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Кацярына РОЎДА
* * *
Цзясятая вясна.
Мая ці наша?
Каханне? Лёс? Привычка ці патрэба? 
Чыя віна,
Што змест пачуццяў — каша?
Мая? Твая? Сяброў? Суседзяў? Неба?

Цзясятая адліга.
Ці надоўга
Усмешак сонца, блік паразумення? 
Агіды крыга 
Раніць вострым рогам, 
імяняючы трывогу спусташэннем.

Цзясятае «не плач»
Капеж не спыніць.
Наш сакавік да болю прадказальны.

Тваё «прабач»
Нядбайнасцю абдыме.
Вясна настрой дыктуе прывакзальны.

* * *
Насустрач ветру,
Проз слёз цунамі,
Па мутных лужах,
Пад гул машин 
Бягу i веру,
Што сонца з намі 
I  светла ў  душах,
А  ў  небе —  клін.

Клін жураўліны 
У  край далёкі 
Ляціць-лунае 
За небакрай.
А  я, адзіны,
Свой шлях нялёгкі 
К табе трымаю,
У  цёплы май.

У  май квяцкты,
Дзе ранак весні 
I  пацалунак,
I  цеплыня.
Мой сон празрысты 
Жывы, як песня,
Начни ратунак 
Ад слоты дня.

Насустрач ветру,
Проз слёз цунамі,
Па мутных лужах,
Не перши год 
Бягу i веру,

Што сонца з намі 
I  светла ў  душах,
I  —  «хрась» аблёд!

* * *
Халодны горад, несупынны бег,
Аўтобусы, тралейбусы, трамваи 
А  я  хачу туды, дзе чисты снег,
Няхай сабе, як сёлета, у  маі.

Дарогі, пешаходы, гул машин,
На сцежках —  соль або пясочак рыжи,
У  кубку — кава, збоку — аспірын.
А  я  хачу гарбаты i —  на лыжи.

У  храмах  —  чэргі, у  метро — дурдом. 
Сталічнае жыццё —  адносна шчасце.
А  я  хачу заснуць салодкім сном
Пад цёплай коўдрай, у  бацькоўскай хаце.

Замерзлі рукі, хітрыя ключи 
Схаваліся, здаецца, у  кватэры.
А  я  хачу сягоння ў  Савічы,
Туды, дзе незачыненыя дзверы.

* * *

Павуцінка крывавая, белы снег,
Люты вецер, нямыя дарожныя знаки 
Тут валяецца сэрца, бядзе на смех. 
Падыміце хутчэй, бо згрызуць сабакй

I  дрыжаць спалохана сотні зор,
Нават месяц застыў у  чаканні ранку. 
Смутак, страх i нязменна пусты дакор... 
Незамецены след на панурым ганку.

Колькі ж сэрцаў выкінуў у  сумёт,
Колькі іхут апіў, закапаў пад плотам

Той, што сам без душы i сляпы, як крот. 
Што ён робіць,

як жыць будзе з гэтым потым?

I  яму ж настане пара кахаць,
Знемагаць ад чараў калючай ружы... 
Будзе сэрца яго не ў  сумёце ляжаць,
А  ў  бруднай, забытай Сусветам

лужы.

Так блізка, так горача...
Небяспечна.
Маланкай па сэрцы,
Нібы огнём.
Ты крочыш, я крону 
Па шляху млечным,
Каб разам сагрэцца...
Куды ідзём?

Балюча-салодкая
Непазбежнасць.
Далонь да далоні,
Па венах -  ток.
Пачуцце глыбокае 
Песціць вечнасць.
Напружаны строні.
Звярнулі ўбок...

Там... рукі вільготныя,
Дакрананні!
I  сотнямі зор 
ліхтары з нябес!!!..
Нямое, пяшчотнае 
Развітанне...
I  змятая доля,
Я к той авёс...


