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Калі пішуцца вершы,
то можна ўміраць паступова,
Смерць па кроплі смакуючы,
быццам бы мёд і цыкуту.
І вітацца з аднымі крыжамі,
і верыць у слова,
І забыцца на тое,
што кроў твая стала атрутай.
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Калі пішуцца вершы,
то можна не лгаць пра адзінства
Між сабою і кожнай
быдлячай асобай на свеце.
Як інфанта Веласкеса,
выйсці за межы карціны.
І пабачыць дэталі,
не будзе якіх на партрэце.
Калі пішуцца вершы, то можна —
пра крылы і волю,
Не саромецца пафасу.
Быць і апошнім, і першым...
Не ілгаць, не ілгаць...
Божа мой, як спакусна, як поўна,
Калі пішуцца вершы...
А яны ўсё не пішуцца, вершы...
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Бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў».
Выпуск 16.
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Новы зборнік Людмілы Рублеўскай — гэта гістарычныя вершыміфы пра Беларусь старасвецкую і рыцарскую, умоўныя вершы«дакументы» пра Беларусь інсургенцкую, расстраляную… І рэаліі
Беларусі сённяшняй, фантасмагарычныя і трагедыйныя, калі часам
ратуе толькі іронія. У канфіскаваным маёнтку ажывае зброя былых
гаспадароў, у свядомасці часу змешваюцца бронзавыя сны і віно з
дзьмухаўцоў, у краіне хома балоцікусаў забытыя могілкі — у попеле
спаленых кніг… Вершы філасофскія, інтэлектуальныя, з горкай усмешкай і незнішчальным нацыянальным рамантызмам… А каб канчаткова
завяршыць шлях ад пафасу, зборнік завяршае абсурдны і вясёлы
«Бестыярый майго савецкага дзяцінства», дзе сустракаюцца кілька і
Чабурашка, кракадзіл і таямнічы персанаж «Ікуку».
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Я пакінуў свой край, як пасечаны сад веснавы.
І пялёсткі яго, быццам раны, душу абляпілі.
Між Усходам і Захадам —
круцяцца іх жарнавы —
Перамелены лёсы, падзелены нават магілы.
Па бясконцых шляхах
я праношу сваю Беларусь,
Між пустынных пяскоў
і вільготных лясоў нетутэйшых.
Я служу толькі ёй —
а яшчэ незямному цару.
А зямныя ніколі не ўбачаць,
як спешыцца вершнік.
Я пакінуў свой край,
каб вярнуцца, як вернецца ноч
На купальскія травы,
як вернецца стрэльба за плечы.
І жыццё маё станецца вельмі малою цаной,
Калі ссечаны сад
новай квеценню
выбухне ў вечнасць.
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Разбiвайце свае чаркi.
Шляхцiц вечнага не мае.
Дзе гуляе Валадковiч —
льецца кроў з вiном удосталь.
Нi малiтвы, нi пагрозы
яго сэрца не кранаюць.
На сармацкiм на партрэце
разглядайце яго постаць,
А пры кожнае сустрэчы —
вочы долу апускайце:
Шабля пана — як маланка,
нораў пана — як паводка.
Ён не прамiне нiкога
i адзiн за ўсё заплацiць.
Той, хто плацiць, мае права
адсячы руку за плётку,
I ў апошнiм сутарэннi
катаў высмеяць, i потым
Нераскаянай душою,
белым прывiдам туляцца.
Дзе вiно тваё, дзе шабля?
Ты слабы, нiбыта подых.
I пускае хлопчык змея
з камянёў твайго палаца.
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Сысцi б да вершаў старых,
сысцi да сябе былога…
Лiсты правiнцыйнай дзевы
гараць у вясёлай грубцы.
Галлё за вакном, цi стома,
да ночы блiжэй — да Бога.
I рукапiсаў — як лiсця,
цыдулак ад самагубцаў.
А ў рамачцы залачонай
мой князь пазiрае горда.
Прыдворны паэт нiколi
не стане вандроўным бардам.
Вось толькi мае паперы
бялеюць глухой самотай.
А тыя, што спрэс спiсаны,
нiчога не будуць варты.
I толькi маленькi сшытак,
з шурпатай паперы сшытак,
Хавае мяне былога,
гукае мяне былога…
Ды ў рукi цвiкi забiты,
i дротам душа прашыта,
I ўсе пярсцёнкi на пальцах —
рукi не прыўзняць да Бога.
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Магiчныя кнiгi варушацца, як жамяра,
У вогнiшчы разам з гардыняй і пожадам грэшным.
Душа вызваляецца —
зрэзана быццам кара,
I дрэва становiцца чоўнам,
i зрушвае межы.
Што — розум, здабыты
са студнi людской мiтуснi,
Якi прымушае сварыцца за званнi i месцы?
А ясныя веды струменяць,
як дождж, з вышынi.
Далонi падстаў —
i адмоўся ад мармуру лесвiц.
Адкрыйся для iсцiны…
Ды не забудзься забыць
На ўдзячнасць i медныя высiлкi
славы вiдочнай,
Бо роўны з табою
i юрад ля брамы царквы,
I голуб у небе,
а можа, — мудрэй i прарочай….
Нiбыта матыль,
што пакiнуў свой кокан пусты,
Не вусень — але
далучыцца не змог да крылатых.
I курчацца ў попеле
попельнай славы лiсты,
I львоў Калiзей закупляе,
як хмары, калматых.
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Напудраны парык. Зацягнуты гарсэт.
Глыбока не ўздыхнуць,
далёка не ад’ехаць.
Як надмагiльны стод,
складаецца санет
З цяжкiх, каменных слоў…
Ляцiць да неба рэха…
Так пiшуць эсэмэс, цыдулкi i лiсты,
З такiм жа пачуццём — раманы i трактаты.
Сцiскаецца гарсэт сусветнай мiтуснi,
Шукаюць сноў i слоў
натхнёныя дзяўчаты.
Iх доля — вышываць,
а пэндзаль — для мужчын.
Не ладзiць пiрамiд,
цяжкой не бразгаць зброяй.
Улi ў атрамант кроў —
не ўхвалiць нi адзiн.
На гэта прывiлей
у мнiхаў i герояў.
Як перлы, клавесiн рассыпаў менуэт.
Схавай чарнавiкi ў куфэркавыя сховы.
Напудраны парык.
Зацягнуты гарсэт.
Пад туфлiкам хрумсцяць
атручаныя словы.
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Маляваныя анёлкі
плачуць срэбным канфеці.
У маёнтку адабраным
карнавалу час прайсці.
Гэта сведчанне, што новы
гаспадар надоўга тут,
І ягоныя нашчадкі скажуць:
«Тут наш родны кут».
Госці ў строях залачоных —
ззяе масак чорны шоўк.
Працякаюць цераз дзверы,
бы ў гадзінніку пясок.
Кружаць, кружаць, бы ў шампанскім
залатыя пухіры.
І ўсміхаюцца пыхліва новыя гаспадары.
А старыя — у Сібіры,
у халоднай глебе спяць.
І на гэтым свяце здрады
іх няможна ўспамінаць.
Як палалі іх парсуны,
шафы, куфры, цэлы свет…
Толькі зброя засталася.
Зброя — гэта рарытэт!
Шаблі, дзіды, шастапёры —
на кілімах, на віду.
Помняць Воршу і Дуброўна,
Грунвальд, Сінюю Ваду.
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Інсургентаў пассылалі —
толькі помняць іх мячы:
На іх сталі прысягалі
хіжых прыхадняў сячы.
Карнавал шуміць у залах,
край маўчыць — бы ў ноч кірмаш.
Ціха на сцяне маёнтка
ссунуўся стары палаш.
Закрычала мандрагора,
упусціў Харон вясло.
І па мармуры каміна
штось барвовае сцякло.
У зашклёнае вітрыне
варухнуўся арбалет…
Засталіся перад ганкам
шэрагі пустых карэт.
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Белы бліскучы кілім
ляжыць на двары фальварка.
Цёмны ланцуг слядоў
цягнецца з белага ганка.
Сляды апушчаных крыл —
як дзве баразны — па снезе.
Дыханнем вогненным госць
дарогу сваю накмеціў.
Фальварак маўчыць, нібы
заваяванае царства.
А ў вёсцы далёкай люд
косткі мые вядзьмарцы,
Што ў тым фальварку жыве,
прыгожая, як лілея,
І неба штоноч над ім,
нібыта кроў, палымнее,
І срэбны згасае смех,
і келіх аб келіх б’ецца,
І ведае вёска ўся,
з кім вядзьмарка вядзецца,
Бо ранкам сочыць за ёй
не адно цікаўнае вока,
Як праводзіць яна
свайго каханага цмока.
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З рамана «Авантуры драгуна Вырвіча»
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...Места, якое не помніць
палеглых за волю герояў,
Будзе ізноў руйнавацца,
і мур ператворыцца ў друз.
Тут на магілах будуюць
крамы, і храмы, і мроі,
А летапісы напіша
добра аплочаны хлус...
Места, што выплывае
з туману сівых стагоддзяў,
Нібы карабель патанулы,
без ветразяў і стырна,
Наймае новых матросаў,
а тых, што застылі ў лёдзе
Ці сталі травой марскою, —
помніць хваля адна.
І я праходжу па бруку,
нібы на палубе хісткай,
І ведаю, што аднойчы
і я звалюся з яе.
А места і не заўважыць,
і толькі п’яны юрыста
У ратушы тэстамент мой
у іншы стос пакладзе.
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Воскам чарнёным лiсты запячатваць пачаў,
Спаць развучыўся
на волкай траве прыдарожнай.
Ды не здымаюцца пальцы з наверша мяча.
Без асцярогi i гетману сёння няможна.
Быццам у куфры каштоўным,
зачынiцца ён,
I са сцяны старажытную лютню здымае.
Колькi забiтых!
А Бог не пытае iмён.
Колькi забытых!
А памяць iмёны хавае.
Грае музыка,
якому музыкам не быць.
Плача паэт,
што не стаўся нябёснаю лiрай.
…Клiча кароль каралеўства сваё баранiць,
Слугi чакаюць, каго ты адорыш шчаслiва…
Лютня змаўкае.
Вайсковец аблашчвае меч,
Просячы трохi счакаць да варожага сэрца.
Воблака срэбнае
цiха саслiзгвае з плеч,
Плашч з аксамiтнай падбiўкай
на плечы кладзецца.
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А на бруку святлеюцца не аскалёпкi скрыжаляў —
Каляровыя змятыя стужкi, парваныя маскi.
Адгуляў карнавал.
Гараджане ўсю ноч святкавалi
Перамогу над шэрым натоўпам, хвастатым i ласым.
Потым цэлымi будуць
каўбасы, сыры i вяндлiна.
Ноччу пернiк цукровы зубамi нiхто не накмецiць.
Пацучыны кароль пазiрае з падстрэшша бяссiла
На спустошаны горад
i мора, што сталася смерцю.
Як благаў ён, спрабуючы iх затрымаць,
патлумачыць,
Што людская мелодыя —
толькi атрута, не болей.
За музыкам пайшлi, папаўзлi, каб наяве пабачыць
Пацучынае шчасце,
краiну без страху i болю.
Пра каўбасныя дрэвы
свiрэль напявала iм ката.
I старыя з аблезлаю поўсцю, i пацучаняты
Беглi ў хвалi з надзеяй,
што рушаць да волi багатай.
I над горадам цень небыцця
распасцёрся хвастаты.
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Пацучыны кароль пазiрае бяссiла на горад.
Ды нянавiсць такая —
цi можа застацца бяссiлай?
Бо музыка вяртаецца,
злосны, бясхiбны i горды,
I рыхтуецца мора
людскою зрабiцца магiлай.
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Кроў апошняга цмока зялёная,
быццам трава,
Падрадкоўнiк жыцця — гэта смерць.
Пачытай мае вершы.
Людзi створаны, каб забiваць,
а пасля — адымаць,
Цмокi створаны —
каб сцерагчы каралеўскiя вежы.
Кроў зялёная на брукаванцы —
як вадкi агонь,
Як слiнá апраметнай,
прапальвае цвёрдую глебу.
Забiрай свае скарбы, герой,
i купi сабе трон,
I забудзься, як вочы пагаслi
бурштынавым небам.
Перакладзены моваю смерцi
дамы i двары,
Ад караляў бурштынавых
горача скуры дзявочай.
Ля спустошанай вежы
зялёны трыпутнiк гарыць,
I глядзiць кураслеп,
быццам цмока забiтага вочы.
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Глiняная чара,
якой дакранаўся сын цеслi,
Як вечнае сонца,
той дзень асвятляла ўгары.
Зялёным атрамантам вежы абрысы накрэслiў
На жоўтай паперы
прыдзiрлiвы дойлiд стары.
I вось пацягнулiся муляры i хлебапёкi
Да месца будоўлi,
I свет запаволiў хаду.
I вежу, як хвалi — скалу,
абцякаюць аблокi,
I той, што хаваецца ў ёй,
непадлеглы суду.
Суровая варта ахоўвае княскую вежу.
У спратах яе назаўсёды знiкаюць вiжы.
А скуру каменную
трэшчыны-зморшчыны рэжуць,
I, як спрацаваныя рукi,
цямнеюць глыжы.
Нiжэюць муры ў атачэннi магiл гаспадарскiх.
Байнiцы шырэюць,
i вось на падмурку — трава.
А чара, якую святлом напаўнялi нянаскiм,
Нi кроплi не страцiла
ззяння свайго хараства.
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Мармуровы герой на букеты мае не зважае.
У расколiнах рукi яго,
а ў вачнiцах — залева.
А дарога сядзiбнага парку,
нiбыта вужака,
Выгiнае сваё брукаванае цела мiж дрэваў.
Да каменных не страшна хадзiць.
Расчароўвацца позна,
А насмешлiвасць iм не ўласцiва.
Каменныя вусны
Крыўдным словам не зганьбяць.
Iглiцай засыпалi сосны
След крывавых дзяянняў героя
i вечнасцi руны.
Тут лацвей, чым з жывымi…
Яны аплятаюць, як змеi,
Злой увагай, зайздрослiвым поглядам,
прагнай любоўю.
У цябе не адняўшы нiчога,
любiць — не умеюць.
А тваёю любоўю сiлкуюцца,
быццам крывёю.
Мармуровы герой, безыменны,
як гэтыя хмары,
Застаецца на варце,
бы сонца ў разбiтае шыбе.
Водар восеньскiх кветак гаркавы,
як дым ад пажару,
У якiм iнсургенцкая наша
згарэла сядзiба.
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Мой першы рыцар не са мной.
Плыве ладдзя паўз нашу выспу.
На мокрых дошках спіць герой.
У хвалях месяц, быццам рыба.
Што я магу? Глядзець, нібы
Мой позірк — мост праз прорву смерці.
Глядзяць цікаўныя рабы —
З вачэй маіх слязу прыкмеціць.
Не, не дазволю груганам
Піць з возера апошняй мроі.
Няхай гадаюць — колькі нам
Граху і шчасця Бог дазволіў.
Не высвеціць паходня ім
Ні рысачкі маёй жалобы.
За каралём пайду сваім
У сэрца скрадзенай Еўропы.
А ты сплываеш у туман,
У ноч, у вечную дарогу...
І слёз няма, і слоў няма,
І больш няма ў мяне нічога.
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Да крыніц выпаўзаюць змеі,
Зоркі падаюць у пясок.
Не чапайце крохкай надзеі,
Што асочнік прымружыў зрок,
На сцяне паснула ахова,
І на сцежцы згасла раса.
І затоплены напалову
Цемрай срэбнаю царскі сад.
Ноччу гэтай у сутарэннях
Ценем станецца менш няхай.
Да свайго балотнага племя,
Вязень стомлены, уцякай.
Данясі трывожную вестку
Пра суседзяў з жоўтых раўнін.
Іх нянавісць — сівыя рэкі,
Іх зайздроснасць — нястомны млын.
Перамелюць усіх, хто побач,
І прыўлашчаць кожны агмень.
На балотных людзей іх вочы
Пазіраюць, нібы праз цень.
Зліты золатам іх адзежы,
Іх палі паліты крывёй.
З чарапоў паскладаны вежы.
Спяць і трызняць чужой зямлёй.
Ноч стуліла варце павекі,
Разаслала ўцёкам траву.
Люд балотны выслухаў вестку
І вярнуўся моўчкі ў дрыгву.
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Пэндзаль губляе старая рука мастака.
Юная Элен яго падбiрае цярплiва.
На палатне ружавее, бы золак, шчака
Нiмфы, якая блукае мiж цiхiх алiваў.
«Ну, дамалёўвай!» — баіцца прамовiць услых…
Зноў задрамаў проста ў крэсле нямоглы маэстра.
Элен кранае бязважка, як дотык пчалы,
Дзюбкаю пэндзля вiльготныя фарбы шэдэўра.
Гэты пялёстак на ружы — ён створаны мной!
I азiраецца спуджана — муж не заўважыў?
Нiмфы напоўнiлi смехам празрыстым пакой.
Проста мазок — але iншыя ўсе пераважыў.
Хай застанецца — хоць росчырк жаночай рукi!
Як бы хацелася пэндзлем прайсцiся адвольна.
Толькi мадэлек нiхто не бярэ ў мастакi.
Жонка i муза… I гэтага, пэўна, даволi…
Рубенс дрыготкай рукой папраўляе каўнер,
Белы, як пена марская ля торса Трытона.
Элен iзноў замiрае, маленькi жаўнер…
Ззяе злачынны плёстак нябёснай каронай.
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Я выйду на арэну, каб забіць.
Пясок усмокча кроў і гнеў хвілінны.
Рабоў павінны забіваць рабы,
Іх лёсы, як збаны з чырвонай гліны.
Я выйду і заб’ю. Або мяне
Чужой удачы пакладуць пад колы.
І ападуць аблокі, быццам снег,
І цэзар палец свой апусціць долу,
І — аніяк не разарваць ланцуг
Агульнай прагі смерці. Ёсць дарога —
Меч выпусціць аднойчы з дужых рук.
А на трыбунах — рогат, рогат, рогат...
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Зоркавед, чэмпiён
нарыхтоўкi вiна з дзьмухаўцоў,
Бедны лекар з абозу,
стралок i ваяка нiякi,
Бiтвы, бойкi i сечы
ты бачыў праз мяса i кроў,
А яны што ў сваiх, што ў чужых —
анiякай адзнакi.
Смерць прыходзiла госцяй,
сядзела ў цябе за сталом,
За вiном з дзьмухаўцоў
пра забiтыя зоры маўчала.
I цi шабляй па целах,
або па паперы сцiлом —
Смерць пачуе i прыйдзе,
як хвалi прыходзяць да скалаў.
Зоркавед i трунар,
Гiпакрату не даўшы зарок,
Ты сшываў тыя раны,
з якiмi сыходзяць да Бога.
…I палеглi два войскi
у чорны ад сажы пясок,
I вiно з дзьмухаўцоў
ты з сабой прыхапiў у дарогу.
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Крыўскія могілкі —
быццам асохлае мора.
Тут баранілі каморы,
і корсты,
і норы.
Тут прадавалі
і нат не лічылі пянёндзаў.
Мёд застываў і гарчэў
у паваленых корстах.
Тут нашывалі на скуру
жалезныя плыткі.
Зубраў харты ашалела
хапалі за лыткі.
Мералі локцем сукно,
падразаючы рэшту,
І ад чужынцаў хавалі
няўлоўнае нешта.
Так балаты
не паказваюць тваністых нетраў.
Так захіналіся ў скуры ваўчыныя
неўры.
Так паміж буквіцаў
праўду хаваў летапісец.
Крыўскія могілкі не абысці —
хоць забіся.
Пчолы вяртаюцца ў вуллі,
вужакі ў руіны…
А крывічы на магілах
будуюць хаціны.
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Бачыць прарочыя сны развучыўся
i iх тлумачэнню,
Спяць цвыркуны мiж бярвенняў
старога фальварка.
I не з’яўляюцца ценi з мiнулага,
любыя ценi
З юных гадоў,
абарваных пятлёю i плахай.
Сны перагледжаны.
Снегам засыпаны днi i магiлы.
Томiк Вергiлiя шашаль праеў,
як сумленне i памяць.
Сны хоць вярталi
надзеi, адвагу i сiлы,
Ну а цяпер застаецца
спiвацца i марыць,
Што ля калонаў драўляных фальварка старога
Вершнiкi спешацца,
шаблямi грукнуць у дзверы.
Смех малады
сны прагоніць у цёмных пакоях,
I, як калiсьцi,
пачнуцца размовы пра волю i вернасць.
Дзе вы, наступнiкi?
Той, хто сяброў перажыў, вас чакае.
Тут — ваш прытулак
i мудрае слова дарадцы.
Шаблю не ўзняць,
ды збярог ён i стрэльбы, i шаблi,
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I — успамiн пра пятлю —
не пустую —
на пляцы.
Сыплецца снег цераз сны,
цераз ценi
i дах праламаны.
Дошкамi ўсе аканiцы даўно ўжо забiты
крыж-накрыж.
Гiнуць фальваркi i замкi
на могiлках зброi схаванай.
I не вярнуўся
аддадзены катам табою таварыш.
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Пад намi каменне, i цэгла, i горы зямлi,
Якая калiсьцi была чалавечаю плоццю.
Навошта па продкавы скарбы сюды мы прыйшлi?
Хто смерць абкрадае —
жыццём за здабытае плоцiць.
Апошняя свечка вось-вось перастворыцца ў воск,
З якога паўстала калiсьцi
пад пальцамi мнiшкi.
Дыханне каханай,
нiбыта сляпы матылёк.
Чакай, не злятай…
Я паветра аддам да кiлiшка…
Чакай… Мы паўстанем,
мы вернемся на Беларусь,
Мы сходамi пройдзем — два ценi —
i моцных абудзiм.
I плiты падымуць,
i грудзi зямныя ўзарвуць,
I золата продкаў здабудуць бясхiбныя людзi.
Не веру, не веру,
што вязнямi стануць яны,
Як мы i як тыя, пад намi,
што верылi ў волю…
Засыплюць са скарбамi разам…
Былi каб адны
Руiны — не замкi… Каб iх не чапалi нiколi…
Каменнi, каменнi…
Каменнямi поўнiцца край.
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Хоць час адлiчыўся,
званы не чутны ў сутарэннi.
Расколаты панцыр,
i зрэзана з дрэва кара.
Па сходах памерлага замка
сыходзяць два ценi.
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Лёс для таго,
хто вярнуўся з прайгранай вайны, —
Толькі забыцца,
як сталі з муроў — валуны.
Воя старога
не любяць пускаць у дамы.
Ён не ўсміхаецца,
вечна маўчыць, як нямы.
Колькі ні просяць
расповедаў з дзён баявых —
Вечна ў адказ
толькі сумны, як могілкі, ўздых.
Гэткі сусед нам дастаўся…
Маёнтак ачах.
Лётаюць чорныя цмокі
туды па начах.
Белыя вершнікі
носяць туды туманы.
Кажуць суседзі:
няхай не прыйшоў бы з вайны.
А па начах над стамлёным
схіляецца Бог:
«Ты перамог…
Ты вярнуўся, і ты перамог».
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РАССТРАЛЯНЫМ ПАЭТАМ
Цыкл вершаў з рамана «Забiць нягоднiка»
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Вяртаць з небыцця вас не варта…
Вядома, не варта…
Вы ў неба сплылi —
i забылi пра наша балота,
Дзе вулiцай вузкай
начная праходзiла варта,
Дзе крылы даюцца —
ды лётаць чамусь неахвота.
Сцяну, быццам воспа,
пабiлi расстрэльныя кулi.
Выбоiны бачна —
а кроў пасплывала з дажджыма.
У жоўтым пясочку
паэты i каты паснулi,
I шашаль да нiмба
залочаных з’еў херувiмаў.
У тэчках са справамi следчымi
спiць Незалежнасць,
Мiж шчырых даносаў,
нiбыта мiж скураў змяiных.
Рукою, да мура прыбiтай,
напiшуцца вершы.
I Бог Беларусь пералепiць з палепшанай глiны.
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Выпiць атруту.
Нiчога не помнiць пра зоркi
У вiтражах ацалелага дому пакуты.
Поўня, нiбыта адзiнае злоснае вока
Чорнага звера, якi да гранiту прыкуты.
Выпiць атруту…
Мой келiх запомнiў адбiткi
Рук тваiх цёплых…
Мае ж схаладнеюць навечна.
Колькi разумных…
А мудрых няма i вялiкiх.
Нас падзялiлi на спiсы, участкi i рэчы.
Зоркi шкляныя
Працэджваюць погляды поўнi
Гэтак ашчадна,
Як злая шынкарка — гарэлку…
Цемра i цiша.
Ты проста, як рану, запомнi
Вочы мае… I табой цалаваныя вейкi.
3

K

Жоўтае лiсце на чорным гранiце магiл —
Быццам для смерцi ляжаць залатыя манеты.
Неба крумкач атрасае з натомленых крыл
Проста на штучныя кветкi каля пастамента.
Як прабачэння прасiць у таго, хто заснуў,
Цi — верагодней — прачнуўся ад нашае явы?
Лёс разбiваецца, як аб глухую сцяну,
Аб мiласэрнасць i штучныя кветкi дзяржавы.
Толькi рука твая — цёплая i пад дажджом —
Мне не дае саступiць са сцяжынкi да згубы.
Ходзiм па могiлках, быццам прыглядваем дом.
Толькi лiстотай яго не аплоцiш, мой любы.
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Гэта гульня…
Усяго толькi — наша гульня.
Што нам да тых,
Хто спрабуе зямлю перайначыць?
Альбарутэнii позiрк, як рана, гарачы,
Сонца маё… Ты забiла мяне, як ягня
На ахвярнiку белым…
I кроў — паласою — на белым…
Ваўкалакi правылi маю пахавальную ноч.
Час, як рана, загоiцца.
Лёс разаб’юць, як вакно.
Гэта толькi гульня…
I ўсяго толькi — мёртвае цела.
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Рана на рану кладзецца, як лёд — на крышталь.
Падае сэрца ў халодную ямiну болю.
Сонца маё, мой далёкi святарны Грааль,
Я не пабачу цябе, я змiрыўся з «нiколi».
Iншы, не спэцканы грэшнаю страсцю сваёй,
Не Ланцэлот, каралевай чужой цалаваны,
Пройдзе праз могiлкi, не сцеражоны змяёй,
Чару не вып’е з крывёю з уласнае раны.
Кропля атраманту ў шклянку — няма чысцiнi.
Блазнам не месца ў святынi. Смяротнае джала.
Мой беззаганны, на камнi дарогi зiрнi —
Кроў мая шлях для цябе на камнях пазначала.
6
Свечкi Дзядоў на магiлах трымцяць безыменных,
Вершы спалёныя ў восеньскiм лiсцi шапочуць.
Выбiты кулямi вашы iмёны на сценах
У сутарэннях, дзе сёння пяюць i рагочуць.
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Кат дажывае, як пан, бiяграфiю ката.
Ведае — вулiца ў гонар яго назавецца.
Косцi паэтаў маўклiва ляжаць пад асфальтам,
Вецер да свечкi ляцiць, быццам куля — да сэрца.
7
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Горыч i слодыч мёду,
якому не даў змясціцца
У Богам табе адведзеныя,
не залатыя соты,
Стануць тваёй атрутай.
Апошнiм глытком вадзiцы,
Якога не дапрасiцца
ад брата Лазара ўпотай.
Зямля ў крыжах, нiбы ў дзiдах.
Пустэча — балючай болю.
Будуй высокую вежу
з наймоцнай слановай косткi —
Народжаны быць пчалою
нiколi не зменiць ролi.
Ён мусiць збiраць да скону
зямлi сваёй водар Боскi.
I ўмерцi, не даляцеўшы
да самай апошняй кветкi,
I ўпасцi на стос паперы
на паўрадку, на паўфразе.
А вулей у тую хвiлю
не сцiх i на змiрг павекаў.
А вулей, твой мёд забраўшы,
не ўспомнiць цябе нi разу.
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Ідзе дудар па полі тумановым,
Дзе, быццам душы,
шэпчуць чараты,
Дзе ў чорных хвалях
патанаюць словы
І хрыпы зноў прабітае дуды.
Ідзе дудар.
Ладдзя яго чакае,
Гайдаецца на хвалях,
быццам спеў.
Ах, колькі галасоў на ёй сплывае,
Каб край знямеў,
змірыўся і знямеў.
Маладзіковым сонцам
ззяе кветка,
Сарваная з шыпшыны там, дзе дом.
Змаўкаюць вайскаводцы і паэты
Пад гэтым чорным забыцця крылом.
Змаўкаюць дуды,
лютні, акарыны,
І рыцара не бачна на кані.
Як талеры няздзейсненай краіны,
У нашых зрэнках
пагасаюць дні.
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Нібы ад болю,
мост дугой сагнуўся,
Пад ім ладдзя апошняя плыве.
Іграй, дудар,
дзе б ты ні апынуўся.
А мы пачуем.
Беларусь жыве!
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Iсцi на святло лабiрынтамi даўнiх падзей.
Iсцi на святло — дзеля знiклых у цемры людзей.
Скрозь цемру iсцi — i рабiцца драбнiцай святла,
Каб праўда здабытая
сэрца жывым апякла,
Каб крокi дзядоў не расталi, як сон у траве,
Каб людзi спазналi аднойчы —
Айчына жыве!
У жоўтых паперах
памерлыя лёсы маўчаць,
Эпоха маўчыць,
нiбы скошаная сенажаць.
Тут ценi блукаюць
ды гiнуць знямелыя днi.
I трэба iсцi на схаваныя ў цемры агнi,
Не здрадзiць, не кiнуць забытымi продкаў сваiх,
Няхай ты згараеш i сам па дарозе да iх.
Прайсцi лабiрынт свой апошнi
i ў свеце святла
Любiць Беларусь,
што цябе цераз цемру вяла.

K

24.08.2011
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Між камянёў змяя слізгае,
Вільготны след — нібыта смерць.
А мы шукалі браму раю,
Адкуль не поўзаць — а ляцець.
А мы так доўга твань мясілі,
Ламалі голле ўздоўж дарог.
Прыйшлі — а нам не далі крылляў,
Глядзім — а нас не бачыць Бог.
Парэшткі сценаў ды калонаў
Амаль схаваныя ў пяску.
Самотных дзён, начэй бяссонных
Цана — як выцягнуць руку.
Ды горай веданне параніць —
Што нехта варты бачыць там
Мяча архангельскага ззянне
І нетутэйшы светлы храм.
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Сядміца апошніх пакутаў.
А горад жыве
Жыццём мітуслівым,
працятым чужымі дажджыма.
Кляштар, ператвораны ў дом,
не адкрые павек.
У цемру людскую глядзіцца
сляпымі вачыма.
Нясуць плашчаніцу.
А побач праносяць сябе
Мае суайчыннікі,
дзеці бетоннай купелі.
Самотны ліхтар
так утульна зіхціць на слупе,
Але матылі нарадзіцца
яшчэ не паспелі.
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Тут, у мястэчку, для шчасця —
надзейны камплект:
Месца для танцаў, пякарня,
шынок і аптэка.
Ёсць варажбітка — сказаць:
ты кароль, не валет.
Ёсць пастарунак —
вартуе спакой чалавека.
Сінематограф?
Няма, ды вось-вось завядуць.
А балаганаў хапае.
Вакол балаганы.
Маецца рэчка,
каб з моста пляваць у ваду.
Ёсць і паэт.
Дэманструе паэтаў заганы.
Млын вадзяны, як належыць,
прытулак чарцей.
Могілкі ёсць, сінагога,
царква і званіца.
Школа, дзе вучаць
на мове чужынцаў дзяцей,
Пустка, дзе можна
напіцца, кахацца, забыцца.
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Тут, у мястэчку,
не любяць складаных размоў.
Воля? Якая?
Кнігарня?
Навошта, спадарства?
Ціха рачулка нясе між крутых берагоў
Воды свае запляваныя
ў соннае царства.
Можа, калісьці
чыгунка сюды забрыдзе,
Можа, народзіцца геній
у хатцы тутэйшай.
Ходзіць паэт з ліхтаром
і шукае людзей,
І асыпаюцца лісцем
маўклівыя вершы.
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На ўзбярэжжы Балтыйскага мора ёсць запаведнік
рухомых дзюнаў — выдм…
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Выдмы ідуць.
Паглынаюць дамы і касцёлы.
Чорныя мёртвыя дрэвы —
як помнікі ім.
Хвалі марскія ўсё прагнуць
прасторы і волі,
І наступае ўсё далей
імперыя выдм.
Белы пясок, а за ім —
цёмна-шэрыя хвалі,
Што ні імперыя —
межы свае праміне.
Ну і навошта
мы храмы свае будавалі,
Бо апынуцца пад выдмамі,
потым — на дне?
Мовай пяску
загавораць лясы і паляны,
І балаты ператворацца
ў белы пясок.
І застанецца над выдмамі
крыжам драўляным
Мачта майго карабля,
што нікуды не ўцёк.
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Чорная восень — мой час улюбёны.
Разам з лiсцём iржавеюць праклёны.
Гэтак адкрытая прага ўмiрання.
Плача анёл — надмагiльныя камнi
Зноў разбiваюць, каб шлях брукаваць.
Мнiх выпускае змяю з рукава.
Млявы гандляр выпраўляецца ў шлях,
Знакi шукаць па лясах i палях.
П’е да гаркоты натхненне паэт.
Чорная восень, мой час i мой свет.
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Адчыталi твае вершы,
Слоў накiдалi прызнання.
Для чаго табе, паэце,
Мiшура ды пазалота?
Як матыль на мокрай шыбе —
Б’ецца сэрца ў не-каханнi.
I нiчога не дадасца
Да апошняга палёту.
Што паспеў — то й засталося.
Шнар на целе… Медалi ды
Бюстаў бронзавых узводы…
Вершы, сумныя, як восень…
I душа, што снiць не вечнасць —
Беларусi краявiды.
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КУ-ПА-ЛА
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Словы забытыя
смаку тугi ды iмжы.
Верас праз iх прарастае,
iльюцца дажджы.
Час iх збiрае
сармацкае рызы прыпол.
Iх прамаўляе над Свiслаччу
цiхi анёл.
Словы забытыя,
мова радзiмы маёй.
Ейныя рыцары
сталi курганнай зямлёй,
Ейныя панны
вучылiся прасцi з травы.
Ейныя дзецi,
маўчанню вучылiся вы.
Строi сармацкiя
вышыты срэбрам дажджу.
Я праз нямоцтва
ў маўклiвае заўтра гляджу.
Верас палае,
прарослы са слоў i крывi.
Шэптам хаця
ты сваю Беларусь ажывi.
Немень
Фарботы
Таемнiк
Кудмень
Сполыск
Спазор
Васпан
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Не наступай на конскі чэрап, княжа.
Абрынутыя ў тло жывуць атрутай.
У курганах маўчаць героі нашы,
Затое прадаюцца гучна Юды.
Адным — сціло, другім — стракаты рынак,
А трэцім — ганарыстая пастава.
Манеты льюцца, як залева ў рынах,
І ад змяі не абарона — слава.
І зноў на Страцім-лебедзя чароды
Маленькіх птахаў — утрымай, нябога.
Уладарам чамусь карціць заўсёды
Зрабіць прыступку з велічы былога.
Князь наступае зноў на конскі чэрап,
На рукапісаў стос, на надмагілле...
Змяя слізгае стужкай срэбна-шэрай,
Раўняючы і сілу, і бяссілле.
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Каралi, што чакаць навучылiся
ў бронзавых снах,
Не раздзеляць з табою
вiно з дзьмухаўцоў i самоту.
Дождж змывае чырвоныя кроплi
з абрусаў i плах,
Насалода i боль
за труной ператворацца ў воцат.
Колькi жарсцяў,
i колькi загубленых дзён i гадоў
Дзеля права калiсьцi
застыць збранзавелаю казкай.
Будзем пiць журавiнавы мёд,
ён амаль што як кроў.
Не будзi каралёў,
не збiрайся да iх, калi ласка.
Кроплi цiха спаўзаюць па шыбе
ва ўласную смерць.
Срэбра келiхаў
прагныя нашыя вусны астудзiць.
Будуць жоўтым агнём
дзьмухаўцы на адхонах гарэць,
А таго, хто iх летась збiраў,
у застоллi не будзе.
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Як сны фараонаў,
не хоча канчацца зiма.
Ваўкi ўсё блiжэй
да сядзiбы прыходзяць начыма.
Самота… Сумёты…
Найлепшая ў свеце турма —
З уласнай самоты, дзе варта —
анёл за плячыма.
П’еш волю з гарбатай,
а кубак твой прадзед купляў.
Гаворыш з Гарацыем,
не разумееш Вальтэра.
А дзесьцi над пляцам
стамлёна звiсае пятля,
I снег абдымае
знямелага касiянера.
На мове Статутаў Лiтоўскiх
дыярыуш твой.
На мове самоты —
твае непачутыя вершы.
Ваўкi падыходзяць да брамы.
I белы сувой
На золку наступным
крывавая сцежка прарэжа.
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Казалi яму:
ты сталеў у траве прыдарожнай.
Ты пiшаш пра боль,
i цябе зразумее не кожны.
Ты перлiны ў вершы збiраеш,
а як жа каменнi,
З якiх аднагодкi складаюць
сусвет летуценняў?
Казалi яму —
ты для нашых шыхтоў перашкода.
Ты нейкi чужы,
ты з мiнулага,
супраць народа.
А ён анiяк у шыхты не адолеў раўняцца.
I стане —
а крылаў не скiнеш,
дарэмная праца.
Ён сцiхне, стаiцца —
з душы Беларусь загукае,
I прывiдны лiрнiк
у славу герояў зайграе.
Ён быў не герой.
Не хацеў забiваць анiкога.
Ён нават не ведаў дакладнай дарогi да Бога.
Казалi ж яму: не пiшы…
Застанешся на волi…
Пiсаў. I памёр.
I яго не згадаюць нiколi.
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Яны плялi арнамент свой са слоў,
Спавiўшы iм кавярнi i салоны,
I змешвалi шампанскае i кроў,
I ўсё вянкi дзялiлi ды кароны.

at

У смерць гулялi… А яна прыйшла,
А ў ёй няма паэзii i прозы.
Разбiўся стод… I аскалёпкi шкла
Засыпалi шляхi, старонкi, лёсы.
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I малявальшчык млявых белых нiмф
З вачыма, як галодныя вуголлi,
Высноўваў на аснове спелых нiў
Жалезныя абрысы новай волi.

А вечны дзёрзкi хлопчык, што ламаў
Радкi, нiбы калоссе — варажбiтка,
З мансарды глуха праклiнаў Манмартр,
Цыруючы пiнжак суворай нiткай.

K

Iмёны абляцелi, як букет,
Прышпiлены какоткай да шпалераў.
Гербарый вершаў вытрасаў паэт
З-памiж старонак здымнае кватэры.
Не вырасце сабакам ваўчаня,
Згасае на людскiм двары бяссiла.
Ды немагчыма неба зачыняць
Для вершаў, прарастаючых з магiлы.
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Яна вянок сплятала з палыну,
З багоўкамi — бы кроплямi крывi.
А ён хацеў прабiцца скрозь сцяну,
У скарбаў залаты патрапіць вiр.
Яна глядзела на яго здалёк,
На высiлкi, з якiмi мур ламаў.
I павута ўпляталася ў вянок,
I быльнягом гасцiнец зарастаў.
Калi ж здалiся змрочныя муры,
I з куфра збiў герой цяжкi замок,
Пагасла сонца ў залатым вiры.
На дне ляжаў палынавы вянок.
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Адплылі караблі, на якіх ратавацца хацелі.
Нават чоўны маленькія ў хвалі памкнулі,
як рыбы.
Голас мора гукае у ракавінцы апусцелай,
Ды на беразе мы засталіся, без крылаў,
без німбаў.
Без надзеі, без веры — з чаканнем апошняе хвалі.
Дзесьці там, на галерах, святкуюць часовую волю.
Нас бязлітаснай смерці яны пакідалі без жалю,
Ды ў апошнія хвілі не трэба праклёнаў і болю.
Што паробіш? На палубах месца бракуе заўсёды.
Нехта мусіць застацца і выкупіць жыцці чужыя.
Хай над храмамі нашымі стануць нябёсамі воды,
І апошняга сну Атлантыды ніхто не адкрые.
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МАЎЧАННЕ ЯГНЯТАЎ,
альбо ЦЫКЛ ПРА МЕРЦВЯКОЎ
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Паміж асфальтам, небам і труной,
На вастрыі прыціхлага натоўпу
Мярцвяк ідзе ў метро, і пад нагой
Хрумсцяць мятлушкі мараў пра Еўропу.
Натоўп віруе, як пчаліны рой,
Ды не сабраны мёд з каменных кветак.
Ідзе на працу мёртвы наш герой,
На пластыкава-лічбавы палетак.
Каб хоць на міг адчуць усплёск жыцця,
Калі ад гневу загарацца вочы,
Калі ад бессэнсоўнасці жыцця
І насамрэч памерці ён захоча.
2.

K

«І толькі надпіс “Вераніка”,
на дрэве ўрэзаны ў кары…»
М. Багдановіч

Як казаў Блажэнны Аўгустын,
Верым мы таму, чаго не бачым.
У абдоймах лютаўскай вады
Не халодны ты і не гарачы,
Паядальнік піцы, вечны раб
Манітора. Офісны планктончык.
І навошта бог усходу Ра
Зазірнуць спрабуе ў нашы вочы?
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3. А ПА КАЛІ
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Пакаленне Віяў… Прыраслі
Да клавіятур усе павекі.
Камяні вандруюць па зямлі,
Скрышаныя воляй чалавека.
Сцены замка лягуць пад асфальт,
Бронзавы паэт даўно праданы.
І навошта гэты дзікі сад,
Дзе няма імёнаў закаханых.
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Мы зварылі чарапахавы суп.
Свет пляскаты паляцеў, быццам фрызбі.
Я ў далонях жменю солі нясу —
Назапасіць перадохлую рыбу.
Месяц дзіркі мае ў сырным баку —
Беларускі заяц піва закусваў.
Былі войны і на нашым вяку,
Кубкі воцату гарчылі ля вуснаў.
Мы абрынулі уласны сусвет
Проста так, а не ў спадзеве на лепшы.
Паліць вершы палыселы паэт,
А яны не разгараюцца, вершы…
4.

Я не читал баллады Оссиана…
В. Мандэльштам

K

Халодным словам скальды не дасталі
Да выпаленых душ маёй эпохі.
Вадой на вугалях, крывёй на сталі
Растала памяць — і сцякла пад ногі.
Герояў цені водзяць карагоды
Вакол празрыстых вогнішчаў Вальгалы.
Мы словы адсылаем у паходы —
Заваяваць часы і нас уславіць.
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На паўдарозе да вучоных кафедр.
І валацуга, перабраўшы смецце,
Падвяжа чаравік струной ад арфы.
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Сядзі сабе на голлі
І ціхенька цікуй,
Як паляць ваша поле,
Як не хапае куль.
Сядзі сабе, шчаслівы,
Што ты не ўнізе больш,
І наша справядлівасць
Табе — ламаны грош.
Паціўкай. Крылцы вымкні —
Не зважаць на зямлі,
Дзе ў чорным павуцінні
Змаўкаюць і чмялі.
Адплакаў, адпакутваў…
Не адбіваўся, не —
Не Праметэй прыкуты —
Анучка пры сцяне.
Прасіўся, ціўкаў, ціўкаў…
Знялі зямную плоць,
І верабейкам ціхім
Зрабіў цябе Гасподзь.
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Сюды не заходзяць,
таму што расчынены дзверы
Наросхрыст, наросхрыст
расчынены дзверы і вокны,
І выдзьмута ўсё,
ува што заставалася верыць,
І выстыла ўсё —
да бяспамяцтва, бездані, костак.
Аблокі плывуць
і нагадваюць брудную вату.
Млыны зруйнаваныя,
жорнавы млеюць у твані.
Імя асабовае мелі
званы і гарматы,
А нашы імёны агульныя,
як прыбіральні.
Адны скразнякі, скрыжаванні
і шал паляўнічы
На змрочных балотах,
на пустках смугі вераснёвай.
І блазны, і каты
свае захавалі абліччы,
А тут — ні абліччаў, ні словаў,
ні модлаў, ні мовы.
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Сюды не заходзяць,
тут проста жывуць і канаюць.
Прыходзь, называй нас як хочаш,
калі заманецца.
Гарыць жоўтым полымем лотаць
у кожнай канаве.
І б’ецца няўмольна
дрыгвы нескаронае сэрца.
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Забытыя могілкі ў попеле спаленых кніг,
У сцёртых слядах за радзіму памерлых герояў.
Шукаць іх не стануць,
як Шліман — антычную Трою,
На нашай Айчыне кладоў незлічона такіх.
Тут вечнасць пяском насыпаецца ў чаравікі,
У вочы ляціць павуціннем,
чапляецца голлем.
Нашто мітусня, калі могілкі стануцца полем?
І горад урэшце становіцца полем такім.
Мінулае спіць,
а над ім пустазелле і глог.
Абліччы памерлых
памерлыя помняць адныя.
Тут дом пабудуюць,
і ў комінах вецер завые,
І збочыць з дарогі,
кладамі пракладзенай, Бог.
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Тры сцяжынкі, тры сняжынкі,
Нуль надзеяў, смецце мар.
Нешта слушнае гаворыць
мой чарговы гаспадар.
Я ж няправільная кветка
ў ікебане гэтых сцен,
Бо жывая, бо жадаю,
бо сплываю кроўю з вен.
Зноў сцяжынкі завіруха ператворыць у палі.
А жыццё маё малюе
нейкі Сальвадор Далі.
Не разблытаць слоў і сэнсаў.
Лабірынты. Вітражы…
Ненароджаныя вершы —
як тапельцы — у душы.
Гулка тупаюць Галемы
калідорамі зімы,
І маўчаць, як Фудзіямы,
мёртвых класікаў тамы.
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Снежная Каралева
жыве ў ільдзяным палацы.
Снежная Каралева
ніколі не танчыць на пляцы.
Снежная Каралева
збірае хлопчыкаў злосных
І тчэ дзеля іх сувоі
на белых вялікіх кроснах.
Квітнее на шыбах шэрань,
цвітуць за шыбай вазоны.
І той, хто гадуе кветкі,
не прагне снежнай кароны.
Але — такая ўжо праўда,
такая ўжо ў казкі сіла:
Калі расцвітаюць кветкі,
іх кладуць на магілы.
Ляжаць на сумётах ружы,
стаяць у сумётах дрэвы.
І гулка грукочуць кросны
Снежнае Каралевы.

66

/

Людміла

Рублеўская

ХОМА БАЛОЦІКУС

K

am
un

ik

at

.o

rg

Ён проста звык у твані жыць — і жыў,
Дрыгвою дыхаў, харчаваўся раскай,
Між небам і зямлёю, на мяжы,
Якую называлі страшнай казкай.
Ён не аброс лускою, не пачаў
Падобным быць да жабы ці трытона.
Ён проста сноў не бачыў, апрача
Балотных сноў, бясколерных, бяздонных.
Свае былі тут радасць і краса:
Пунсовым жалем спелі журавіны,
Гарлачык ззяў, свяцілася раса.
І думаў ён: няма найлепш краіны!
Дзень амярцвеў, бы кветкі амялы.
Адно пытанне не даецца ў рукі:
Нашто яму на спіне два крылы?
Бо так нязручна з імі між гадзюкаў.
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Да неба белы дыван
ляжыць праз поле крыжоў.
Сляды вандроўнай душы — адна малітва без слоў.
Сляды пакінутых тут —
як абарваная ніць.
Нібы малітва без слоў,
пад снегам спяць карані
Даўно пасечаных дрэў, даўно пасушаных траў.
Ты замаўчаў ад таго,
што словы снегу аддаў,
Каб белы-белы дыван
да неба нас падымаў,
Да Бога нас падымаў.
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Сабакi дажджу — так называюць тых, хто пакiнуў
i анiяк не аднойдзе свой шлях…
Том Уэйтс
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Сабака дажджу анiколi не знойдзе свой дом.
Дзе анёл, дзе лiхтар?
Толькi светлыя плямы ў залеве.
Змыты пахi i змыты сляды, i здаецца iльдом
Наша неба, i голае голле —
як шнары на целе.
Сабака дажджу
заблукаў у апошнiм дажджы.
Ён шукаў тыя дзверы,
куды не заходзяць забойцы,
Ён шукаў тыя вулiцы, дзе не пiльнуюць вiжы,
Дзе ў апошнi глыток не ўлiваюць
атруту i стронцый.
Звер наiўны,
спароджаны дымам i тлом гарадскiм,
На рэкламу кавярнi зiхоткую
вые i плача.
Цi ў двары забрыдзе,
заварожаны следам чужым,
Цi сваё люстраванне
на мокрым асфальце пабачыць.
Шэры — колеру хмары,
цiкаўны i смешны такi.
На калматае поўсцi
згасаюць iмгненна дажджынкi.

З'яўленне

Інфанты

/

69

K

am
un

ik

at

.o

rg

Абыходзяць яго, адганяюць далей мiнакi.
Ну а ён гаспадарскай нiколi не зведаў рукi,
I нiхто на яго
не надзене
нiколi
ашыйнiк.
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А я ўсё гадую свой сад на чужых камянях,
Ды ў чорных расколiнах толькi iмхi прарастаюць.
I днi прарастаюць сiвою травою пры днях,
I ночы злятаюць грыфонамi скiфскага раю.
Мне сад толькi снiцца — сузор’ямi спелых пладоў,
Сагрэтай лiстотай, падобнай да летняга мора.
А тут — камянi. Тут не сад, не вакзал i не дом,
Тут — холад i цвердзь, i патрэба адвечнай пакоры.
Гадую свой сад.
Гiнуць парасткi, гiнуць сябры.
Каленi i рукi разбiла аб шорсткiя глыбы.
Навошта ў далiну? Мой сад зацвiце на гары,
I ў мора лiстоты нырнуць аблачыны, як рыбы.
I нават калi дзеля гэтага мiж камянёў
Мне прыйдзецца легчы, каб глебаю
стаць урадлiвай,
Хай станецца…
З неба пральецца празрыстая кроў,
I сад мой на хвiлю
Зямлю маю зробiць шчаслiвай.
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Я не ведаю, Ойча, цi варта iсцi брукаванкай.
Там не бачна слядоў,
там — туга выпадковых сустрэчаў.
Быццам рыбiны мёртвай луска —
камянi пад нагамi.
А як падаць балюча!
Хай падаеш нават у Вечнасць.
Так што, Ойча, я збочыла… Вось i блукаю…
А вецер
Як праўдзiвы паэт беларускi —
скуголiць, нябога.
А каму зараз лёгка?
Магiлу купi ў Iнтэрнэце,
Аватарствуй i цешся,
што столькi наведнiкаў блога.
Кожны прэ на гасцiнец!
Нiхто ў маргiналы не хоча.
Лiчаць камнi, радкi, нумары i паднятыя рукi…
Я аблокi лiчу…
Я не ведаю iсцiны, Ойча…
Я нiколi не буду хадзiць, як належыць,
па бруку.
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Па матывах рамана Вебера «Дыханне багоў»
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Народ скарабеяў iзноў пiрамiды складае.
Арлiны народ па шуфлядах шукае штандары.
А мы пад крыламi буслiнымi сумна гадаем,
Дзе вырай, якi
уцялеснiць намеры i мары.
А я не гадаю.
За столiкам беднай кавярнi
Мiгцiць, быццам сэрца праданае, белая свечка.
Час лена грукоча
бясконцым саставам таварным,
Жыццё нада мной зачынiла блакiтнае вечка.
Народ белых барсаў
замежных вядзе альпiнiстаў
Па стромых маршрутах
за досыць прыстойную плату.
Народ бегемотаў
скупляе ў Чачнi аўтаматы,
А людзi-дэльфiны
даюць пакаленнi артыстаў…
А ў беднай кавярнi буслiнага племенi — цiха.
Гарбата на зёлках
у кубку з зялёнага лёду.
Зямлю падзялiлi без нас.
Забiрайце, на лiха.
Мы зладзiм буслянку.
I жаб нацягаем з балота.
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Гэта блёкат… Гэта проста ноч,
Поўная трызненняў i адчаю.
Воўк не зводзiць з поўнi прагных воч,
Поўня ўсё на свеце прабачае.
Гульнi з вышынёй — iнакшы свет,
Дзе да сэрца скiраваны дзiды.
Вершы прадае п’яны паэт,
Стогнучы ад болю i агiды.

74

/

Людміла

Рублеўская

ЭПОХА

K

am
un

ik

at

.o

rg

Укладзеныя ў брукаванку лёсы
Паміж часамі веры і бязвер’я...
Грымяць па іх абцасы і калёсы,
І галубоў на іх злятае пер’е.
Каму ахвота пазіраць пад ногі?
У брук патрапіў — дык ляжы ціхмяна.
А караван валхвоў не па дарозе,
Па сцежцы рушыць да Святое Панны.
І камяні растануць, як ільдзінкі,
Сцякуць, нібы цягучы сок альваса.
Але пакуль — ні шэпту і ні крыку.
Грукочуць колы. Стукаюць абцасы.
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Гадзюкамі сплятаюцца вятры.
І неба, як апошні сцяг, ірвецца.
На скрыжаванні жыць — не да пары,
Ды Бог адвёў нам толькі гэта месца.
Як мітуслівы блазан, час прабег,
Бразготкай аглушыўшы нат спачылых.
На скрыжаванні — патаптаны снег,
І бель твае не захаваюць крылы.
Радкі паэтаў не ўтаймуюць вір,
Не сшыюць разарваную эпоху.
Як музыка нябёсная ў клавір
Не змесціцца... Але па волі Бога
Жывем на гэтым скрыжаванні мы,
Трыпутнік не баіцца каляіны.
Стаптаны снег апошняе зімы
Вясновыя стварае ручаіны.
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Адзінота — што гэта такое?
Р. Тагор

K

am
un

ik

at

.o

Страшней адзіноты няма, чым у сэрцы натоўпу.
Цябе абцякаюць, нібы адчуваюць хваробу.
Пытанні кідаюць, але не чакаюць адказу.
Ты хворы, паэт, адзінотай.
Баімся заразы.
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Страх здушыў за горла кожны крык.
Як на дне калодзежа манеты,
У вачах старых і маладых
Страх блішчыць... Лязо ў грудзях паэта.
Мой народ... Прайшло амаль сто год,
Як цябе кратом сляпым назвалі.
Час ідзе — а ты ўсё той жа крот,
Точышся праз скалы і завалы,
Між карэнняў і крынічных жыл
Свой упарта ладзіш ход да волі.
Ціха распаўзаюцца смаўжы,
І ваўкі імчаць па белым полі.
Хто, як Вію, верне зрок табе?
Хто твой шлях апіша рамантычна?
Спіць паэт з пячаткай на ілбе
Вечным сном. На пляцы вецер свішча.
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Фіранкі чорныя-чорныя,
снег белы, нібыта смерць.
Стукае зноў у вокны
тое, што не збылося.
Плед. Фатэль. Са скарбонкі
бляшанай высыпаць медзь.
Шукаць абол між савецкіх
манет з выявай калосся.
Бо човен даўно чакае.
Ды чым аплаціць свой шлях?
Растрачана ўсё дарэшты,
прададзена ўсё да медзі.
Цені фіранак чорных
на снежных ляжаць палях.
Сняжкамі шпурляе ў шыбы
Харон, захутаны ў вецер.
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Гэтак марыць, плавіць зоры ў талер,
Палюбіць уласнае рыззё,
Каб спазнаць, што Беларусь — не Алеф
Для сусвету, і не ўсё жыццё.
Толькі міф. Прыгожы і прыўкрасны.
Як жыццё, мне трэба гэты міф.
І таму выходзім мы на пляцы,
Быццам карабель ідзе на рыф.
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мая смерць мае прысмак старой медзі
адзін выпадковы дотык да вуснаў —
і рот повен горычы
мая смерць мае пах тапалінага снегу
нячутны для ўсіх
акрым таго, хто ад яго плача
мая смерць мае поступ маленькай дзяўчынкі
якая бяжыць за мячыкам
і ўсё адно дагоніць
бо гуляе ў абгароджаным плотам двары
мая смерць жыве ўва мне
як белы слімак у старым камяні
моцны камень — кажуць усе
але выпадковы ўдар — і ён расколецца
і слімак вып’е сляпымі вачыма сонца
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У чырвоных чаравічках
нельга ў храм і нельга ў вечнасць.
У чырвоных чаравічках
танчаць дрэнныя дзяўчаты.
Дзве халодныя лілеі
на труны свінцовай вечка
Пакладзе чужая маці,
сцішыцца сякера ката.
У чырвоных чаравічках
так хацелася свабоды,
Ногі самі неслі ў вырай,
спевы самі з губ зляталі.
Ды няма між любых згоды.
Мы — інакшае пароды.
Нас трымаюць і схаваюць,
каб для іншых не скакалі.
Ты прыходзь у лес, дзяўчынка,
Ты не бойся воўчых спеваў.
У чырвоных чаравічках —
па сцяжынцы запаветнай.
Абарваныя вяроўкі,
яблык — на далоні Евы.
Мы свабодныя, ваўчыца.
Кроў зямлі — у нашых венах.
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Снег на квецень — у чарговы раз.
Звыкла для зямлі маёй халоднай.
Грэецца ля вогнішча наш час,
Дзе згараюць вершы і палотны.
Акварэль — не для маіх вачэй.
Тут хутчэй — гравюры — рысасловы.
Снег празрыстаю крывёй сцячэ
Нам на пасівелыя галовы.
А за ім — пялёсткі ападуць,
Яблыкаў не будзе ў гэтым годзе.
Вось паэты новыя ідуць
І смяюцца аб сваім народзе.
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Горкі плач — нацыянальная хвароба.
Чым яшчэ ля вострых зорак адагрэцца?
Запісацца ці ў ахвяры, ці ў халопы
І свінцовай коскай прымарудзіць сэрца.
Плачуць гоні, плачуць коні і палеткі.
Хоць паэты прапісаны на асфальце.
Са свінцовых літар набіраюць дзеткі
Альфабэту для сваёй айчыны-маці.
Плача каня, плачуць Аня і Алеся.
Так прывычней для айчынных менестрэляў.
І птушыны крыж ляціць у паднябессі —
Гэта хтосьці наша неба перакрэсліў.
А ў разоры між аблокаў пан Завальня
Перагнуўся ўніз, прыслухваецца чынна.
І на ўскрайку нашых вершаў ставіць смайлік.
Зрэшты, можа, проста плюнуў з аблачыны.
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БЕСТЫЯРЫЙ
МАЙГО САВЕЦКАГА ДЗЯЦІНСТВА
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АКУЛА — імперыялізму. Плавае ў акіяне ў чорным
буржуйскім капелюшы-цыліндры. Зжырае дробных
прадпрымальнікаў. На акуле ездзіць зладзюга Бармалей, напяваючы: «Ты лети, моя акула, все четыре
плавника». Істота выключна шкодная для міру ва
ўсім свеце. Паколькі ніхто са знаёмых яе не бачыў, у
прыродзе не існуе.
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АЛЕНЬ — паўночны. Пры сустрэчы абавязкова
належыць прамовіць з піетэтам: «Так вот ты какой,
северный олень!». Жыве ў суровых умовах, працуе
на ненцаў, непераборлівы, горды, як савецкі палярнік.
Рогі аленя добра служаць замест вешалкі. У Аленя
на нейкі час ператвараецца Кароль, падмануты сваім
дарадчыкам, у тэлевізійным спектаклі па казцы Карла
Гоцы, але спектакль запамінаецца найперш выслоўем
аднаго з персанажаў: «А я ем яблык і гляджу ў вакно!».

K

АСЁЛ — ягонай мачой можна разбаўляць бензін
(гл. фільм «Джэнтльмены ўдачы»). Асёл Іа з мультфільма пра Віні-Пыха губляе хвост, які прыбіты да
азадка цвічком. Асёл — адзін з «Брэменскіх музыкаў»,
падобна, прыхільнік панк-року, бо аднойчы на сцэне
спусціў штаны, паказаўшы свецкай публіцы, каралю і
прынцэсе азадак. Прынцэса, схільная да андэграўнду і
рок-музыкі, відовішчу ўзрадавалася. У байцы Крылова
Асёл таксама музыка, чыя творчасць у гурце «Асёл,
Казёл і Касалапы Мішка» ўспрымаецца масамі як
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сумбур замест музыкі. У некаторых мульціках асёл —
гэта Вослік, маленькі, з апушчанымі вушамі і сумнымі
вачыма, яго вельмі шкада. Ён пяе галасамі адразу двух
бардаў Нікіціных пра тое, што сябры не растуць пры
дарозе. Асёл існуе, бо яго паказваюць у цырку.
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БАБЁР — цалкам станоўчы персанаж, жывёльны
пралетарый (паралельны персанаж — жывёльная
сялянка — гл. Пчала). Бабёр будуе плаціны. Будаваў,
будуе і будзе будаваць, як запаведаў яму вялікі… карацей, нехта вялікі. Для чаго бабрыная грандыёзная
будоўля — уяўляецца цьмяна, але сама з’ява «плаціна»
(ГЭС, ГРЭС і г. д.) мае высокі грамадзянскі статус.
Нельга браць на веру, што бабёр завіхаецца, толькі
каб узвесці ўласнае жытло, бо ён — не мяшчук. Ён —
перадавік вытворчасці, немалады запаволены майстар,
у спяцоўцы, з выступаючымі наперад пярэднімі зубамі
і з самавітымі вусамі. Стрыжка «пад бобрык» да бабра
дачынення не мае, але пра гэта ніхто не ведае.

am
un

БЕГЕМОТ — баіцца ўколаў. Таму захварэў на
жаўтуху. Не трэба быць такім баязліўцам, як жоўты
бегемот. Бегемот, як і беларус, звязаны з архетыпам
балота — звычайна ён туды правальваецца, і яго трэба
выцягваць усім светам. Парсючок Фунцік знаходзіць
Бегемота ў балоце, якое той адмаўляецца пакідаць,
дэманструючы рысы праўдзівага беларуса: ён разумее,
што балота гідкае і гіблае, але нізавошта ў гэтым сам
сабе не прызнаецца.

K

БЕЛЫ МЯДЗВЕДЗЬ — круціць зямлю з дапамогай трэння ўласнай спіны аб зямную пратарчаку (вось)
(гл. фільм «Каўказская палонніца»). Сустракаецца ў
выглядзе цукеркі «Мішка на Поўначы». Слугуе Дзеду
Марозу і Снягурцы. У апошнюю безнадзейна закаханы. Выдатна танчыць, харчуецца рыбай і прыпасамі
савецкіх палярнікаў. У дзяцінстве яго завуць Умка,
88
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матуля спявае яму калыханку пра суседзяў — зорных
мядзведзяў.
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БУРЖУІН — у нас вынішчаны, водзіцца ў цяжкадаступных месцах планеты. Вельмі тоўсты. Носіць
капялюш-цыліндр (гл. АКУЛА) і недаробленыя акуляры на адно вока. Закатаваў Мальчыша-Кібальчыша.
Падлягае непазбежнаму выміранню.
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БУСЕЛ — персанаж на цэтліку малдаўскага віна.
Бусел на даху — сімвал міру, слоган спявачкі Сафіі
Ратару. Ходзіць у чырвоных ботах. У бусла ператвараецца прыгажун-каліф, падмануты хітрым чараўніком (падобны вобраз — Кароль-Алень, гл. АЛЕНЬ).
Каліф-бусел ходзіць з папяровай дзюбай і размахвае
шырокімі рукавамі, іншыя героі фільма-спектакля старанна прымаюць яго за птушку. Карнавальны касцюм
бусла рабіць проста, але нікому не хочацца: доўгая
чырвоная дзюба падаецца смешнай.
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ВАВЁРКА — харчуецца золатам і смарагдамі, прычым нават не харчуецца, а, песні пеючы, расколвае
арэшкі залатыя, смарагдавыя сарцавіны ж выплёўвае ў скарбонку царэвіча Гвідона. І чым яна ў такім
выпадку жывіцца — незразумела, можа, батарэйкамі
ці спружынкамі. Бо вавёрка са спружынкай — дужа
распаўсюджаны від. Асабліва папулярны па фільме
«Ляцяць жураўлі», дзе герой, якому наканавана загінуць на фронце, дорыць механічную вавёрку каханай дзяўчыне. Вавёрка з мульцікаў гаспадарлівая і
запаслівая, нанізвае на галінкі грыбы, жыве ў дупле,
сябруе з Вожыкам (гл. ВОЖЫК). Сустракаецца ў
выглядзе хваробы дзядзек-суседзяў («белачка»). У вавёрку ператвараецца Варвара-Краса — Доўгая Каса,
дачка вадзянога цара, каб дапамагчы свайму каханаму.
Марожанае «Вавёрка» — у вафельных стаканчыках, з
арэхамі. Занадта салодкае.
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ВОЖЫК — жыве ў тумане. Стрыжка «пад вожык»
мае непасрэднае дачыненне да Вожыка. Працалюбны,
паранармальна запаслівы. Як заведзены, носіць у хату
на ўласных іголках грыбы і яблыкі. Часам ходзіць
з кульбачкай. Размаўляе прымаўкамі і прыказкамі.
Стары халасцяк, і незразумела, нашто яму столькі
прыпасаў. Сябруе з Вавёркай (гл. ВАВЁРКА). Часам
сустракаецца ў выглядзе часопіса і пірожнага. Вожыка
робяць з яблыка — гэта складана, і з шышкі, гэта лёгка,
з дапамогай пластыліну. Сустракаецца ў жывым кутку.
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ВОЎК — савецкая мутацыя ката Тома. Стыляга з
грыўкай у расклёшаных нагавіцах, з цыгарэтай, што
прыліпла да ніжняй губы. Сэксуальна заклапочаны,
магчыма, педафіл, бо бясконца ціскае непаўналетняга
напарніка і прызнаецца ў палкай жарсці да яго (гл.
ЗАЯЦ). У навагоднім выпуску «Ну, пачакай!» уяўляе
з сябе першага адкрытага савецкага трансвестыта,
выступае на сцэне ў касцюме Снягуркі з вульгарным
макіяжам у стылі «бурлеск». У народных казках брутальны і дурнаваты, жарэ ўсё, што рухаецца, ловіць
хвастом у палонцы рыбу, вые на поўню. Вечна галодны. Улюбёная фраза — «Шчас спяю!».
ВЯРБЛЮД — плюецца. Ходзіць караванам. Карабель пустыні. Кіруецца звычайна ва Учкудук.

K

ГАСТРАНОМ — з’явіўся ў нас у 1970-х. Паглынуў
крамы «Прадукты», «Малако», «Мяса», «Булачная».
Адметны самаабслугоўваннем і плеценымі з рознакаляровых правадоў кошыкамі, якія выдаюцца наведнікам, на жаль, не назусім. Уяўляе з сябе ажыўленую
частку вантробаў, бо імя перакладаецца як «страўнік
чалавека». Прадукты са страўніка не адметныя нічым.
ГОЛУБ — міра. Галубы дзеляцца на белых сімвалічных і звычайных шэрых, якія запаскуджваюць асфальт
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і балкон і патрабуюць, каб ім крышылі батон. Сімвалічны голуб не жарэ і не гадзіць, ён лунае ў блакітным
небе, яднаючы народы, таму ў яго нельга страляць.
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ГУСЬ — адзін шэры, другі белы, абодва вясёлыя
«тунеядцы», жывуць на ўтрыманні самотнай бабулі. Гусі
могуць выкарыстоўвацца для падарожжаў (гл. мультфільм пра прыгоды хлопчыка Нільса). Самая вядомая
гусь мае неверагодна цяжкае імя — «Аккакнебекайтэ».

.o

ДЭЛЬФІН — ратуе людзей. Ваюе з акуламі. З дэльфінам можна размаўляць з дапамогай міелафона (гл.
фільм «Дзяўчынка з будучыні»). Водзіцца у Артэку.
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ЖАБКА — падарожніца (гл. БУСЕЛ). Фантан у дзіцячым парку, выпускае з рота струмень вады. Царэўна,
якая адначасова сялянка, бо, скінуўшы жабіну скуру,
увішна выконвае па начах сельскагаспадарчыя работы
для сям’і свайго патэнцыйнага мужа Івана-дурня (варыянт з мужам-царэвічам не экранізавалі як ідэалагічна няправільны). Жабка карысная, бо есць машкату,
але ад яе бываюць бародаўкі. Надзімаць жабку праз
саломінку піянеру сорамна. Жабка мужчынскага полу
кепская: жаб-самец хоча ажаніцца з Дзюймовачкай, не
разумеючы, што яна не зможа адкласці ікру.

K

ЖЫРАФ — «большой, ему видней». На плакатах
у дзіцячай паліклініцы ў яго заўсёды хворае горла,
заматанае шалікам, таму што ён не загартоўваўся і не
слухаўся маму. Сустракаецца ў выглядзе «лазанкі» на
дзіцячай пляцоўцы. Чым харчуецца, невядома, ніхто
аніколі яго не бачыў.
ЗАМЕЖНІКІ — падобныя да людзей. Падзяляюцца на сацлагерных і капіталістычных, сярод апошніх
ёсць шпіёны і дыверсанты. Дыверсанты зашываюць
у швы джынсаў, што прадаюцца ў ГУМе па спецза-
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казах, стужачкі з бацыламі сібірскай язвы. Замежнікі
прывозяць значкі, якімі можна абменьвацца, і жуйкі.
Сярод замежнікаў здараюцца негры, пры сустрэчы
трэба ўсяляк падкрэсліваць, што быць неграм — гэта
нармальна. З усімі замежнікамі трэба ўсталёўваць
кантакт, і тады яны зробяць у сваіх краінах сацыялістычную рэвалюцыю (там, дзе яшчэ не зрабілі).
Усталёўваць кантакт лепей за ўсё з дапамогай Матрошак (гл. МАТРОШКА). Ад сузірання Матрошкі,
асабліва працэсу яе размнажэння, Замежнік упадае ў
калапсічнае захапленне і гатовы да ўсяго, нават рабіць
рэвалюцыю.
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ЗАЯЦ — вядзе «Спакойнай ночы, малышы» пад
імем Сцяпашкі, размаўляе голасам актрысы Румянцавай, пасля здымак перадачы ідзе ў лес касіць траву і
спяваць «А нам всё равно…». У зайца чатыры сыночкі
і лапачка-дочка. Яшчэ ў яго бывае дубальтоўка, з дапамогай якой ён захоплівае ўладу ў лесе. У дзетсадаўскі
перыяд Зайцам пабываў практычна кожны хлопчык,
гэтак жа, як практычна кожная дзяўчынка — Сняжын
кай. Дзяўчынка-зайчык — нонсэнс, бо Плэйбоя не
існуе. Зайчык, які муціраваў дзеля савецкіх дзяцей з
дыснееўскага мышаняці Джэры, пяе «Санта-Лючыю»
і гэтак упарта ўцякае ад Ваўка (гл. ВОЎК), што хочацца яго прыстрэліць. Персанаж папулярнай загадкі
пра «ўлетку беленькі, узімку шэранькі». На Новы год
здараецца шакаладны, фабрыкі нейкага Бабаева. Бабаеў-Бабайка дзяцей дурыць: вялікі шакаладны заяц,
упакаваны ў каляровую фольгу, унутры пусты. Калі
ў Зайцы ёсць ключык, яго варта пакруціць, і Заяц
пачынае біць у барабан.
ІКУКУ — таямнічы персанаж песні з кінафільма
«Тры мушкецёры», якую перапісвалі ў свае альбомы школьніцы («Пора-пора-порадуемся на своем
веку красавице Икуку»). Пра тое, што словы гучэлі
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«красавице и кубку», былыя школьніцы даведаліся ў
сталым веку.

.o

rg

КАЛАБОК — мутант без канечнасцяў, з вачыма і
балбатлівым ротам. Раздражняе песенькай з паўторамі. Звязаны з незразумелымі «сусекамі» (бабуля,
каб яго спячы, па тых сусеках шкрэбла. Не блытаць
з адсекамі касмічнага карабля!). Незразумела, чаму
гэтая дарэшты выкачаная ў гразі булка выклікае ва
ўсіх сустрэчных персанажаў апетыт. Пакуль калабок
дакаціўся да лісы, неадменна падчапіў зграю палачак
(гл. ПАЛАЧКА (кішэчная). Але пра тое, што калабок — не мяса, а хлеб, не ўспамінае ніхто.

ik

at

КАРАКУЛЬ — звер, з футра якога пашытыя шапкі
і каўнеры начальнікаў і генералаў. Ён чорны альбо
шэры, спалучаецца з лампасамі і трыбунай Маўзалея.
Выводзіцца ў спецзаказніках (гл. ЛІСА (чарнабурая).

am
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КАРАНДАШ — мутант, карузлік з жоўтымі валасамі і тоўстым алоўкам замест носа. Жыве ў часопісе
«Вясёлыя карцінкі» і ў мульціках, малюе чамусьці не
носам, а пэндзлем, малюнкі часам ажываюць. Якім
чынам дыхае, навукай не ўстаноўлена. Таварыскі, дужа
рухавы, з альтруістычнымі рысамі характару, трохі
надакучлівы. Клоун Карандаш не мае носа-алоўка,
затое мае сабаку Кляксу.

K

КАРОВА — Буронка, дакладней, Буронушка. З яе
вырастае яблынька, якая дапамагае Крошачцы-Хаўрошачцы, няшчаснай руплівай сіраце, удала выйсці
замуж насуперак злой мачысе. З дапамогай кароў
савецкія даяркі перавыконваюць план. Савецкія пастухі пяшчотна любяць сваіх кароў. Калі Буронушка
заблукае ў лесе, пастух ходзіць між бяроз, пяе пра яе
лірычныя песні і плача. Пастух — Леанід Уцёсаў з камедыі «Вясёлыя рабяты» прыводзіць сваіх кароў нават
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у свецкі салон. Цукеркі «Кароўка» смачныя тады, калі
ўнутры яшчэ не застыла-сыпкія, а мяккія, цягучыя.
Паняцці «карова» і «ялавічына» звязваюцца кепска.

at
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КАЧКА — Шэрая Шыйка. Няшчасная птушка з
параненым Лісой крылом, якая не можа зляцець у цёплыя краі. У асяродку савецкай інтэлігенцыі атаясамлялася з невыязнымі дысідэнтамі. Качаняткі служаць
прыкладам здаровага ладу жыцця — штораніцу добраахвотна ўмываюцца і абліваюцца халоднай вадой.
Умеюць хадзіць шарэнгай, у нагу. Качка сустракаецца
ў выглядзе пластмасавай лейкі. Як свойская дарослая
жывёла можа быць увасабленнем абываталя — не разумее адметнасці Дзікага Качаняці, з якога вырастае
Лебедзь (гл. ЛЕБЕДЗЬ).

K
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КОТ — калі з вышэйшай гуманітарнай адукацыяй, то Леапольд, любімае выслоўе — «Давайце жыць
дружна!». Калі без адукацыі — то Матроскін, вынаходзіць правільныя канапкі, якія трэба класці кілбасой
на язык, улюбёнае выслоўе — «Мая карова!». Калі
з сярэднявечча — Кот у Ботах, дапамагае гаспадару
правярнуць фінансавую афёру, падманам адабраўшы
маёмасць у даверлівага Людаеда. Кот Базіліа прыкідваецца сляпым, каб прасіць міласціну, сужыцельствуе
з Лісой. Самка Ката, Котка — буржуйка, мае ўласны
шыкоўны дом, бедных родзічаў, сіротак кацянятак,
праганяе. Котчын дом згарае, былая буржуйка перавыхоўваецца і ўсынаўляе кацянятаў. Кот дзейнічае як
снатворнае, таму дадаецца ў калыханкі. У рэальных
бадзяжных катоў водзяцца рабакі і лішаі, таму гладзіць
іх забараняецца. Бабуля расказвае, што пры Хрушчове
на адным з будынкаў была павешаная дохлая котка і
плакат з вершам: «Я при Ленине жила, при Сталине
сохла, при Маленкове отжила, при Хрущеве — сдохла». Футра «из котика» не мае дачынення да катоў.
Песня «Мурка» — таксама. Чорны кот — ахвяра
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забабонаў, з якімі трэба змагацца. Спыняцца, калі
чорны кот перайшоў дарогу, сорамна. Таму можна непрыкметна трымацца за гузік альбо тройчы сплюнуць
праз левае плячо.

rg

КІЛЬКА — сустракаецца ў бляшанцы, звычайна
ў тамаце. Бедная сястра шпротаў (гл. ШПРОТЫ).
Жывой ніхто не бачыў.

.o

КІТ — цуда-юда-рыба, а яшчэ месца для жыхарства,
праўда, пабудаваны на ягонай спіне горад можа лёгка
знішчыцца. Замест зубоў мае краты. У надзіманым
выглядзе дапамагае вучыцца плаваць. Звычайна сіні.
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КОНЬ — носіць будзёнаўцаў, няўлоўных мсціўцаў
і мушкецёраў. У Чырвонай Арміі валодае звышздольнасцямі, прынамсі, можа ўцямна перадаць таварышам
гаспадара паведамленне, што той «честно погиб за
свободу». На каруселях коні — рознакаляровыя. У цырку — маленькія, называюцца поні. Кожная поні марыць
насіць на сабе чырвонаармейца, але павінна ўсвядоміць,
што катаць дзетак — таксама пачэснае прызначэнне. Ад
песні «Лошади умеют тоже плавать» плачуць усе: бедныя коні з патанаючага карабля паплылі праз акіян і ўсе
патанулі. Сустракаюцца ў небе («Облака, белокрылые
лошадки»). Багатырскі конь манументальны і калматы,
пад ягоным капытом прасядае «мацісыразямля». У моры
конь — ссохлы і бязногі. На ім ездзіць купец Садко, які
ўмее дыхаць пад вадой.

K

КРАКАДЗІЛ — часопіс. Праглынуў сонца, за што
быў пабіты малым хлопчыкам. Выцягнуў зубамі нос
даверлівага Сланяняці. У савецкай мадыфікацыі —
слабахарактарны інтэлігент у капелюшы і пінжаку, па
імені Гена, стары халасцяк, апякуецца беспрытульнымі
мутантамі (гл. ЧАБУРАШКА), грае на мініяцюрным
гармоніку. Падазрэнні ў педафіліі адпрэчваюцца рама-
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нам і жорсткай ролевай гульнёй з пенсіянеркай мадам
Шапакляк. Праўда, ёсць намёк на нетрадыцыйную
арыентацыю — падарожнічае з сябрам у блакітным
вагоне.

.o
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КРОТ — самы вядомы — чэшскі. Серыял пра крата
карыстаецца папулярнасцю не меншай, чым польскі
пра Болека і Лёлека. Крот знаходзіць транзістар і
вырашае, што той жывы. Любіць кветкі… Мае шмат
сяброў… І ўвогуле выдатна бачыць. Вось той крот, што
хоча ажаніцца з Дзюймовачкай, сапраўды падслепаваты, у акулярах, затое ў дарагім футры і з кватэрай.
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ЛЕБЕДЗІ — заварныя пірожныя. У выглядзе птушак водзяцца ў парку Горкага. Іх трэба карміць. Бо
лебедзі — зачараваныя прынцы. Вялікае шанцаванне — калі ўдаецца падабраць лебядзінае пёрка, гэта
прадмет гордасці і выгаднага абмену. У адрозненне
ад многіх жывёл савецкага дзіцячага бестыярыю, якія
маюць прывабныя і яркія рысы толькі напачатку жыц
ця, лебедзь набывае адметнасць толькі ў дарослым
стане, у маленстве ён — брыдкае качаня, якога дужа
шкада. Лебедзі носяць па небе экіпаж для перасоўван
ня прыгажунь. Пры гэтым прыгажуня (Насценька з
«Пунсовай кветачкі», Вясна са «Снягуркі») стаіць у
неглыбокім чоўне падчас палёту, як прыклееная, без
усялякіх прыкмет боязі зрынуцца з немалой вышыні.
Лебедзі ёсць на атракцыёнах у парку. Над песняй пра
лебядзіную вернасць, пра тое, як лябёдку падстрэліў
браканьер, а лебедзь ад гора забіўся, плачуць усе: «Где
же ты, моя люби-имая?». Вартая пара да песні пра
«Лошади умеют тоже плавать» (гл. КОНЬ).
ЛЕЎ — Баніфацый, стары цыркач, які паехаў на
канікулы да бабулі, каб адпачыць, але давялося забаўляць малых негрыцянятаў. Баніфацый носіць паласатае трыко, умее жангліраваць і хадзіць па канаце. Ёсць
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яшчэ «Лев-Лев-Лёвушка, желтая головушка», якога
вылечвае ад галаўнога болю дзяўчынка з дапамогай
пяцікапейкавай манеты. Леў так сябруе з малым сабачкам, што здыхае без яго ад суму. Улюбёны занятак
ільва — трымаць у пашчы галаву жывога дрэсіроў
шчыка. Львы ахоўваюць скарбы Ленінграда ў фільме
пра італьянцаў у Расіі.
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ЛІСА — Аліса, Патрыкееўна. Мяшчанка-драпежніца
ў шыкоўным футры. Выходзіць замуж па разліку (звычайна за Мядзведзя), закаханых у яе непрэстыжных
кавалераў (Воўк, Кот) проста выкарыстоўвае. Неахайная
(з’ядае бруднага Калабка, гл. КАЛАБОК). Падманвае
Бураціна. Улюбёнае выслоўе — «Какое небо голубое!».
Бывае чарнабурай, але чарнабурая ліса — тая ж фантастычная парода, што і Каракуль (гл. КАРАКУЛЬ).
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ЛЭСІ — цуда-сабака з аўстралійскага серыялу.
Можа ўсё.
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МАЛПА — таксама размаўляе голасам актрысы
Румянцавай (гл. ЗАЯЦ). Наіўная і тэмпераментная.
Сябруе з Удавам, Папугаем і Сланянём. Ёй ні ў якім
разе не трэба перадаваць прывітанне, бо засудзіць. Дапамагае доктару Айбаліту ў якасці медсястры. Плавае
з капітанамі на караблях, носіць марынарку. Малпы
могуць быць Бандэрлогамі, якія крадуць Маўглі і паддаюцца гіпнозу Удава: «Слухайце мяне, Бандэрлогі!
Падыдзіце бліжэй… Яшчэ бліжэй…». Фетыш малпы —
акуляры. Яна іх нюхае, ліжа, прыкладае да розных
частак цела. У серыяле малпа можа быць звышістотай,
як Лэсі (гл. ЛЭСІ). Лётае ў космас.
МАРСІЯНІН — зялёны, з дзвюма антэнамі на галаве. Прылятае на талерцы, вельмі даверлівы, не разумее
элементарных рэчаў, сэксуальна заклапочаны, таму
на раз можа закахацца ў першую стрэчную зямлянку.
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З марсіянінам трэба ўстанаўліваць кантакт. Тады ён
зробіць на Марсе сацыялізм.
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МАТРОШКА — кабета-трансформер грушавіднай
формы. Галоўная прыкмета — хустка. Размнажаецца,
расколваючыся напалам па лініі таліі і зноў складаючыся. У пераважнай большасці выпадкаў нараджаецца ў адзежы і таксама здольнай да размнажэння. Хто
апладняе Матрошку, застаецца невядомым, падобна,
мае месца самаапладненне. Найлепшы пасярэднік
для ўсталявання кантактаў з Замежнікамі (гл. ЗАМЕЖНІКІ).
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МАТЫЛЬ — у матыля ператвараецца двоечнік
Баранкін, што дапамагае ягонаму перавыхаванню.
Матылі найчасцей бываюць капусніцы і крапіўніцы.
Іх ловяць сачкамі, наколваюць на голкі і складаюць
калекцыю для кабінета заалогіі.
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МОЙВА — прадаецца на развес. Звычайна смажаная. Самае смачнае, калі трапляецца з ікрой. Ікра
мойвы не зусім чырвоная і не чорная, але гэта несумненная ікра. У анекдоце рабацяга выкалуплівае з
мойвы вочы, каб намазаць на канапку і ўдаць перад
замежнай дэлегацыяй, што есць сапраўдную ікру, бо
замежнікаў трэба ўражваць (гл. ЗАМЕЖНІКІ).

K

МУМБА-ЮМБА — невядома што, але страшнае.
Драпежнік, звязаны з Афрыкай. Інтэлектуальная
дражнілка.
МУРАШ — гібрыд рабочага і селяніна. Займаецца
і будаўніцтвам, і сельскай гаспадаркай. У адрозненне
ад матрыярхатнага пчалінага калгаса, у мурашоў патрыярхат. Жанчын няма зусім. Мурашы працуюць.
Проста працуюць. Лётаючыя мурашкі, якія ўлетку
з’яўляюцца на асфальце, — з’ява невытлумачальная,
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таму што яны павінны не лётаць, а працаваць і ўвесь
час нешта несці. Піянеры не павінны соваць палкі
ў мурашнікі, а наадварот — ахоўваць іх. Мурашнік
сустракаецца ў выглядзе торта.
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МУРЗІЛКА — часопіс і пачвара. Ярка-жоўты, спрэс
калматы, ходзіць, як чалавек, замест рук і ног — лапы.
Носіць доўгі вязаны шалік і берэт. Сябруе з Карандашом (гл. КАРАНДАШ). Што выклікала мутацыю,
незразумела.

at

МУХА — разносчык заразы. Будучы Цакатухай,
спарваецца з Камаром, што ўяўляе з сябе цікавы навуковы прэцэдэнт, асабліва ў плане нашчадкаў. Кожнае
дзіця марыць знайсці, як Муха, такую «дзенежку», за
якую можна купіць нават самавар.
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МЫЙДАДЗІР — пачвара, магчыма, паходжаннем
з язычніцкай эпохі. Белая квадратная морда. Замест
рук — доўгі ручнік. Звязаны з палтэргейстам, таму
што выклікае некантралюемы рух прадметаў. Улагодзіць можна рытуальным абмываннем, пры гэтым
чым болей церці нос, шчокі і лоб, тым пачвара больш
задаволіцца. Самая вялікая загадка савецкай дзіцячай
літаратуры — чаму гэты крываногі і кульгавы ўмывальнік выбягае з мамінай спальні.

K

МЫШ — разбівае хвастом залатое яйка, якое
знесла Курка-Рабка. Па паходжані сялянка. Збірае ў
полі зернейкі, пячэ з іх хлеб. Мышы псуюць выбітны
гарбуз, які сябры-жывёлкі вырошчваюць дзеля выставы (слоган мультфільму «Они всё испортили!»). Але
кемныя сябры дзірку маскіруюць пад дзверы, гарбуз
перарабляюць на дом для мышэй, нясуць на выставу
«Незвычайнае ўжыванне звычайных рэчаў» і перамагаюць. Мышы шчасліва паказваюцца з вокнаў новага
дамка. Старая Мыш сватае Дзюймовачку за старога
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Крата. У мыш ператвараецца Людаед па хітрай падначцы Ката ў Ботах, і кот яго з’ядае.
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МЯДЗВЕДЗЬ (буры) — другі па папулярнасці
персанаж пасля Зайчыка. Ніякі навагодні ранішнік
не абыходзіцца без Мядзведзя. Розніца толькі ў тым,
што Зайчыкаў можа быць шмат, а Мядзведзь заўсёды
адзін. Мядзведзь — начальнік. Ён паважны, гаворыць
павольна, рухі велічныя. Ганяе хуліганаў і дармаедаў
Лісу і Ваўка. Ліса выходзіць за яго замуж па разліку.
У выглядзе мядзведзіка мае пас з пяці алімпійскіх
колцаў. Пры гэтым у яго робіцца дзіўная пастава —
ходзіць, выгнуўшыся дугою, пуза наперад, быццам ў
яго нешта са спінаю. Любіць лётаць на паветраных
шарыках. Савецкі алімпійскі Мішка адлятае на паветраных шарыках у казачны лес з маскоўскага стадыёна,
у той час як ангельскі Віні-Пых з дапамогай тых жа
шарыкаў спрабуе абрабаваць калгасніц-пчолак (гл.
ПЧАЛА). Мядзведзі сустракаюцца ў цырку і ў драўляным выглядзе. Драўляныя Мядзведзь і Мужык нешта
пілуюць альбо сякуць сякерамі, калі тузаць за трэсачкі
адмысловай цацкі. Галава казачнага прыгажуна робіцца мядзведжай пасля таго, як сіротка Насцечка ўздзяўбурвае яму на галаву вядро, ратуючыся ад заляцанняў.
Мядзведзь руйнуе камуналку-церамок і не можа з’есці
Калабка (гл. КАЛАБОК). Мішку «уронили на пол»
і адарвалі яму лапу, але ён усё роўна добры: пра гэта
жаласны верш Агніі Барто, якая выключыла з Саюза
пісьменнікаў дачку свайго настаўніка Чукоўскага за
антысаветчыну. Мядзведзі ездяць на веласіпедах, а
за імі кот — задам наперад… Пры гэтым усе жуюць
пернікі і смяюцца… У слоіках у выглядзе мядзведзяў
прадаецца мёд. Здаецца, нібыта празрысты мядзведзь
той мёд ужо з’еў, і трэба даставаць з ягоных вантробаў
перавараны.
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ПАЛАЧКА — «кішэчная». Страшная нябачная істота, якую настойліва шукае ў дзіцячым садку не меней
страшная Санстанцыя (гл. САНСТАНЦЫЯ). Палачка
можа сяліцца ў прыбіральнях і на кухні, а яшчэ на
яблыках, трускалках і ягадах чаромхі. Не трывае вады
з крана, яшчэ можна на яблык папляваць і абцерці
яго аб рукаў. Асабліва шмат Палачкі ў Камсамольскім возеры ў Мінску, яе зграі можна заўважыць у
мутных хвалях. Але злавіць асобіну немагчыма. Што
канкрэтна робіць з чалавекам Палачка, так жахліва,
што не падлягае агучванню.
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ПАРСЮЧОК — Хруша. Ён вядзе «Дабранач,
малышы». Часам ён — Пятачок, сябар Віні-Пыха.
Мядзведзь морыць дробнага сябра голадам, завязваючы
яму рот падчас абеду, за гэта Парсючок страляе ў яго
са стрэльбы. Парсючкі Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф
будуюць дамы з розных матэрыялаў, выпрабоўваючы
іх на супрацьураганную ўстойлівасць. Парсючок
Фунцік — выдатны артыст, які валодае гіпнатычным
уздзеяннем на масы… У дзяцінстве Парсючок — наш,
савецкі, актыўны, працалюбны, нават калі брудны і
лянівы — паддаецца перавыхаванню. Вырастаючы ў
свінню ці свіна, траціць усе станоўчыя здольнасці і
індывідуальныя адметнасці і можа ўвасабляць толькі
тупое мяшчанства, таму асобны раздзел дарослай асобіне Парсючка прысвячаць не варта.

K

ПАЦУК — «Крыска-Ларыска», агрэсіўная хатняя
жывёлка старой Шапакляк, улюбёная каманда —
«фас». Ніводная дзяўчынка з імем Ларыса, якое
пераводзіцца як «чайка», не пазбегла параўнання з
пацучыхай. «Крыса» — гэта баязлівец, які падводзіць
свой калектыў, першым бяжыць з карабля, даносчык.
ПЕВЕНЬ — чырвоны, празрысты, салодкі, на палачцы. Па дзесяць капеек. Бабулькі ля крамаў трымаюць
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у руках букеты з такіх пеўнікаў, пеўнікі не зусім савецкія, таму што міліцыянты бабулек ганяюць. Мульцяшны певень фанабэрысты, але па сутнасці добры,
а часам нават залаты і гераічны, бо забівае трапным
ударам дзюбай у галаву старога дэспатычнага цара,
які не хацеў расплочвацца з ведзьмаком-зоркаведам.
Як архетып галавы сям’і Певень не разглядаецца, бо
парушае правілы маралі сваім шматжонствам. На ўроках спеваў мільёны дзяцей развучваюць прыбалтыйскага паходжання песеньку «Рано утром на рассвете
петушок поёт». Нікому яшчэ не прыходзіць у галаву,
што бадзёры тэмп песенькі не супадае з уяўленнем
пра запаволены балтыйскі тэмперамент. Нейкі час
у крамах з’яўляюцца дзівосныя бліскучыя пакецікі
з намаляваным каляровым пеўнікам. У пакеціках —
канцэнтрат курынага булёну, выраблены ў Югаславіі.
Макароны ў канцэнтраце па-нетутэйшаму таненькія,
дробныя, востры пах таксама нагадвае нетутэйшае
жыццё… Грамадзяне набіраюць пакецікі з пеўнікамі
грудамі, авоськамі, па колькі прадаюць. З іх варыцца
суп «пеўнік».

K

ПІНГВІН — марожанае за 28 капеек, пінгвіны на
абгортцы сінія. Добрая некапрызлівая істота, выдатна
танчыць замежныя танцы, сябруе з палярнікамі. Архетып ідэальнага бацькі. Бо пінгвіны, паводле савецкіх
мульцікаў, размнажаюцца без самак, яйка выседжвае
пінгвін-мужчына. Адзін, які разбіў уласнае яйка,
забраў у суседа, а таму падклаў камень. Небарака
выседжваў камянюку, пакуль не здох, і ніхто гэтага не
заўважыў. Таму без жанчыны паўнавартаснай ячэйкі
грамадства не атрымаецца.
ПУДЗЕЛЬ — калі белы, увасабляе трагічны лёс жабракоў у бяздушным буржуазным свеце: разбэшчаны
багаты хлопчык захацеў адабраць белага пудзеля ў
вандроўных артыстаў. Чорны Пудзель — артыстычны
102
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аматар баявых мастацтваў Артэмон. Ён закаханы ў
парцалянавую ляльку з блакітнымі валасамі Мальвіну і выступае ў якасці ейнага целаахоўніка, кухара,
прыслугі, цяглавой сілы і г. д. Артэмон па загадзе
Мальвіны садзіць беднага Бураціна ў камору.
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ПЧАЛА — архетып працаўніцы сельскай гаспадаркі
(аналагічны персанаж пралетарскага тыпу — гл. БАБЁР). Лётае над палямі ў хустачцы і з вядзерцам. У пчолаў узорная калектыўная гаспадарка, сацспаборніцтва
і пакаранні для гультаёў (гл. ТРУЦЕНЬ). Замежную
пчалу завуць Мая. Пчолка Мая — хаця й замежніца,
але з сацыялістычнага лагера, таму вучыцца ўлівацца
ў калектыўную стваральную працу. Пабочны прадукт
пчалінай дзейнасці — воск — згадваць не варта, бо з
яго вырабляюць царкоўныя свечкі для адурманьвання
грамадзянаў. Маскарадны касцюм пчалы непрыгожы,
бо робіць дзяўчынку таўстухай. Касцюм асы, уладальніцы асінай таліі, лепшы. Але восы — істоты шкодныя
і чужыя, і пераапранацца ў іх няправільна. Пчолы
праганяюць нахабнага мядзведзя, чым дэманструюць
перавагу калектыву над індывідуумам.

K

САБАКА — Мухтар альбо Джульбарс. Ахоўвае
мяжу, ловіць дыверсантаў. На ашыйніку — медалі.
З поля бойкі сабака дастаўляе данясенні і выносіць
параненых. Сабакі Белка і Стрэлка скараюць космас.
Скалечаныя сабакі Паўлава дапамагаюць дактарам
у доследах. Белы Бім — Чорнае Вуха захоўвае вернасць гаспадару. Сабака — герой! Ён — самая савецкая жывёла! Пра гэта сведчаць кніжкі-размалёўкі.
У зніжаным абліччы — сабака Шарык, які жыве ў
Прастаквашына і займаецца фотапаляваннем. Пад
імем Клякса выступае разам з клоунам Карандашом.
Ёсць яшчэ замежны мульцік пра сабачку Рэкса — ён
ляціць на планету сабак, дзе сустракае трохгаловую
сабачую прынцэсу, якая дужа агідна брэша. Сабака
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Філя вядзе «Спакойнай ночы, малышы!» у кампаніі з
Парсючком і Зайцам. Філя больш самавіты і дарослы
за сваіх калегаў.
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САВА — страшна круціць шыяй і астматычна
дыхае ў перадачы «Што, дзе, калі». У мульціку пра
Віні-Пыха вучыць усю краіну вымаўляць «Пра-здравря-ю». У фільмах, дзе фігуруе казачны лес, свеціць
электрычнымі жоўтымі круглымі вачыма і аднастайна
гугукае.
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САНСТАНЦЫЯ — пачвара, якую баяцца выхавацелі
і медсёстры. З’яўляецца нечакана, шукае Палачку (гл.
ПАЛАЧКА). Ад Санстанцыі можна абараніцца хлоркай,
смярдзючым белым парашком. Таму медсястра з крыкам «Санстанцыя!» час ад часу бегае па прыбіральнях
і пакойчыках, дзе нянькі мыюць посуд, і пасыпае там
усё хлоркай. Як выглядае Санстанцыя, ніхто не ведае.
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САРОКА — варыць кашу. Пры гэтым адрозніваецца
скрайняй скупасцю і паталагічнай жорсткасцю: малодшае дзіцятка ніколі не корміць, спасылаючыся на тое,
што ён занадта малы, каб дапамагаць па гаспадарцы.
Чамусьці жахлівую гісторыю пра скупечу-сароку дарослыя дэманструюць з дапамогай пальцаў уласнага
дзіцяці, такім чынам роля галоднага дзіцятка дастаецца
мезенцу, што выклікае непрыемнае пачуццё, быццам
гэты палец нейкі няправільны і непатрэбны.

K

СЛОН — жалезная горка, па хобаце яе добра катацца. Слон мае доўгі хобат дзякуючы Кракадзілу (гл.
КРАКАДЗІЛ). У выглядзе сланяняці носіць акуляры,
гаворыць у нос і ўвасабляе тармазнутага школьнага
батаніка. Сланяня з поўсцю называецца маманцянём
і шукае маму.
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ТРУЦЕНЬ — самы ганебны персанаж. Жывёльны
дармаед. Падлягае высылцы і прымусовым выпраўленчым працам. Выгляд незразумелы.
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ТЫГР — Шэрхан, вораг Мауглі. Можа быць усурыйскі, тады ваюе з Дэрсу Узала, савецкім туземцам.
У выглядзе тыграняці можа губляць палоскі, мілы
і даверлівы. Тыграў абавязкова дрэсіруе прыгожая
савецкая дзяўчына — яна лёгка ўтаймоўвае іх у той
час, як дужыя мужчыны разбягаюцца. Таму там, дзе
тыгры, абавязкова ёсць спартсменка і камсамолка.
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ХАМЯК — сродкамі масавай інфармацыі не папулярызуецца. Жыве ў кватэрах, грызе мэблю, запіхвае
за шчокі печыва і цукеркі. Можна трэніраваць на
касманаўта — садзіць у шкарпэтку і раскручваць, быц
цам у цэнтрыфузе. Існуе страшная легенда, што, калі
хамяка паднесці да раскрытага рота, ён можа забрацца
ўнутр, як у норку, і парваць усе вантробы.
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ХРУШЧ — пра яго не пішуць і не паказваюць, калі
не лічыць нейкага цьмянага эпізоду з Дзюймовачкай,
але ён ёсць. Яго можна лавіць, асабліва яго многа
ўночы на сетцы-рабіцы ля завода ацяпляльнага абсталявання. Ад водару завода дурэюць не толькі людзі,
але й казюркі. Хрушча садзяць у слоік, кідаючы туды
лісты каштану. Лепей садзіць самца і самку, каб не
сумавалі, пол адрозніваюць на вусах: у хрушча-самца
яны больш пышныя, рудыя. Хрушча трэба навязваць
на нітку і пускаць лётаць па крузе. Можна ўчыняць
хрушчыныя гонкі. Куды дзяваецца хрушч са слоіка,
ніхто не ведае.
ЧАБУРАШКА — плюшавы мутант-сірата з вялізнымі вушамі. Жыве ў тэлефоннай будцы. Сябруе з
Кракадзілам (гл. КРАКАДЗІЛ). Дарослых асобін не
сустракаецца. Харчуецца апельсінамі. Непісьменны.
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Упрыгожвае разам з напарнікам упакоўку «салодкай
пліткі» — нечуванага дзіва, замяняльніка шакаладу.
«Салодкая плітка», якая з’яўляецца ў крамах, аднаго
гатунку, каштуе танней за шакалад, мае прысмак гумы.
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ЧОРНАЯ
РУКА — высоўваецца са сцяны.
Душыць альбо зацягвае людзей у сцяну, дзе яны
бясследна знікаюць. Часам месца з’яўлення Чорнай
Рукі папярэдне пазначаецца чорнай альбо чырвонай
плямай. Дарослыя звычайна не вераць у Чорную Руку,
таму гінуць першымі.
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ШПРОТЫ — арыстакратычныя, урачыстыя рыбіны, якія ўмеюць улегчыся ў бляшанку ненатуральна
роўнымі шэрагамі, як дохлая ганаровая варта. Шпроты
пераліваюцца золатам, іх пяшчотная скурка трохі зморшчаная, паходжаннем яны з Прыбалтыкі. Шпроты
з’яўляюцца толькі на святы, бываюць з галавой, без
галавы і ў выглядзе паштэту.
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Расстраляным паэтам. Цыкл вершаў з рамана
«Забiць нягоднiка» .................................................................
***Ідзе дудар па полі тумановым… ................................
Вiталю Скалабану .................................................................
***Між камянёў змяя слізгае… ........................................
Тыдзень жарсцяў Хрыстовых ...........................................
Мястэчка ...................................................................................
Імперыя выдм .........................................................................
***Чорная восень — мой час улюбёны… ......................
Ку-па-ла .....................................................................................
Забытыя словы, забытыя рэчы ........................................
***Не наступай на конскі чэрап, княжа… ....................
***Каралi, што чакаць навучылiся… ..............................
***Як сны фараонаў, не хоча канчацца зiма… ...........
***Казалi яму: ты сталеў у траве прыдарожнай… ....
Паэты арт-нуво ......................................................................
***Яна вянок сплятала з палыну… .................................
Атлантыда ................................................................................
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Маўчанне ягнятаў, альбо Цыкл пра мерцвякоў ........
Тут-2 ...........................................................................................
***Забытыя могілкі ў попеле спаленых кніг… ...........
***Тры сцяжынкі, тры сняжынкі… .................................
***Снежная Каралева жыве ў ільдзяным
палацы… ....................................................................................
Хома балоцікус ......................................................................
***Да неба белы дыван ляжыць праз поле
крыжоў… ............................................................................................
***Сабака дажджу анiколi не знойдзе свой
дом… ...........................................................................................
***А я ўсё гадую свой сад на чужых камянях… ........
***Я не ведаю, Ойча, цi варта iсцi брукаванкай… ....
***Народ скарабеяў iзноў пiрамiды складае… ...........
***Гэта блёкат… Гэта проста ноч… ..................................
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***Укладзеныя ў брукаванку лёсы… ..............................
***Гадзюкамі сплятаюцца вятры… ..................................
***Страшней адзіноты няма, чым у сэрцы
натоўпу… ............................................................................................
***Страх здушыў за горла кожны крык… ....................
***Фіранкі чорныя-чорныя, снег белы… ...........................
***Гэтак марыць, плавіць зоры ў талер… .....................
***мая смерць мае прысмак старой медзі… ................
***У чырвоных чаравічках нельга ў храм… ................
***Снег на квецень — у чарговы раз… ..........................
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Людміла Рублеўская (Людміла Шніп).
Нарадзілася ў Мінску ў 1965 г.
Паэтэса, пісьменніца, літаратурны крытык, журналіст.
Працавала ў газеце «Наша слова», часопiсе «Першацвет»,
тыднёвiку «Лiтаратура i мастацтва».
З 2003 г. працуе літаратурным аглядальнікам
газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Аўтар больш трох дзясяткаў кніг у розных жанрах.
Творы перакладаліся на дзясяткі моў свету,
выйшлі кнігі ў Польшчы і Украіне.
Кiруе суполкай маладых творцаў «Лiтаратурнае прадмесце».
Лаўрэат прэмii часопiса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф»
за паралельны раман «Золата забытых магiлаў»,
прэміі Францішка Багушэвіча за раман «Сутарэнні Ромула».
Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Замужам за паэтам Віктарам Шніпам,
іх сын і дачка абодва мастакі.
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Людміла Рублеўская
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Бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў».
Выпуск 16
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Літаратурна-мастацкае выданне
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Адказны за выпуск Генадзь Вінярскі
Рэдактар Барыс Пятровіч
Мастак Зміцер Шыла
Вёрстка Хведара Сумкіна
Карэктар Наталля Кучмель

Падпісана да друку 12.06.2015. Фармат 84х108 1/32.
Папера афсетная. Рызаграфія. Ум. друк. арк. 5,88.
Ул.-выд. арк. 3,41. Наклад 300 ас. Зак. 245.
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ПУП «Кнігазбор».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюдніка друкаваных выданняў № 1/377 ад 27.06.2014.
Вул. Я. Лучыны, 38-93, 220112, Мінск.
Тэл./факс (017) 207-62-33, тэл. (029) 772-19-14, 682-83-86.
E-mail: bkniha@tut.by
Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка ў ААТ «Аргбуд».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюдніка друкаваных выданняў № 2/167 ад 01.10.2014.
Вул. Берасцянская, 16, 220034, Мінск.

