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Атава
Траву скасілі — прарасла  
                    жывой атавай… 
У нашай блізкасці шляхоў  
                    сваёю стала.

А горад, што мяне прыняў, 
                    завуць Атава. 
Мне родным называць яго 
                    ўжо ёсць падстава.

Я тут прарос густой травой, 
                    жывой атавай… 
Цяпер душы, каб стаць сабой,  
                    пара настала…
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* *  *

Бог даў мне цела… Ў ім душа жыве… 
Не ведаю: хто з іх належыць мне? 
Душу ж шукаю, быццам пілігрым…  
Сябе самога у сабе самім.



Летні вечар  
             цяплом  
шчыра возьме  
             ў абдымкі…
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Лёс
А дні вясны яшчэ не надышлі…  
Час застаецца стрыманым і строгім, 
без спадзявання скорай дапамогі 
ў сабе шукае сакрамент зямны… 
Хто б нас ні зваў — ці Буда, ці Хрыстос, —  
былі, і ёсць, і, адпаведна, будзем,  
назло зямным невырашальным суддзям 
нас падтрымае ратавальны лёс… 
Маркотнасцю, падобнай на зіму,  
мы нашага кахання не астудзім…  
Хоць новы год пачне халодны студзень,  
ён паспрыяе палкаму агню… 
Агнём камінным дагарае час… 
У доме цёпла… Мы жывём адзінствам,  
і дотыкам да светлага дзяцінства 
лёс пажадае выратаваць нас…
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* *  *

За паваротам — паварот 
шляхоў няпростых, 
мы пераходзім з году ў год  
пары узнёслай.  
Упэўненасць тваёй рукі  
мяне трымае,  
пяшчота, быццам плынь ракі,  
перапаўняе.  
І разам крочачы далей, 
сябе мы знойдзем, 
што не праходзілі раней, 
аднойчы пройдзем, 
бо неабсяжнасці палёт 
спазнаць нам трэба, 
за паваротам — паварот, 
за небам — неба…
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* *  *

Я стану тым, што ёсць мая душа,  
пад небам неспакойным не астыну, 
на хуткасці не спыніцца шаша, 
калі свой лёс у вечары пакіну.

І палячу ў нязведаны прастор, 
скрозь памяць, скрозь імгненні ратавання,  
ў бязмежнасці невычарпальных зор  
знайду адказ на вечныя пытанні.

Па небе вельмі лёгка паляцець, 
Шагал так разлічыў, а я пацверджу,  
што вышыня заўсёды толькі смерць, 
калі шукаем адчуванне цвердзі.
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* *  *

У ціхім горадзе адны… 
Час падаецца нам нязменным, 
а гукі зацяжной зімы  
здзіўляюць музыкай напеўнай…  
Мы адчуваем ветласць зор, 
заўжды уважлівых і вольных,  
гаворку чуем дзіўных моў, 
якімі мы валодаць здольны. 
Нам горад не дае астыць, 
а мы яго умеем слухаць… 
Гадзіннік лёсу не спыніць, 
як дзень народзінаў Ісуса…  
Мы ж застаёмся назаўжды — 
жыццё ужо не перайначыць, 
як плыні шчодрай дабрыні, 
якія нас жадаюць бачыць.
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* *  *

Каб стаць паэтам, трэба з’ехаць далей  
                 месца, дзе ты нарадзіўся.  
Нават калі спазніўся, трэба з’ехаць далей,  
                 чым гара Галгофа, 
і ў складаных абставінах паэзія дапаможа  
                 знайсці выйсце 
на сто адсоткаў лепей, чым дыханне  
                 метадам Грофа*.

Жыццё, далёкае ад родных мясцін,  
                 не дадае вершаў і рыфмаў, 
але ж хочацца верыць, што хтосьці цябе  
                 пачуе. 
Паэзія — гэта як выйгрыш у казіно,  
                 выйграць складана…  
Яна для выбраных, ці тых,  
                 каму больш шанцуе.

Магніт не працуе у космасе…  
                 Толькі там, дзе мы жывём…  
І не трэба турбавацца аб кніжным  
                 накладзе… 
Паэт Роберт Фрост верыў, што паэзія —  
гэта тое, што губляецца пры перакладзе…

* Станіслаў Гроф — знакаміты чэшскі псіхолаг, засна-
вальнік трансперсанальнай псіхалогіі.
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І я пагаджаюся… Бо гэта — праўда…  
                 Можа, і я з’ехаў далёка,  
каб адчуць сваю мову на адлегласці…  
                 Нібыта ў моры,  
пачуць яе, як сігнал SOS у неабмежаваным  
                 эфіры. 
І спадзяюся, што ратаванне прыйдзе  
                 і будзе скорым…
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Душа
Куды б ні йшоў, ты на шляху, 
дзе трэба перайсці раку 
жыцця, што можа быць варожым, 
душы прасторам давярай, 
яна прыпыніць твой адчай  
і ў час складаны дапаможа.

Душа паблажліва, спакоем  
спрыяе добраму настрою,  
і дробязей зусім не лічыць,  
у ветлы дзень календара, 
якой бы цяжкасць ні была,  
сваю любоў табе пазычыць.

І гэта будзе — вельмі важна — 
душа, вандруючы адважна, 
стамлёная і без падману,  
па безлічы тваіх шляхоў, 
не заўважаючы грахоў,  
аднойчы здзівіць нечакана…

Адкіне дзённыя спакусы… 
Марыя з хлопчыкам Ісусам 
увойдзе ў ранішнюю цішу, 
прыпыніць ратавальны сон  
і верш спакойны, як паклон,  
натхнёная, табе напіша.
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* *  *

Летні вечар… Нязгасна гарыць  
на стале электрычная лямпа,  
тут прастора жывая не спіць — 
сэнс шукае пад музыку Пярта*.

Гукі скрыпкі, як памяць ці сны, 
адчуваючы цела празрыстасць, 
патрабуюць ад кожнай струны, 
заіграць дасканала і чыста.

Родных спеваў журботны надрыў  
запаўняе прастору глыбока… 
Сэнс для музыкі — светлы парыў  
да вышынь бесцянёвых аблокаў

Вечар летні… Прастора не спіць,  
і чакаць ужо, мабыць, не варта,  
як душа апантана згарыць, 
заручоная з музыкай Пярта.

* Арво Пярт — адзін з найбольш выбітных сучасных 
кампазітараў класічнай музыкі. Нарадзіўся ў Эстоніі.
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* *  *

Жыццю майму ўсё нестае прасторы…  
Нібыта Стывенс*, я шукаю мора  
з травы і кветак, неба і пяшчоты, 
каб светласці знайсці жывыя ноты,  
адчуць дзяцінства подых палыновы.

На луг маленства ўвечары пайду 
і моўчкі павалюся у траву, —  
яе адчую шэпаты і гукі,  
душа мая, пазбаўленая скрухі,  
надасць мне разуменне, што жыву.  

Так хораша ляжаць у той траве, 
у неба бездань, што са мной плыве, 
глядзець задумна… Ў прыгажосці лета 
бяскрайні адчуваць прастор сусвету, 
вышыні спеваў, што належаць мне.

І буду успрымаць жыццё без мукі,  
старанна вывучаць яго навуку 
жыць праўдай і ісці далей, 
каб зразумець сваю душу лягчэй,  
і шэпаты адчуць яе, і гукі.

* Уолес Стывенс — амерыканскі паэт, мадэрніст.
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Уолес Стывенс  
(Wallace Stevens)

Снегавік
Трэба мець розум зімы, 
каб разглядаць шэрань і галінкі сосен, 
пакрытых скарынкай снегу.  
Трэба добра прамерзнуць, 
каб назіраць ядлоўцы ў лёдзе 
і тое, як шурпатыя ялінкі далёка блішчаць 
на снежаньскім сонцы. І не трэба думаць 
пра роспач у гуках ветру,  
ці ў некалькіх лістах,  
што засталіся і гучаць, як зямля, 
напоўненая такім самым ветрам, 
які дзьме толькі пры наяўнасці пустога  
                                                                            месца 
для тых, хто слухае, калі ідзе снег. 
І нічога для сябе, акрамя назірання  
                                                                     пустаты,  
якой не існуе, і той, якая побач.
Пераклад з англійскай
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* *  *

Душа застанецца… 
                 Ніколі не знікне… 
Цяплом ці завеяй 
                 пачуецца заўтра… 
Любоў застанецца 
                 і хутка адвыкне 
ад слоў развітальных 
                 і станецца праўдай… 
Вясна застанецца… 
                 Зноў талай вадою 
нап’юцца ўсе дрэвы, 
                 а новыя кветкі 
пацвердзяць, што разам  
                 мы будзем з табою, 
як раннія птушкі, 
                 як вечнасці сведкі. 
На сцэне жыццёвых 
                 няпростых здзяйсненняў 
наш лёс заіграе 
                 натхняльнаю скрыпкай  
ці зробіцца рэхам  
                 няспынных падзеяў, 
душой застанецца  
                 і болей не знікне…
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* *  *

Гараць агні начных праспектаў, 
зачараванасцю праняты. 
Іду сустрэцца з шумам ветру, 
што марыць загучаць узнята.

Тут мітусня праходзіць міма… 
Няма адказу на пытанне: 
ці можа быць паэт шчаслівым, 
ці знойдзе ён сваё каханне?

Ў бездапаможнасці не стыну, 
шукаю новую надзею… 
Я вуліц сціплых і маўклівых 
спазнаю дабрыню і веру…

А горад, стаўшы спалучэннем 
будынкаў, памяці і мовы, 
адчуць дазволіць на імгненне 
мне шчасця подых выпадковы.
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* *  *

Брату

У Слаўнае* прыеду, каб адчуць 
дзяцінства подых лёгкі, палыновы, 
раздолле гукаў даўняга пачуць, 
запамятаваць сэнс зямных законаў.

Мінулага адчую глыбіню,  
някошанай травы прыму шматслоўе, 
узрадуюся, лёгка абдыму  
прастор жыцця, што дыхае павольна.

Я тут знайду забыты пыл дарог… 
Вось явары ужо немаладыя  
падзякуюць, што я святло збярог,  
пазней адчую: больш мы не чужыя.

На жаль, дзяцінству не хапае нас,  
вось неба ў спадзяванні заіграе,  
а памяці шчаслівы, даўні час, 
як і раней, удзячна прывітае.

* Станцыя Слаўнае знаходзіцца на чыгуначнай лініі 
Мінск–Орша.
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* *  *

На возеры душа жыве…  
Увечары купальскім святам  
вянком прыгожым паплыве, 
што пусцяць уначы дзяўчаты.

І здзівіць возера спакой…  
Душа даўно не лічыць страты, 
наладжаная на любоў, 
стварае мой настрой узняты.

А ноч паўстане хараством, 
каханнем, вечнасцю і верай,  
і неба чорнае святлом 
успыхне з яркасцю Венеры.
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Маме
Летні вечар цяплом шчыра возьме  
                                                              ў абдымкі — 
гэта мама сваю дасылае падтрымку… 
І спакойна глядзіць тонкім месяца  
                                                                    срэбрам, 
зноў шукае мяне у бязмежнасці ветлай. 
Я аднойчы парушу абавязкі і планы, 
бо жадаю адно — зноў паехаць да мамы.

Яна блізка цяпер… Лета… Яблыкі спеюць…  
Я на птушак гляджу, што не ведаюць  
                                                                          ценяў,  
гучнасць іх галасоў, неабсяжнасць жывая 
дасць мне маму пачуць, што мне шчасця  
                                                                          жадае. 
Вось стаіць ля акна і маўкліва чакае 
і надзеяй сваёй да сябе зноў вяртае.

Рвуцца струны душы старажытнай гітары, 
я іграю на іх сваю песню для мамы…  
Праплываюць аблокі ў небе сінім  
                                                                    і вечным,  
я ж няспынна шукаю з мамай новай  
                                                                  сустрэчы… 
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Вось туман над ракой зноў кладзецца  
                                                                      увечар,  
гэта мама мяне абдымае за плечы… 
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* *  *

Я не адзін… Душа мая са мною. 
І гэта болей, чым кавалак хлеба… 
Мне назаўсёды зробіцца сястрою  
празрыстасць непадзеленага неба.

У горадзе спакой і таямніцы… 
І святлафоры — пацеркі на нітках  
бясконцых вуліц… Час несіметрычны  
шукае сэнс існуючай палітры.

Машыны… Ноч… Неонавае свята… 
Я не адзін… Мяне зноў супакоіць 
мой горад светлы, хараством узняты,  
што дабрыню спагадлівую дорыць.
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* *  *

Маёй душы не ведае ніхто… 
Я сам яе не ведаю… Натхняе,  
калі шчымлівым вечарам згарае 
свабоды патаемнае святло.

Душа не патрабуе перамог… 
Калі захоча, мне нашэпча словы,  
хоць часта кажа, што я не гатовы 
казаць пра тое, што жадае Бог.

Яе пытаю: «Для чаго жывём?»  
Праігнаруе мой парыў маўкліва, 
бо верыць толькі вуліцам імклівым  
ды майскай навальніцы за акном.
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Сшытак
Дрымотная даверлівая просінь  
мне бачыцца таемнай і выключнай,  
сваю любоў мне падаруе восень 
напеўнасцю ласкавай і гаючай. 
З далёкага дзяцінства не знікаю… 
Вось я адзін бягу дамоў са школы, 
ад почырку свайго не адвыкаю,  
пішу у сшытак словы роднай мовы.  
Ў зігзагах, лабірынтах, забудовах 
здзіўляюць невядомыя абсягі,  
у днях бясконцых сэнс шукаю новы, 
каб болей не звяртаць на лёс увагі.  
Лёс — паралельнасць, можа,  
                                                        безумоўнасць,  
фантастыка, што узяла ў абдымкі,  
што з рэдкіх слоў стварае выпадковасць,  
каб потым выпраўляць мае памылкі.
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* *  *

Не знікнем, як сон, як зіма 
ці кроплі расы на ўсходзе, —  
нам выпадзе толькі адна  
дарога, якою мы пойдзем.  
Бо разам заўсёды лягчэй 
прайсці праз складанасці ў згодзе…  
Мы дзесьці ў глыбінях вачэй  
святло ратавальнае знойдзем.



29Летні вечар цяплом шчыра возьме ў абдымкі…

Калядная зорка
Радасці Боскага свята  
светлая зорка шукала, 
з шчырай усмешкай нябёсам 
песні дзяцінства спявала.

Ёй немагчыма прапасці  
і немагчыма схавацца, 
трэба у пошуках шчасця 
Боскім Ісусам з’яўляцца…

Зорка свяціла ў нябёсах 
і, абвяшчаючы святы, 
шчырасць Раства даравала  
ў светлую ноч на Каляды…
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* *  *

Для годнасці заўсёды ёсць падстава… 
У будучым адвечнае шукаць, 
каб летуценна лёгка успрымаць, 
свабодную і белую Атаву….

Для годнасці заўсёды ёсць нагода… 
Паверыць марам і сабою стаць, 
каб неабсяжнасць хараства шукаць, 
знайсці ў сабе упэўненасць і згоду.



Ты пахнеш  
        ветрам  
             і дажджом…
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* *  *

Ты пахнеш ветрам і дажджом… 
Я вытру кропелькі са скроняў. 
Сагрэюць перашэпты клёнаў, 
што чуем…  
                        Не хапае слоў… 
Нам і не трэба… 
                                 Бо на слых 
мы разам успрымаць гатовы 
мелодый нараджэнне новых, 
ісці па вуліцах пустых… 
Тут мы адны…  
Вось дождж прайшоў… 
А вечар ціха нагадае, 
што на зямлі не трэба слоў, 
за выключэннем: «Я кахаю».
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* *  *

Мая гатоўнасць — быць з табою зноў, 
бо ты маёй натхнёнасці крыніца, 
а пошук неабходных чыстых слоў 
нам дасць яшчэ таемнасцю напіцца. 
Мы застанёмся ўвечары адны…  
У горадзе нам будзе ўсё знаёма…  
Павольнасць вуліц, бездань цішыні 
дадуць паверыць адчуванням новым… 
Вось ты са мной… А што яшчэ жадаць? 
Пад музыку пяшчотнага настрою 
гатовыя сябе падараваць 
празрыстаму святому наваколлю… 
І ўжо пазней на вуліцах пустых  
адчуем важкасць нашага спаткання, 
а горад нас пакіне удваіх  
любоўна, дачакаўшыся змяркання.
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Атаўскі лес
Атаўскі лес… Каб падтрымаць размову,  
цяпло збіраем сціплых, светлых гукаў… 
Мы запаўняем зябкую прастору  
спантаннасцю непадуладных рухаў… 
У цёплым доме хораша глядзець 
на голыя галіны святлаценяў…  
А за акном атаўскі ціхі лес 
нам не пакіне пахмурных сумненняў… 
З ім набылі мы час доўгачаканы —  
глядзець на шэпат, рухі наваколля,  
не адчуваць падвоенасці мары 
у дотыках няспыннага раздолля,  
дзе лёс ужо не безгалосы міг, 
што за акном бездапаможна стыне… 
Атаўскі лес здзіўлёнасцю натхніць  
і нас адных шчаслівымі пакіне.
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* *  *

У Данробін* паедзем з табою на рэчку, 
на заход паглядзець бездакорны і вечны… 
Пад нагамі пясок будзе сонцам сагрэты, 
сыдуць смутак і боль, раствароныя  
                                                                        летам…

Там на беразе знойдзем умоўнасць  
                                                                        жывую, 
дзе не хлусіць ніхто і ніхто не пануе….  
Вечар сцята абдыме свабодай маўчання, 
будзе дзіўна, бязмежна, — а магчыма,  
                                                                 звычайна…

А рака, яна ведае болей пра вечнасць, 
наваколля свайго адчувае бязмежнасць…  
Мы ж маўклівыя лодкі здалёк будзем  
                                                                        бачыць,  
захапленні збіраць, каб нічога  
                                                              не страціць..

Будзем доўга сядзець і глядзець  
                                                              бестурботна, 
як далёкія хмары сплываюць маркотна, 

* Данробін — мястэчка пад Атавай.
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і пазней з захапленнем натхнёна  
                                                                  сустрэнем 
на заходзе — любоў,  
                                       на світанку — надзею…
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* *  *

Жадаў бы запісаць паэзію без слоў,  
законам забыцця пабольшыць раўнавагі,  
ды не магу знайсці патрэбных чыстых  
                                                                            сноў,  
натхнёнасці пару ці сілы для адвагі…

Жадаў бы запісаць я цішыню без слоў, 
каб болей не дзяліць яе на дні і ночы,  
не думаць, што няма шчаслівых астравоў, 
і верыць, што жыццё не скончыцца  
                                                                  аднойчы.

Жадаў бы запісаць я дабрыню без слоў, 
каб ведаць, што жыццё успрыме нашу  
                                                                  годнасць, 
і помніць — час зямны дарэмна  
                                                               не прайшоў, 
адчуць, што сэнс жыцця — знайсці  
                                                      высакароднасць.

Жадаў бы запісаць тваю любоў без слоў, 
каб ведаць, што святло не патрабуе  
                                                                     зменаў…  
І зразумець — мой лёс павернецца ізноў, 
калі цябе вясной я першы раз сустрэну.
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Субота
Горад, дзе хочацца быць… 
Вецер… Машыны… Субота… 
Я, каб душой не астыць, 
радасць шукаю з ахвотай… 
Вуліцай доўгай іду 
і не прашу спачування. 
Ў вочы надзеі гляджу  
ў пошуках новых жаданняў.  
«Дзе ты хаваеш душу, 
горад?» — я ціха пытаю… 
А на пытанне прашу 
слоў не казаць развітальных.  
Горад мяняе агні, 
вечар спявае па нотах… 
Сёння мы будзем адны… 
Зорка на небе… Субота…
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Каханай
Ты падстаў свае вусны,  
нібыта пад дождж, 
нібыта пад лёс, 
нібыта пад ноч,  
каб каханне ў хвалях эфірных знайсці,  
каб ад страчаных слоў і журбы адысці…  
Больш не будзем мы думаць пра час… 
Час — умоўнасць,  
ён стыне без нас.
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Маналог Лады
— Будзе ўсё, як было: 
лёс заўжды напаткае,  
як надзея мая, 
назаўжды не знікае…  
Час гаючы ўратуе, 
не дазволіць расстацца,  
важка скажа яшчэ, 
што не трэба спыняцца.  
Лёс напоўніць святлом 
патаемныя вочы,  
і каханнем маім 
рассячэ бездань ночы…  
Я шукала цябе, 
я цябе ратавала 
і каханню твайму, 
як свайму, давярала. 
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* *  *

Мы гэты час перажывём…  
Наступіць эра непазбежна, 
калі па вуліцах бясснежных 
мы пойдзем сакавіцкім днём. 
На скрыжаваннях гарадскіх 
мы не разгубімся… Спазнаем, 
як горад цішыню стварае,  
нас пакідаючы адных. 
А хвалі стомленай журбы  
забудуць дзённую бясконцасць, 
святлом хвалюючае сонца  
залье халодныя двары. 
І горад будзе не пазнаць…  
Ён будзе радасны і новы… 
Свае пачуцці, сны і словы,  
захоча нам пераказаць… 
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Птушка
— Ці глядзела ты ў вочы птушкам? 
Вось так — вочы ў вочы…

А ці ведаеш, што птушкам сніцца, 
калі яны высока над морам, 
не могуць спыніцца, 
не думаючы пра страты і гора, 
рухаюцца наперад?

І баязлівасці яны не ведаюць.  
Можа, ад гэтага птушкі  
не жадаюць размаўляць з намі, 
глядзець нам у вочы,  
бо разумеюць толькі мову рухаў  
ды стомленасць на доўгім шляху.

— А яшчэ птушкі не кідаюць ценяў, —  
кажаш мне ты, 
і нашыя вочы сустракаюцца.
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Вокны горада
Вокны агнёў тваіх —  
вочы начнога бачання… 
Горад шукае тых, 
хто незваротна страчаны… 
Ён, як жывы Хірон*,  
мудрасцю патаемнаю 
нас павядзе да зор, 
словы напоўніць спевамі.  
Вокны, што бачаць сны,  
свет успрымаюць з радасцю… 
Недзе гучаць званы,  
далеч натхняюць святасцю. 
Ўзняты знайду настрой — 
дні недарэмна трацяцца…  
Чыстым жывым святлом  
вокны здалёку бачацца.

* Хірон — у старажытнагрэчаскай міфалогіі кентаўр, 
сын Кронаса і Філіры, лічыўся мудрым і добрым.
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* *  *

Не шукаю я пары змагання, 
не бывае тут пары дажджоў… 
Ў Мінск стары, як крылы для вяртання, 
я білет шчаслівы не знайшоў.

Горад мой, без золата і бронзы,  
абмінуўшы славу і прэстыж,  
ў скрыжаваннях вуліцаў бясконцых  
дасць знайсці мне ратавальны крыж.

Я блукаю, каб пачуць адказы… 
Ён, як храм, стаіць паміж вятроў —  
горад, непакораны ў паразах, 
не зламаны дзідамі вякоў.

Ён аднойчы, растварыўшы межы 
акварэльных променяў дажджу,  
вызначыць, зрабіўшы непазбежным,  
шлях адзіны, па якім пайду…
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* *  *

Дні, быццам кроплі без вады,  
запоўненыя болем,  
знікаюць нібы назаўжды,  
губляюць моц і волю…  
Сады квітнеюць… Дом стары  
мяне яшчэ чакае… 
Там лёгкасць даўняга жыцця 
трывала узнікае…  
Я дзён шчаслівых не міну,  
бо памяць — дзіўны сшытак,  
збірае з кропляў цішыню  
і тчэ святло без нітак. 



47Ты пахнеш ветрам і дажджом…

Акварэлі
1

Маўчанне горада натхняе… 
Шукаю ціхія завулкі,  
што без сумненняў і ваганняў 
будуюць вечнасці падмуркі.  
Мяне няма… І ў гэтым квіта,  
бо заставацца немагчыма…  
Вось снег ідзе, шукае рытмы 
маёй пакінутай айчыны… 
Мяне няма, і не хапае  
нібыта скрыпкі у аркестры,  
і я ужо не адчуваю 
паўночны холад у паветры… 
Сябе ў сабе знайсці павінен,  
а дзень яшчэ пачнецца новы,  
дзе вершы, быццам бы навіны,  
я буду напісаць гатовы.

2

Цяжарнае вясной блукае 
ў абдымках гарадскіх прысад 
святло, што ў памяці ўзгадае: 
былога не вярнуць назад… 
Мяне няма… Не засталося,  
нібыта ўжо і назаўжды,  
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ні цішыні, ні шматгалосся,  
як пад уплывам варажбы… 
Бягуць хвіліны неахвотна 
мінулае раскрыжаваць, 
дзе цішыня безадваротна 
гатова новы дзень пачаць. 
А будучыня, як былое, 
святло ужо не абміне,  
і надыходзячай парою  
яшчэ успомніць пра мяне.

3

Свой лёс так лёгка разгадаць… 
Нас не хапае у дзяцінстве,  
якому мы жадаем даць 
святло мінулага адзінства…  
Мне хочацца назад… 
                                          Глядзець… 
Вось тут іграла радыёла,  
«Мінск-66»…  
Хачу паспець 
і з радасцю пабегчы ў школу. 
Вясна… Пасля іду дамоў…  
Вось мама светлая чакае, 
махае моўчкі праз акно  
і раму лёгка дамывае. 
І што з таго, што я адвык 
ад часу у краіне дальняй? 
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Жыццё даўно не чарнавік, 
а кола спраўджаных ваганняў…

4

Па нотах летняга дажджу 
мне лёгка да вышынь узняцца, 
каб там знайсці сваю душу  
і ў адзіноце не застацца…  
У клопатах мы не адны… 
Шануем час недасканалы, 
глядзім на шэрыя дамы, 
нібыта ў іх сябе пазналі. 
Глядзім на свет, як праз акно…  
Натхняе вечнае раздолле,  
і раствараецца святло  
у неабсяжным наваколлі. 
З табой мы знойдзем райскі сад, 
вышыні вуліц гаманлівых,  
дзе шолах гарадскіх прысад  
нам будзе марыцца шчаслівым.
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Чытаючы  
Чэслава Мілаша

Чытаю Чэслава Мілаша 
ў перакладзе Хадановіча 
ў «Дзеяслове»… 
Гэта як апынуцца ў горадзе, 
які без запросінаў 
і папярэдніх умоў  
аднойчы прыходзіць да цябе… 
А ты думаў, што з’ехаў з яго назаўсёды… 
Але вось ён вітаецца 
і проста заходзіць 
без пошукаў пэўнай нагоды.

З’яўляецца нечакана…  
Ты ніколі не ведаеш, 
калі гэта адбываецца. 
І ў першы момант не верыш, 
ці ўсё гэта праўда…  
Ён не спяшаецца, 
чакае,  
дае час, каб ты зразумеў, што гэта ён… 
І на правах зоркі 
ён дакладна пакажа месца, 
што завецца Залатой Горкай.
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І твая разгубленасць будзе існаваць 
толькі хвіліну… 
Потым ты зразумееш, 
што яго з’яўленне — праўда. 
І, галоўнае, што 
табе у гэтым горадзе ёсць месца, 
бо ты сапраўдны, 
і памятаеш кароткі праход дварамі, 
каб хутка выйсці на суседнюю вуліцу, 
нечакана сустрэцца з заходзячым сонцам 
і ад асалоды зажмурыцца.

Ты ўбачыш, што Палац Спорту  
на тым жа месцы…  
Падумаеш: «Падманка…»  
Бо выглядаць ён будзе так, 
як на цукерках фабрыкі «Камунарка». 
А потым скажаш:  
«Дзякуй, мой горад,  
што надаеш натхненне здзіўляцца, 
адважна рабіць доўгія крокі  
і, па магчымасці, не памыляцца».

Пазней ты будзеш ісці і чытаць 
слова за словам, выпадковыя назвы… 
Гэта будзе ўвечары… 
Лёгкім цяплом ахінуты праспект  
пакажа, што будучыня 
заўсёды малюецца ў тонах светлых  
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і чыстых,  
як суседка Марынка,  
што жыла на пятым паверсе 
і лепш выглядала за іншых.

А надзея, паводле Мілаша, заўсёды 
спяшаецца,  
каб нешта светлае ў жыццё дадаць, 
а калі не дадаць нічога — 
пакінуць як ёсць, а потым не шкадаваць. 
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* *  *

Лёшу і Тані

Халоднаю парою на чорным «Мерседэсе»  
мы ехалі з табою па снежным, ціхім лесе… 
Мы думалі пра шчасце,  
                                         пра лёс і пра каханне… 
На хуткасці імклівай шукалі ратавання,  
бо марылі заўсёды пра светлую прастору, 
а на лясных дарогах няма жыцця затораў.

Халоднаю зімой на чорным «Мерседэсе» 
мы ехалі з табою па запаведным лесе…  
Лес надаваў нам сілы, ствараў агонь  
                                                                  сардэчны, 
хоць на шляхах жыццёвых бывае  
                                                                небяспечна. 
Мы ж думалі пра шчасце,  
                                           пра лёс і пра жаданні, 
тут на лясных дарогах шукалі  
                                                             дух кахання.

Халоднаю зімой на чорным «Мерседэсе» 
мы ехалі з табою па беларускім лесе…
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Музыка цішыні
Мелодыі пачуўшы голас,  
мне б неабсяжнасцю вярнуцца, 
каб ратаваць забыты горад,  
не здольны ад зімы прачнуцца…

Тут снег ідзе… Хапае месца 
для спачувальнасці халоднай, 
і цішыні даўно не цесна 
ад музыкі высакароднай.

Я музыкі пачуў духоўнасць… 
Не здольны болей захапляцца, 
сваю адчуў непаслядоўнасць 
у гэтым горадзе застацца…

Павольна ехалі машыны,  
нібы шукалі ратавання, 
а ноты снежныя дарылі 
спакой на плошчы прывакзальнай.



55Ты пахнеш ветрам і дажджом…

Зімовы вальс
Маім бацькам

Гастраном «Вуглавы»  
                 праз акно той кватэры,  
дзе мы сёння адны  
                 ў нашым горадзе белым…  
Прагны пошук святла 
                 стаў для нас спадзяваннем, 
каб знайсці для сябе 
                 сэнс свайго існавання… 
Снег ідзе за акном, 
                 мяккі і набрынялы,  
а яго чысціня 
                 хмарным небам саткана…  
Мы ж, адчуўшы спакой,  
                 зразумеем, што тыя ж,  
светлых аур сваіх  
                 чуем спевы жывыя… 
Ціхі спеў цішыні — 
                 ён для нас ратаванне — 
ператворыць снягі 
                 ў міфы новых паданняў: 
як мы разам былі 
                 ва утульнай кватэры,  
як ішоў за акном 
                 снег у горадзе белым.
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* *  *

Мае вытокі — мінскія «Шары»*,  
«Карчы», 
                  ТЭЦ-3, 
                               сляпянскія балоты, 
стук даміно у сонечным двары,  
адсутнасць храмаў з боскай пазалотай, 
«хрушчоўкі» — пікасовыя кубы, 
каштаны, што ў квітненні адпачылі… 
Пакутнікі самоты — галубы 
злятаюцца у пошуках месіі. 
Квартальныя квадраты глыбіні 
непустатой жыццёваю падкажуць, 
як зберагчы ў адсутнасці цаны 
гуллівы сэнс расчуленых пейзажаў.  
Мне б на «Шары» вярнуцца, хоць на міг, — 
дзе я б ішоў па вуліцах так лёгка, 
стос дачытаць недачытаных кніг, 
паслухаць шум бясконцай «Магілёўкі»…

* «Шары», ці іх яшчэ называлі «Шарыкі», — раён ша-
рыка-падшыпнікавага завода ў Мінску.
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Там я жыву, гляджу, нібы кіно,  
жыццё сваё, якое мне дазволіць 
зноў адпусціць шары  
                                            і праз акно  
глядзець: ляцяць 
                                    над горадам спакою.
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* *  *

Чырвоны каcцёл і старая Няміга…  
Мой горад стварае элегію стомы… 
Я вуліц чытаю адкрытую кнігу, 
якая напісана роднаю мовай.

Дамы як шматкроп’е…  
                                   Дрымотнасць прасторы…  
Тут лёгка згубіцца у сценах квадратаў…  
Мой горад, нібыта зіхоткае мора,  
жадае стварыць незабыўнае свята.

Таемным даверам напоўняцца думкі… 
А мне б на хвіліну да зорак узняцца, 
каб бачыць старыя жывыя завулкі, 
што ціха знікаюць, хоць мараць застацца.

І сёння, гуляючы ў горадзе светлым, 
я бачу яго у агнях незлічоных  
і чую свой голас над Свіслаччу ветлай — 
павольны, ледзь гучны, але нескажоны. 



Неба  
          адно  
                 на ўсіх
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Неба адно на ўсіх 
(версэт)

Ведаю, што дзе б я ні быў  
і колькі ўсяго ні пабачыў,  
толькі неба выглядае адзіна. 
Ці ў шчымлівым і настуджаным Мінску 
з яго цёмнымі вокнамі, 
у якіх лепш за ўсё адлюстроўваюцца 
людзі на вуліцы; 
ці на парыжскай Эйфелевай вежы, 
якая хоча быць вышэйшай за ўсё  
                                                              ў горадзе — 
і гэта ёй удаецца;  
ці ў вёсцы Ільяны, дзе катаеш гумавыя  
                                                                      балоны  
і пазней, расклаўшы іх на Купалле,  
запальваеш так, каб агонь быў бачны 
як мага далей;  
ці стаіш каля нью-ёркскай статуі Свабоды 
з яе паходняй, 
якой хочацца запаліць вышыні нябёсаў. 
Мяняюцца надвор’е, колеры наваколля,  
                                                             яго настрой,  
але неба заўсёды выглядае аднолькава  
                                                            сапраўдным, 
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выглядае так, 
што не дае магчымасці памыліцца  
                                                              ў адчуванні, 
што неба адно на ўсіх. 
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Рымскія вакацыі
Неідэальнасць — гэта мы з табой… 
А рымскі дух, нібы спантанны вецер,  
нас павядзе і пажадае сцерці 
абмежаваны вечарам настрой. 
І з’явіцца надзея… А прастор 
нас удваіх пакіне на карціне, 
дзе мы ідзём па старажытным Рыме  
і бачым імператарскі агонь. 
Рым першародны нас не абміне… 
У рэдкіх вокнах рэшткаў Палаціна 
мы бачым час, ад сівасці маўклівы, 
і росы на пакошанай траве… 
Так лёгка тут застацца у жыцці, 
не ставіць кропкі доўгага шматкроп’я… 
І адчуваць: мы з горадам падобны,  
а даўні час ужо не абысці…
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Пра Рым,  
што быў заснаваны  
на сямі пагорках

Глыбей за Рым бывае толькі мора… 
Пра Рым я мару кожны раз уранку…  
Дзе птушкай з клеткі вырвецца прастора  
з натхненнем паспяваць са мной на ганку.

І прыгажэй за Рым бывае восень —  
ад фарбаў, што рыхтуюцца да свята, 
тут вечнасць дапамогі не папросіць,  
паверыць шчасцю, не палічыць страты.

Тут людзі не спяшаюцца дахаты, 
і пра радзіму зноў ідзе гаворка, 
пра Рым, які быў бедны і багаты, 
але застаўся на сямі пагорках.

Сяджу на Палаціне… Вечар цёплы… 
Вячэра простая: 
                                 віно, кавалак хлеба… 
Імчаць машыны, я ж кажу узнёсла: 
вышэй за Рым бывае толькі неба.
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Венецыя
На плошчы Марка не чуваць вады… 
Аркестр іграе вальсы і факстроты, 
па правілах падманлівай гульні  
ён музыкай натхняе адзіноту.  
Час вечаровы… Сёння вечны горад 
акардэонам расцягнуў прастор…  
Я з плошчы бачу зіхатлівасць мора, 
а ў гуках вуліц чую спеты хор…  
Венецыі былая прыгажосць  
здзіўляе неабдымнай вышынёй 
і не дае адчуць, што я тут госць,  
бо цешыць надыходзячай вясной. 
Вось на зямлі крылаты леў сядзіць… 
Мая ж душа разгублена і шпарка,  
натхнёная і мройная, ляціць 
над плошчай несумуючага Марка.
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Венецыя. Каля царквы 
Санта Марыя Салютэ

Санта Марыя Салютэ  
зоркай гарыць над вадой… 
Мне, каб пазбегнуць пакутаў, 
дорыць чароўны настрой.

Лёгка нясе свае мары 
ў вольных, як вецер, парывах, 
цешыць халодныя хвалі 
мора, што стыне маўкліва.

Санта Марыя Салютэ  
светласці дух уздымае,  
венецыянскім салютам 
вечар зямны ажыўляе.

Храм, як з карціны узяты, 
постаццю лёгкай чаруе 
і прыгажосцю узнятай  
свет навакольны ратуе. 
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* *  *

— Я люблю цягнікі.  
— Ад’язджаць? 
— Не… Лепей вяртацца дадому… 
Лёгка скіну халодную стому, 
а гарэзную роўнядзь ракі 
змеру гукам раптоўнага грому. 
У жыцці ёсць адказнасць адна: 
берагчы ўсё, што побач, старанна,  
каб маўклівыя дрэвы кранальна 
зноў уранку прасілі цяпла  
і шукалі твайго спачування.

Праз акно ў цягніку, у далёкай Таскане,  
я гляджу на прастор і чакаю вяртання.
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Тасканскі верш
Віно і хлеб на стол паставіць 
увечары наш гаспадар  
і свечкі новыя… На памяць  
пачне чытаць старонкі з Дантэ… 
На лютнях, трубах і віолах 
зноў зайграюць музыканты, 
а сны — агні далёкіх вёсак 
мы будзем успрымаць, як дар. 
Тут восенню ў Таскане шчодрай  
заўсёды наступае рай… 
Мы кожны раз сабе зайздросцім, 
бо адчуванне светлай казкі  
натхняе наваколле шчыра 
на спевы, на любоў і ласкі 
і да сябе не падпускае 
ні спусташэнне, ні адчай.  
А слоў хвалебных больш не трэба, 
ці дапамогі, ці парад, 
бо смак віна і водар хлеба  
бліжэй да адчуванняў зорных… 
Збор ураджаю будзе хутка… 
А наваколле грае вольна,  
каб чысціню таемных нотаў  
настроіць на святочны лад. 
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Тут любасць шчодрай чыстай хваляй 
пальецца, нібы гэта кроў…  
А нас захопіць патаемнасць  
той дзіўнай і бясконцай сілы, 
якая сто хвілінаў шчасця  
падзеліць незвычайна міла,  
пакінуўшы адно жаданне 
ужо не думаць пра любоў…
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Парыж
— Парыж, твае музейныя вуліцы  
                                                               стамляюць 
увечары. Мы п’ём віно,  
                                              сядзім пад Вежай —  
добрае віно ды з добрай ежай 
даюць надзею і акрыляюць.  
Гэта як у Шагала, 
які не падабаўся ўладзе. 
Апынуўся тут, а не ў Віцебску. 
А мы без ідэяў  
блукаем па залах бясконцых музеяў, 
без патрэбы ў перакладзе. 
Парыж, ты — прастора свабоды, 
расчыненая жыццём,  
ты веліч музеяў без яскравых неонаў,  
з Нотр-Дамам, духам Напалеона,  
Монай Лізай пад куленепрабіўным 
                                                                       шклом.  
Разумею толькі тут, што свабода —  
гэта магчымасць 
не перашкаджаць іншым і быць  
                                                         самастойным. 
Бульвар Сент-Жэрмен выглядае  
                                                              прыстойна, 
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як яго апісваў Хемінгуэй у чаканні  
                                                              прызнання.  
Увечары, едучы ў метро, назіраю  
                                                                французаў: 
старэйшы, яна здаецца цікавай, —  
ён абдымае яе ласкава,  
а мне хочацца верыць, што ён не лузер. 
Горад мяняе каляровыя малюнкі, 
хуткасць — больш за дваццаць 
                                                        чатыры кадры. 
Ты не згубішся на Манмартры,  
бо выйдзеш да Мулен Руж 
                                                   з любога кірунку. 
Парыж, застацца з табой немагчыма — 
мы едзем дамоў, у наш далёкі 
                                                          і дзіўны край, 
дзе холадна і выраі птушак завуць  
                                                 неспакоем у рай…  
Бывай. 
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Гледзячы на карціну 
Ван Гога «Зорная ноч»

Р. П.

Не бачу «super stars» на небе ночы, 
парываў лютасці і крайнасці не бачу. 
Яскравы зорны дождж па небе крочыць  
і я яму за хараство удзячны…

Тут прыгажосць насычанасці сіні 
чаруе непадробнасцю прасторы, 
дзе зоркі таямнічыя не стынуць, 
аздобяць неба точаным дэкорам.

Вось небасхіл упэўнена адчуе,  
што і мастак шукае з небам роўнасць. 
Ван Гог не спіць і з прагнасцю ратуе 
ад адзіноты зоркавую споведзь. 
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Амстэрдам
1

Амстэрдамскія вуліцы… Рэдкія словы…  
Я не ведаю, дзе пачынаецца горад… 
Пераходы — масты, па якіх я гатовы 
увайсці у сусвет, мне раней не вядомы.  
Ў старажытных будынках шукаю аснову,  
каб адчуць глыбіню незнаёмай мне мовы, 
а узоры каналаў, нібыта карункі,  
лёгка вызначаць шлях і майго накірунку.  
Я так проста паверыў у тайны паданняў, 
калі моўчкі блукаў па начным  
                                                            Амстэрдаме… 
Плошчы сталі адразу карцінамі Босха*, 
пачуццё пустаты растварыла узнёсласць,  
а рэальнасць спявала пад музыку крозаў, 
разумеючы сутнасць субстанцый  
                                                                Спінозы**… 
Не баяўся пашырыць адкрытасць  
                                                                  прасторы,  
бо жадаў я адно — чуць таемныя словы…

* Іеранім Босх — нідэрландскі мастак эпохі рання-
га Паўночнага Адраджэння XV–XVI стагоддзяў.

** Бенедыкт Спіноза — нідэрландскі філосаф. Адзін з 
галоўных прадстаўнікоў філасофіі Новага часу, рацыя-
наліст. Нарадзіўся і вырас у Амстэрдаме.
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2

Халодны вечар… Лодачкі плывуць, 
іх колеры расфарбаваны святам…  
Шукаючы натхнёнасць прыузнята,  
гляджу на неба — свой спакой адчуць. 
Як з ‘і’ кароткага не пачынаюць верш,  
«быць ці не быць» — ужо неактуальна…  
Паміж былым і новым прадчуваннем  
сябе знайсці жадаю я найперш. 
Не трэба быць празорлівым прарокам… 
Вось каралеўскі плац, ён — твар краіны, 
разлічанасцю тонкіх чыстых ліній  
праславіў непадробны стыль барока…  
У лёгкай лодачцы па горадзе плыву,  
дзе чую спевы вулічных артыстаў, 
і наваколле падаецца чыстым,  
пражытаму я давяраю дню.

3

Дух горада ніколі б не ўваскрос,  
калі б душа шукала спачування,  
не думала пра лёс і пра вяртанне, 
неспазнавальнасць вышыні нябёс… 
Тут марыў я пра страчаны настрой,  
бездапаможнасць сутнасці жаданняў,  
пра шлях зямны, што дасць выратаванне 
і прынясе напеўнасць і спакой.  
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Тут думаў я, як да нябёс узняць  
свой ветразь смелы і, на жаль, не вечны, 
намаляваць вангогаўскі сланечнік,  
каб сонечнасці для душы дадаць.  
О Амстэрдам, гатоў к табе ісці  
і адшукаць патрэбныя мне словы,  
каб давяраць насычанасці мовы 
і больш не думаць аб сваім жыцці.
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Нью-Ёрк.  
Паштовая марка

1

Ля крамы «Філатэліст» у Мінску  
аднойчы 
купіў паштовую амерыканскую марку 
з выявай статуі Свабоды.  
Мне было дванаццаць… 
Гэта быў час, 
калі не трэба было спяшацца.

Купіў марку, выходзячы з мастацкага  
                                                                         музея,  
у якім быў упершыню… 
І тады ж зразумеў, што мастацтва — 
гэта тое, што дае адчуць вышыню…

У школе марку сябрукам паказваў  
                                                               патаемна…  
Хаваў яе ў тоўстым альбоме.  
Лічыў жыццё сваё паспяховым,  
бо шукаў тое, што не было выпадковым… 
Але калі пераязджаў з месца на месца,  
альбом з маркай згубіўся…
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2

На хмарачосах манатонных 
нябёс правісла прасціна, 
няспынны час бяжыць павольна,  
тут ісціна як навіна.

Брадвей мне кажа: «Прывітанне!»  
Па вуліцах, як калідорах, 
іду…  
Расце маё жаданне 
нябёсы пераблытаць з морам…

Тут вышыні не чую голас — 
трыснёг будынкаў не прасекчы,  
я ж адчуваю колкі холад, 
і не знаходжу сутнасць рэчаў.

Нью-Ёрк… Нью-Ёрк…  
Ты без падману  
дасі мне добрую нагоду  
цябе пакінуць вельмі рана…  
Свабода сёння больш не ў модзе.

3

На Трэцяй авеню спынілася машына…  
З яе выйшаў тутэйшы паштальён. 
Людзі хутка ішлі… Менавіта ішлі,  
                                                                а не беглі…
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Яны не звярталі адзін на аднаго 
ніякай увагі… 
Не скажу, што ў Нью-Ёрку не хапае  
                                                                       павагі… 
Яны не звярталі ўвагі і на паштальёна — 
з-за таго, што не чакалі лістоў  
ці не выпісвалі газет… 
Ды ўсе газеты даўно чытаюцца  
                                                           праз інтэрнэт. 
Гледзячы на паштальёна, 
успомніў пра марку, 
якую купіў халодным восеньскім вечарам  
                                                                     у Мінску, 
калі мне было дванаццаць… 
Мама казала, што трэба цяплей  
                                                               апранацца…  
А я зайшоў у «Філатэліст» выпадкова, 
каб пагрэцца… 
Зноў успомніў статую Свабоды, 
якую бачыў некалькі гадзін перад гэтым  
з цеплахода,  
калі падплываў да Свабоды блізка. 
Успомніў марку, 
але зусім не памятаю філатэліста…
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4

Адчуць няпростую душу 
заўсёды не хапае часу… 
Нью-Ёрк, натхнення не прашу, 
каб дагадзіць твайму Пегасу.

Я заўтра ад’язджаю зноў, — 
цягнік мой прыйдзе без спазнення, 
праз Бруклін павязе дамоў 
без хіткасцяў і без натхнення.

Вось і хвіліна надышла  
сказаць на развітанне словы: 
«Тут не хапіла мне цяпла, 
ці да яго я не гатовы».

5

Калі ў дзяцінстве  
я падымаўся на пяты паверх нашага дома, 
то добра бачыў, які я маленькі — 
там, унізе. 
Хмарачосы Нью-Ёрка дазваляюць  
падняцца значна вышэй за пяты паверх.
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Хемінгуэй і зброя  
(версэт)

Хемінгуэй перапісваў канчатак 
свайго рамана «Бывай, зброя!»  
сорак сем разоў…  
Канцоўка, як і пачатак — 
галоўныя часткі мастацкага твора…  
Хемінгуэй сядзеў ля мора, 
паліў тытунёвую люльку 
і разважаў, як скончыць раман.

Тады яшчэ не было чорных акуляраў,  
і ён глядзеў на мора  
прыжмурыўшы вочы  
і думаў пра зброю,  
з якой жадаў развітацца ўсё жыццё,  
але так і не змог.

А як ты паедзеш на паляванне 
на афрыканскіх ільвоў без зброі? 
Калі чалавек не можа развітацца  
                                                                   са зброяй, 
зброя абавязкова знойдзе яго…

Так яно і адбылося з Хемінгуэем…. 
Ён уставіў у рот рулю свайго карабіна, 
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з якім паляваў на афрыканскіх ільвоў, 
і націснуў спускавы курок…

Але гэта было напрыканцы жыцця, 
а пакуль Хемінгуэй глядзеў на мора  
                                                                        і думаў,  
як скончыць свой раман «Бывай, зброя!»…

Сёння мы самі можам выбраць канчатак, 
які падабаецца нам, 
выбраць адзін з сарака сямі варыянтаў… 
А Хемінгуэй выбраў вось гэты: 
«After a while I went out and left the hospital 
and walked back to the hotel in the rain»*.

* «Пачакаўшы, я выйшаў і, пакінуўшы шпіталь, пай-
шоў у свой гатэль пад дажджом».
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У цягніку
1

Калі ад’язджаю ад добрага месца,  
заўсёды з неспакоем развітваюся з ім, 
а думка пра тое, што, магчыма, 
больш сюды не вярнуся,  
не палохае… 
Працягласці развітання не існуе… 
Таму ўважліва слухаю сябе, 
бо ў памяць уразаюцца толькі апошнія  
                                                              словы і гукі,  
якія потым успрымаюцца,  
                                                   як неадваротныя.

2

Ад’езд, як апошняя старонка кнігі, —  
кранаючы і канчатковы… 
Таму, стоячы на вакзале ў апошнія  
                                                                      хвіліны,  
трэба стрымліваць і супакойваць душу.  
А ў натоўпе заўсёды дастаткова мудрасці, 
бо зусім не бачна пасажыраў,  
хто б чакаў бязлітаснай хуткасці.
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3

Ў вагоне знаходзіцца і для мяне месца. 
Зачыняюцца дзверы… 
Паўсюль WiFi і скураныя крэслы… 
Мне ж, каб ехаць утульна, хопіць стоса  
                                                                      паперы…

4

Я сяджу і гляджу праз акно  
на прыгожыя краявіды Тасканы… 
Нешта запісваю ў сшытак… 
Цягнік, як жыццё, 
пралятае з хуткасцю шчасця  
і не дае думаць пра папярэднія ваганні: 
ехаць — ці не ехаць.

5

Набіраюся смеласці  
і, каб не прапусціць свой прыпынак, 
запытваюся ў суседкі, ці правільна еду. 
Яна не адказвае —  
піша камусьці ў Твітар, што хутка  
                                                                    прыедзе, 
і ад гэтага я разумею, што пад’язджаю…  
Нават не думаў, што цягнік так нагадвае  
                                                                        жыццё.
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6

Апошняя станцыя —  
Фларэнцыя, Санта Марыя Навела.  
На выхадзе цесна… 
Выходжу і я — з думкай пра тое, 
што як у адну і тую ваду немагчыма  
                                                      ўвайсці двойчы, 
так немагчыма купіць білет на адзін  
                                                        і той жа цягнік. 
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Фларэнцыя.  
Плошча Сіньёрыі*

На плошчы Сіньёрыі бачацца крозы… 
«Давід» Мікеланджэла веліч стварае,  
ён мармурам белым стагоддзі яднае, 
хоць крокі гісторыі пішуцца прозай…  
Тут шчодрасць Тасканы, любоў і багацце, 
шматслоўна здзіўлялі, прасілі застацца…

Тут цёплая вохра — Фларэнцыі фарба — 
была даспадобы, бо мовіла сэрцам… 
У кроках нягучных, з памернасцю тэрцый, 
адразу пачуў я мелодыю тактаў,  
што песцілі некалі веліч і славу, 
магутнасць і годнасць вялікай дзяржавы.

Ішоў паглядзець на шэдэўры Уфіцы, 
а вочы будынкаў убачыў раптоўна… 
На вуліцах вузкіх, маўклівых і вольных,  
«Вясны» Бацічэлі… Я бачыў зарніцы… 
А шчырыя вочы прыгожай «Венеры» 
давалі ў магутнасць мастацтва паверыць.

На плошчы Сіньёрыі, годнасць адчуўшы,  
мне цвёрдасць і цяжкасць каменняў  
                                                                  шурпатых 

* Плошча Сіньёрыі — галоўная плошча Фларэнцыі.
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далі праглядзець перамогі і страты,  
што склалі гісторыі стужку жывую…  
І бачыўшы водблескі даўніх падзеяў,  
ад плошчы стагоддзяў ішоў я з надзеяй.



Гляджу  
   на белай светласці  
                    прастор
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* *  *

Вецер… Атава… Хочацца верыць, 
што неабсяжнасць лёгка памераць. 
Час безумоўнасці з’явіцца ўранку, 
зноў падтрымае птушка на ганку, 
што не ляціць, бо нешта чакае… 
У спадзяванні неба світае 
і з захапленнем зноў выклікае 
радасць пявучасці роднага краю… 
Мне не патрэбна ехаць у Мінск — 
сёння у Мінску сябе адчуваю.
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* *  *

Л. Т.

Жыццё канчаецца жыццём… 
Звычайным днём: свабодным, снежным,  
ці гаманлівасцю сяброў, 
ці адчувальнасцю бязмежжа, 
здзіўлёным позіркам тваім, 
каханнем смелым і сардэчным, 
дзяцінствам шчырым і зямным, 
ці словам, што ратуе вечнасць.

Жыццё канчаецца жыццём… 
Я ж не спяшаюся… Паспею 
зрабіць патрэбнае, сваё, 
па правілах любві нязменных… 
І дзесьці станецца агнём,  
маё расчуленае сэрца… 
Жыццё вяртаецца жыццём, 
дзе мне заўсёды хопіць месца…
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Заход
Сталіца… Снежань за акном… 
Цямнее рана… 
Якога колеру вада 
ракі Атавы?  
Заход сустрэнем, нібы сон  
непрадказальны, 
дзе сонца ўскалыхне прастор  
невычарпальны. 
І ў разнастайнасці шляхоў 
мы будзем разам — 
шукаць, не лічачы вякоў,  
што нам падкажуць,  
што там далей… А дзён старых  
безвыніковасць  
не зломіць шчасця на дваіх  
невыпадковасць…  
І заставацца у жыцці 
не так складана,  
бо нам з табой святло яго 
наканавана…
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Гледзячы на карціну  
П. Пікаса «Дзяўчынка 
на шары»

Палілі лісце на двары,  
як абясцэненыя грошы…  
Мы іх з табой не бераглі,  
вясну чакаючы увосень.

Агню амаль што не было… 
Настрой паветраны і чысты… 
Ляцець імкненне надышло  
ад адчуванняў непахісных.

Да гледачоў сядзеў спіной,  
на шары ты стаяць хацела, 
і называлі мы гульнёй 
агонь, што йшоў праз нашы целы.

Чакальны лёс маўкліва стыў, 
а явары шукалі выйсце.  
Спакою дым па небе плыў…  
Мы на двары палілі лісце.
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* *  *

Неабсяжнае неба — адкрытая кніга, 
а на вуліцах ціхіх цеплыня і адліга… 
Нам вясна заіграе брайдэлвудскія  
                                                                     вальсы… 
Дождж ідзе за акном, — піша вечару  
                                                                     стансы…

Ты іграеш на скрыпцы ў прыгожай кашулі, 
я ў мелодыі ціхай чую голас матулі, 
а адсутнасць мяжы і насычанасць гукаў 
дасць убачыць душу у нябачлівых рухах…



94 Юрась Шамецька. Атава

* *  *

Ускраіна… Каната… Брайдэлвуд…* 
Пазнанне свету — гэта падарунак, 
жыццё ж — нам кімсьці выданы прысуд 
канкрэтнасці апанаваных думак.

На назвы вуліц цяжка наракаць,  
яны — арыентацыя ў прасторы… 
Па вуліцах, нібы па калідорах, 
адны мы ходзім, каб сябе спазнаць…

Увечары паток сляпых машын, 
мне не раскажа усяго, што трэба,  
і не паверыць словам Хезелдын, 
бо ведае нячутны голас неба…

На Ігалсан** убачу я арла  
і бранзалет святла…

* Каната, Брайдэлвуд — раёны Атавы.
** Хезелдын, Ігалсан — вуліцы Атавы.
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* *  *

Я чысціў снег, насыпаны паўсюдна,  
і аб надзеі недасяжнай марыў: 
знайсці свой шлях свабодны, непакутны, 
шлях лёгкасці паветранага шара…

Я чысціў снег, а мне свяціла сонца…  
Ўжо адчуваў пяшчоту і натхненне,  
бо мной пабудаваная бясконцасць 
была маёй — і мне было прыемна…

Я чысціў снег сышоўшай завірухі…  
У тое, што зіма, — не верыў шчыра… 
А лёс лічыў мае скупыя рухі,  
і верылася: ўсё яшчэ магчыма… 
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* *  *

У. Семенчуку

Прачнуўся з подыхам зімы. 
Знаходжу даўнія хваробы… 
У панцырах шукаюць згоду 
абледзянелыя дамы.

Вось снег ляціць, нібыта пыл, 
машыны ўранку не стартуюць, 
а неабсяжнасць не ратуе 
малюнкі на акне маім.

Мароз натхнёна маляваў,  
каб мы пабачылі уранку  
на вокнах новыя фіранкі…  
Я ж дні гартаў, як каляндар.



97Гляджу на белай светласці прастор

Забыццё
Забыццё… Не хапае свабоднага месца… 
Я шукаю прастор, дзе было б мне не цесна, 
дзе б спявала душа ў неабсяжнасці  
                                                                        светлай 
і тварыла дабро дасканаласцю ветлай.  
Тут я стану самотным, шчаслівым  
                                                                    і смелым, 
а мой сшытак жыцця застанецца  
                                                                   не белым.  
І разбуджанасць волі ёсць толькі пачатак, 
каб данесці да неба душэўны парадак. 
Доўгі шлях да свабоды…  
                                                   Яго не адмераць…  
Час вясны… Хараство супакоіць даверам  
і нябачнаю хваляй, спрыяючай згодзе,  
ў цёмным небе начным Мілавіцай узыдзе.  
Край мой светлы…. Квітнеюць каштаны  
                                                                             у маі, 
белым бэзам двары забыццё засыпае, 
пажадана прыходзіць, нібы на спатканне, 
каб адчуць дух святла і пакуты маўчання.  
Я паверу сабе… Забыццё зноў сагрэе, 
невымоўна, гасцінна аднойчы сустрэне,  
і упэўнена знойдзе свабоднае месца, 
падарыўшы прастор, дзе мне будзе  
                                                                   не цесна.
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Танга
І. С.

Танга Піяцолы ёсць умова  
мімалётнай вечнасці дыхання, 
гэта і надзея, і выснова 
у натхненні боскага кахання…

Мы шукаем шчасця, як маленства,  
музыцы натхнёнай давяраем,  
а яна узносіць нашы сэрцы 
на вяршыні, аб якіх мы марым.

Танга немагчыма без кахання…  
Толькі разам гэта адчуваем… 
Нашу нерашучасць ад ваганняў 
музыка парывіста здымае.

Назаўжды — не толькі сёння — побач… 
Танга акрыленне падаруе 
і, сумненняў разбурыўшы роспач, 
дасць надзею — значыць уратуе.
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* *  *

Здзіўленне дасць пайсці наперад, 
з сусветам вольным аб’яднацца, 
паўстаць упэўненым і смелым, 
шукаць свой шлях, вышэй узняцца… 
Стварае немагчымасць веру, 
туга дае складацца спевам, 
агонь шукаць і бачыць змены 
у час, захоплены залевай…  
Мне б вышыні напеў пачуць, 
зламаць сваю бездапаможнасць,  
каб хараство жыцця адчуць, 
знайсці свой шлях у бездарожжы.
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* *  *

А. Б.

Слухаю «Pink Floyd», чытаю Дантэ… 
Адчуванне вечнага спакою… 
Раптам узнікаюць музыканты, 
што ў юнацтве успрымаў, як зброю.

Як жыццё не церпіць пастаянства, 
так няма адказу на пытанне: 
«Да якога часу нам вагацца  
маятнікам вечнага змагання?»

Слухаю «Pink Floyd» — 
                                               зноў прабірае… 
Музыка не стане фаліянтам…  
А ў пакоі лёгка замірае 
                                               музыка,  
дзе я чытаю Дантэ.
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Пра раку, якая ніколі  
не памыляецца

Вадой вяртаюся у новыя часы, 
шукаю дні, якія неаднойчы 
навучаць жыць па правілах душы, 
раскінутай у мірных спевах ночы.

І, можа, сёння надышла пара  
знайсці сябе, не думаць пра змаганне  
і зразумець: лагодная вада  
пакажа мне мой шлях выратавальны…

Вада надасць упэўнены спакой, 
не будзе болей шанцаў памыліцца, 
а потым дапаможа стаць ракой… 
Вось я цяку… Мне болей не спыніцца…
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Пясок
Бяру пясок стамлёнаю рукой…  
Ён сыплецца праз пальцы, нібы час,  
ён марыць неабсяжнай стаць ракой,  
што некалі пакліча ўдалеч нас.

Так… Стаць ракой — магчымы сэнс  
                                                                       жыцця, 
дзе плынь вады — непрадказальны лёс,  
любоў тваю, як момант адкрыцця,  
адчуць нібы сышоўшую з нябёс.

Пясок цячэ праз пальцы, не спыніць… 
Без адчування гукаў і святла, 
адлюстраваннем на вадзе дрыжыць  
душы маёй пражытая пара.
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Джон
Джон упэўнена казаў, што стане анёлам… 
Ён здымаў пакой у адной хаце ў Таронта, 
дзе і я здымаў у той самы час. 
«Вы ўсе знікнеце, а я стану анёлам…  
                                                                   Акурат…» 
І першае, што я думаў у той момант,  
                                                        што ён вар’ят…

Ён прыходзіў дамоў, браў гітару  
                                                        і спяваў песні… 
Калі я прыслухоўваўся, гэта былі псалмы  
                                                                      Давіда… 
Ён далёка адлятаў… Аб нечым марыў, 
калі спяваў свае гімны пад гітару.

Ён хадзіў у скураной куртцы, 
ездзіў на «Харлей Дэвідсан»  
і казаў, што гадоў дваццаць назад 
страціў сэнс жыцця, не знаходзіў выйсця, 
нават пачаў глядзець смерці ў вочы, 
але Бог сапраўды выратаваў яго  
                                                                  аднойчы…

Як знак падзякі ён пачаў вывучаць  
                                                                      Біблію… 
І з таго часу Джон не мог пражыць  
                                                          ніводнага дня, 
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не прачытаўшы некалькі старонак  
                                                         Вялікай Кнігі…  
Ён казаў: «Веданне Бібліі — важкая умова  
на шляху, каб стаць анёлам… 
Нішто не робіцца выпадкова».

«Якая твая вера?» — пытаўся я. 
А ён упэўнена адказваў, што ён —  
                                                             хрысціянін… 
«Шлях да праўды заўсёды толькі адзін 
і калі ты аднойчы адчуў цвёрдасць дна, 
лічы, што гэта твой шанец падняцца  
                                                                         высока,  
каб адшукаць выратаванне ў такіх, 
раней здавалася, недасяжных аблоках».

«Анёлы — больш высокая субстанцыя… 
Калі ты працягнеш лінію: 
амёбы, мурашы, пчолы, рыбы, жывёлы,  
                                                                          людзі,  
то наступная станцыя — анёлы Боскага  
                                                            стварэння»… 
Я слухаў яго і ўсё болей не хаваў свайго  
                                                                здзіўлення.

«Анёлы шмат вырашаюць і маюць  
                                                           вялікую сілу…  
Хрыстос таксама быў анёлам, але яго  
                                                          выслалі назад, 
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каб тапіў ільды ў вачах…  
А я не ведаю, чаму ў яго не атрымалася…  
Так ён і ходзіць дзве тысячы год, нічога  
                                                         і не зрабіўшы…  
Ён — адзін з нас, сярод нас, але ён іншы…

Чалавецтва даўно б знікла, каб не анёлы. 
Яны самі вылучаюцца з людзей,  
таму ўсё добра ведаюць…. 
Людзі знікаюць пасля смерці… 
Усе…. 
Акрамя анёлаў… 
Акурат…» 
І ў той момант я ужо не думаў, што ён  
                                                                        вар’ят…

«Людзі не могуць бачыць шырэй  
                                                          за саміх сябе… 
Гэта анёлы выратоўвалі іх своечасова 
ад эпідэмій і войнаў, ад рэвалюцый  
                                                                         і змоў…  
І я стану анёлам, бо гэта Бога умова».

Было спякотнае лета. Джон шмат  
                                                                 працаваў… 
Ён крыў дахі, каб зарабіць 
і ўзімку з’ехаць туды, дзе цёпла,  
напрыклад у Флорыду…
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«Харлей» ніколі не падводзіў.  
                                           Джон садзіўся і ехаў… 
Ехаць заўсёды лепей, чым ісці пехам.

Вясной вяртаўся назад… 
«Чаму ты не застанешся ў Флорыдзе  
                                                           назаўсёды?» 
Але ён адказваў, што адчуць Бога ён можа  
                                         толькі ў вандраванні… 
А я больш не задаваў яму пытанняў.

«Проста ён хоча быць птушкай», —  
                                                                       думаў я. 
Аднойчы Джон знік… Гаспадар хаты  
                                                                          сказаў,  
што Джон пераехаў у іншае месца… 
Потым дадаў:  
«Усім нам хапае месца, бо ў гэтым свеце  
                                                                 не цесна…»

Я ведаў Джона два тыдні… 
І з таго часу ніколі яго не бачыў…  
Толькі цяпер заўсёды абарочваюся, 
калі чую, як па горадзе едзе траскучы 
«Харлей Дэвідсон». 
«Можа, гэта Джон?  
Не, не ён…»
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Прапанова
Давай абмяняемся снамі, 
давай аб’яднаем 
усё, што мы маем: 
надзеі, сумненні, пачуцці і думкі. 
І нават мы думаць не станем,  
што потым адбудзецца з намі.
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* *  *

Мост праз канал…  
Гляджу на горад…  
Памяць запасаецца  
яго вечаровым золатам…  
Я сачу за лодкамі, птушкамі ў палёце, 
людзьмі,  
якія не жадаюць заставацца ў адзіноце.

Я бачу,  
што горад рухаецца… 
Ён не думае пра напрамак,  
не думае пра час,  
пра хуткасць і зладжанасць рухаў,  
але ўпэўнена 
валодае светлай палітрай гукаў.

Рухаецца і вада канала,  
хоць на першы погляд 
выглядае чорнай і статычнай…  
Вада нібыта прыслухоўваецца да сваіх 
адчуванняў,  
пры гэтым  
з павагаю ставіцца да складаных 
пытанняў.

Так мы, 
Ўглядаючыся ў золата горада, 
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абавязкова жадаем знайсці той напрамак і 
хуткасць, 
якія шукаюць менавіта нас… 
Выбар ёсць,  
ёсць і час…
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* *  *

Вось летняе сонца  
садзіцца у сопках Квебека.  
Рака ў вечаровым святле  
залаціцца павольна. 
Я крыкну…  
Пачую халоднае дзіўнае рэха 
вады, што ціхмяна цячэ  
 і не вернецца болей…  
Пазней я у час патаемны,  
 натхнёны забавамі ночы, 
адчую ўсю яснасць, і радасць, 
і горыч з нагоды,  
што мне па-сапраўднаму  
лёс напрарочыў, 
паверыўшы сонцу, 
 застацца з табой назаўсёды.
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Манрэаль  
Леанарда Коэна*

Міхасю Рамонку

Паэт у родны Манрэаль 
вяртаўся незвычайна рэдка,  
ён віртуальнасці шукаў, 
дзе б расквітнела лёсу кветка.

Ён часта думаў — ўсё не так: 
не тыя сны, не тая мова, 
і трэба адшукаць свой шлях, 
хоць ты ў жыцці заўжды вядомы.

Пазней адчуў, што ўсё ж спазнаў 
сябе, спяваючы кранальна… 
Героем слова лёгка стаў, 
але не верыў развітанню…

Усе, хто страціў шлях дамоў, 
дадому прыйдуць безумоўна… 
А Манрэаль… Ён прыме зноў, 
і неба будзе бездакорным.

* Леанард Коэн — знакаміты канадыйскі паэт, пісь-
меннік, сусветна вядомы бард.
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Леанард Коэн  
(Leonard Cohen)

Тысячы
Сярод тысяч, 
каго мы ведаем, 
ці з тых, хто хоча 
звацца паэтам, 
можна аднаго ці двух 
назваць сапраўднымі. 
Астатнія — падманкі, 
што ходзяць вакол 
святых месцаў 
і стараюцца выглядаць  
натуральна. 
Зразумела,  
я ў ліку падманак… 
І ў гэтым мая гісторыя.
Пераклад з англійскай
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У лодцы  
Дэйла Чыхулі*

Цячэ вада, нібыта ў сне… 
У лодцы ў накірунку раю  
плывём па стрыманай вадзе, — 
у стоме вечара знікаем.

Тут мы на хвалях цішыні, 
не адхіляючы сусвету,  
адчуем, што ужо адны, 
вяртаем незваротнасць лета.

Не бачна берагоў крутых, 
шляхоў не бачна для вяртання, 
плывём, і абвастрае слых 
надзея чуць святла дыханне.

І сонца бачыцца вышэй… 
Непрадказальнасць — як натхненне… 
Лілеі павядуць далей 
у час насычаных здзіўленняў.

Тут водны шлях, як адкрыццё…  
Чарот яшчэ раскрые скарбы 
і ператворыць у жыццё 
яскравасць дасканалай фарбы.

* Дэйл Чыхулі (Dale Chihuly) — амерыканскі скуль-
птар, які працуе са шклом.
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Выпадковасць
1

Калі мяне запыталі выказаць адным  
                                                               словам тое, 
як я жыў, — прышлося надоўга  
                                                            задумацца… 
Ураніцы прайшоў дождж, а потым  
                                                 заспявалі птушкі,  
і я з задавальненнем слухаў, 
стараючыся не шукаць у шатах дрэў тых, 
хто так натхнёна спявае, 
бо трэба было пільна ўглядацца,  
каб разглядзець спяваючых птушак.  
Таму кінуў гэта рабіць, 
проста сядзеў і прыслухоўваўся  
                                                           да наваколля, 
усё ж такі думаючы пра слова, 
якое б выказала тое, 
як я пачуваю сябе ў гэтым жыцці.

Пазней пайшоў па дарозе, 
па якой ніхто не йшоў мне насустрач… 
Ідучы, успомніў Венецыю, Амстэрдам,  
падумаў пра ідэальнасць неідэальнага  
                                                                     шчасця, 
чуў мамін кранальны голас, 
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бачыў крыжы на дзедавых могілках 
ды гліну на маіх чаравіках…

Лес скончыўся, 
а я пабачыў, як пачалі запальвацца агні,  
але яны былі яшчэ далёка…  
Хацелася пабегчы… Але я ішоў, 
ужо забыўшыся пра пытанне,  
на якое я жадаў знайсці адказ…

А калі вам усё ж патрэбна слова, 
якое б выказала тое, як я жыў, — 
бярыце любое…  
Магчыма і з гэтага верша, — 
бо мне здаецца, што яно падыдзе, 
таму што будзе праўдзівым.

2

Я раствараюся ў прасторы 
без спадзяванняў на змаганне, 
шукаю бездакорнасць мовы,  
нібыта код выратавання.

Усё жыццё маё — спантаннасць, 
якім я стану — выпадковасць. 
Мяне упэўніць спачуваннем  
святла таемнага умоўнасць…

Не пацямнеюць з часам словы, 
хоць памыляюцца законы,  
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я ж не мяняю шлях жыццёвы  
у кроках лёсу паслядоўных.

3

Час патаемны і маўклівы 
цячэ па правілах зямных, 
шукаюць Бога пілігрымы, 
каб нас пакінуць не адных.

І льецца быццам неабходнасць,  
прытоены нябёс спакой,  
не думаю пра асцярожнасць,  
калі шукаю шлях дамоў.

Больш не баюся памыліцца,  
шаную пройдзенае мной,  
і абрывае навальніца  
жах прадчувальнасці былой.



117Гляджу на белай светласці прастор

Акварэлі даверу
1

Абуджаны прастор даверу… 
Не цемрай стане дзень апошні… 
Хоць не пазбегнуць стромкіх зменаў,  
мы зберажом сваю узнёсласць. 
Вось горад… Мы — агні начныя… 
І сёння зразумелі самі: 
у гэтым горадзе маўклівым 
шчаслівымі ужо не станем…. 
«Цім Хортанс»* і запраўка «Эссо»…  
Жывём, і час не заўважаем, 
усё часцей чытаем Гесэ, — 
«Сідхартху» — і аб вечным марым… 
А што далей? Непрадказальнасць, 
зіма, што нам глядзіць у вочы, 
і вокны горада здзіўляюць, — 
не дзеляць час на дні і ночы.

2

Мне сніліся добрыя сны, 
дзе час адыходзіў зацята, 
там белыя сцены зімы 
мяне баранілі узнята. 

* Цім Хортанс — папулярная ў Канадзе кавярня.
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Там больш не палохаў туман,  
сумненні пакутлівай сілы, 
здзіўленне змяняла падман, 
а словы ў самоце не стылі. 
І мне раскрывала жыццё 
свае разважанні і тайны, 
імкнулася стаць адкрыццём, 
крыніцаю сілы стваральнай.  
Там быў я суцэльны і свой, 
ужо не баяўся спазніцца 
і верыў, што дзіўнай вясной  
мне прыйдзе пара нарадзіцца.

3

Смерць, на здзіўленне, — хараство…  
Мяне натхніць і з спадзяваннем 
прапусціць далей, як праз шкло,  
спакойна і недатыкальна.  
Я не адчую мітусні, 
там чысціня сустрэне хутка,  
а з надыходам цішыні 
не будзе больш ні слёз, ні смутку.  
А потым буду я блукаць,  
пакуль знайду з жыццём спатканне,  
і буду смерці давяраць, 
бо смерць заўжды — выратаванне… 
Ў начной палаце закрычу… 
Мой акушэр не пройдзе міма, 
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здзіўлёна скажа: «Ён жывы», — 
і мне абрэжа пупавіну.

4

Жывём у прадчуванні свята, 
шукаем глыбіню і веру, 
дзе мы ідзём адны узнята  
заўжды упэўнена наперад… 
Дзе мы насычана, крылата 
ўжо марым адшукаць умовы,  
Хрыста убачыць нераспятым, 
знайсці яго жывым і новым… 
Мяце халодная завея… 
А горад снежны без падману 
нас цеплынёй сваёй сагрэе 
ахвяравальна і аддана… 
Пазней упэўнена пачуем:  
наш лёс напоўнены і смелы, 
калі ў сабе адно адчуем — 
абуджаны прастор даверу…
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Чатыры хайку
В. Няхаю

* *  *
Гляджу на неба. 
Чыстае без аблокаў. 
Ліпень ці люты?

* *  *
Камень гарачы, 
сонцам сагрэты стыне. 
Ноч недалёка.

* *  *
Возера. Гукі. 
Вецер спявае мантры 
хмарам спакою.

* *  *
Ліпеньскі вечар. 
Рух цішыні, што чую, 
больш не здзіўляе.
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На возеры Міч
1

У неабсяжнасці жывём… 
Ні для сябе, ні асабіста… 
Мы плавалі пагодным днём  
у возеры з вадой празрыстай. 
Вада, як быццам бы любоў, 
ласкавасцю сваёй здзіўляла,  
і даравала зноў і зноў 
паток натхнёнасці трывалы. 
У наваколлі стыў спакой, 
а мы ўсё далей заплывалі, 
і возера сваёй вадой 
нас, бесклапотлівых, яднала. 
І не было хвалебных слоў… 
Заходу сонечнага далеч  
свабодна — зладжанай гульнёй — 
вяртала нам юнацтва памяць…  
Хай хтосьці лічыць, што ён госць  
ад дзён народзінаў да смерці, 
мы ж адчувалі прыгажосць,  
што ў неабсяжнасці не сцерці.
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2

Цябе я бачу ў кожнай хвалі 
вады, паветра, захаплення, 
хоць ведаю: даўно я маю  
крыніцаю майго натхнення… 
Мы ў падабенстве да прыроды  
мінулага не забываем, 
сваю шукаючы нагоду 
застацца наваколлем сталым. 
Тут мы як воблакі і памяць — 
што пакідаем, не пралічыш,  
хоць ведаем — ужо спазналі  
маўклівасць хваляў маляўнічых. 
А наш з табой настрой каханы,  
без адчування узбярэжжа 
сваімі хвалямі яднае 
свет навакольнага бязмежжа.

3

Без шкадаванняў і здзіўленняў 
дзень адчувае непазбежнасць  
свайго нячутнага знікнення, 
даруе нам любоў і свежасць.  
Тут нам шукаць ужо не варта 
сэнс ратавальнасці і веры,  
бо ў дасканаласці ландшафту, 
знаходзім пачуццё даверу. 
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Мяняюцца святла адценні,  
самотны лес цудоўна чуе, 
як плыня шчодрага спакою, 
над возерам любві пануе… 
А мы прыйшлі заход пабачыць  
у вечар цёплы і узнёслы,  
каб выказаць жыццю удзячнасць 
за лёс празрысты і няпросты, 
што нас здзіўляе і натхняе, 
чаруе глыбінёю вечнай…  
А дзень, што моўчкі дагарае, 
дзень — не апошні, можа — першы… 
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Белая канадыйская сасна
І. К.

Амаль што беларуская сасна…  
Па назве я адразу уяўляю: 
халодны дзень спакойна дагарае, 
а за акном марозная зіма.

І гэта канадыйская зіма, 
працяглая і срэбная, празрыста  
шукае шлях, каб заставацца чыстай  
і дараваць хвіліны хараства…

Гляджу на белай светласці прастор, 
ад хваляванняў сам сабе не веру… 
Але раптоўна ясна разумею, 
што сёння ўсё змянілася вакол.

Бо бачу беларускую сасну… 
Вось неба беларускае і поле, 
а цішыня, што дыхае спакоем, 
па-беларуску марыць пра вясну.
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