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Замест прадмовы

Пётр Пятровіч Мурзёнак жыве і працуе ў Ата-
ве, сталіцы Канады; ён – навуковец, які зарабляе 
на жыццё тым, што, як прафесіянал, ведае лепш 
за ўсё: навуку біялогію і асабліва яе вельмі паваж-
ную галіну – імуналогію. Трэба адзначыць, што 
доктар Мурзёнак надзвычайны сем’янін, цудоў-
ны сябар і сапраўдны вернік-грамадзянін. Але 
далёка не апошнюю ролю ў яго духоўным жыц-
ці займае паэзія. Свае найглыбейшыя пачуцці 
спадар Мурзёнак выяўляе словам, якое патрабуе 
выйсці на паверхню лірычным складам і гукам.

Сам пра сябе доктар Мурзёнак гаворыць вель-
мі сціпла. Вось што ён напісаў у адказ на біягра-
фічныя пытанні:

«Калі караценька, пісаць вершы пачаў вельмі 
позна, гадоў пятнаццаць назад (ну і, вядома ж, 
крыху захапляўся гэтым у васемнаццацігадовым 
узросце). Сур’ёзна пачаў пісаць дзякуючы каро-
ценькаму перыяду беларускага неа-адраджэн-
ня, 1991–1994.

Нарадзіўся на Пастаўшчыне ў вёсцы Дуні-
лавічы, скончыў СШ № 2 у Паставах, медычны 
інстытут у Мінску. Кандыдат і доктар медыцын-
скіх навук, загадваў аддзелам у Інстытуце фізія-
логіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
быў загадчыкам кафедры і прафесарам імуна-
логіі ў Экалагічным універсітэце імя Сахарава.
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Свае вершы друкаваў у газетах «Беларускае 
слова» (Таронта) і «Беларус» (Нью-Йорк), часопі-
се «Крыніца», альманаху «Беларус» (2007, 2009). 
Першы і адзіны невялікі зборнік вершаў «Быліна 
мая, Беларусь» выйшаў у Атаве ў 2000-м годзе.

Пра планы: будзе настрой, будуць і вершы».

Вершы ў доктара Мурзёнка ёсць. Яны перад 
чытачом і маюць саматлумачальную агуль-
ную назву – «Крыніца». З першых жа ста ро-
нак зразумела, што спадар паэт у пер шую 
чар гу – патры ёт, бо галоўная тэма ягоных 
вер шаў – радзіма, Беларусь – не толькі пануе 
над усімі думкамі-творамі песняра, але так са-
ма з’яўляецца метафараноснай паводле наз-
вы паэтычнага зборніка. У гэтым сэнсе, кры-
ніч ны мі для аўтара як са праўд нага творцы 
з’яўляюцца і поры году, і з’я вы прыроды, 
і бацькі, і ўсмешка каханай, і матылёк, і сябры, 
і шмат іншага, але, паўтару ся, больш за ўсе – 
радзіма; гэтае слова – найбольш частотнае 
і пяшчотнае ў паэтычным слоўніку аўтара. Яно 
голасна гучыць ці непасрэдна, ці метафарычна 
амаль у кожным вершы яго «Крыніцы». Калі-
некалі, як у вершы «Радзіма», паэт прыдае слову 
святую сілу троіцы, падзяляючы і ад на час на 
аб’ядноўваючы слова Ра-дзі-ма ў тры склады:

Любімая, далёкая, адзіная... 
Прыгожая, прывабная, былінная... 
Душы кранаеш струны штогадзіны, 
А я спяваю голасна – Ра-дзі-ма.

Мурзёнак – паэт дарослы; і яшчэ трэба дадаць, 
што ён, безумоўна, паэт мужчынскі, які адчувае 
сваю адказнасць абараняць не толькі краі ну, але 
і яе вобраз у свеце. Паэт хоча, каб свет шанаваў, 
паважаў беларусаў. Вось канцоўка яго твора-па-
жадання «Пра ружы», напісанага белым вер-
шам:
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Але як бы было цудоўна, 
каб такое ўвогуле было магчыма: 
прыкладам, беларусы ўсяго свету 
адарваліся б ад сваіх штодзённых спраў, 
задумалі б найлепшае для сваёй Радзімы 
і занялі б належнае месца ў свеце. 
Відаць, што часу на гэта не стае.

Гэты паэт – трубадур сваёй цудоўнай, 
мілай ягонаму сэрцу радзімы. Але вершы 
яго не сонечныя, лепей сказаць, яны больш 
электрычныя, з роўным святлом, чым сонечныя. 
Чаму так? Чуецца нейкае напружанне ці віна 
перад краінай, якую пакінуў, калі пачуў, што 
яна, яго прыгажуня, яго ідэал, зрабіла няўдалы 
выбар – пайшла не з такімі, як ён, дэмакратамі, 
таленавітымі, працавітымі, якія захапляюцца 
ёю, гатовыя ўсё магчымае для яе зрабіць, а... ну, 
чытач сам ведае, за кім пайшла яго краіна... 
Ну вось, паэт спачатку і гаворыць сабе сумна-
філазафічна:

Часцінкаю роднага быў – несвабодным, 
Без крылаў, у пошуках, сціснуты ў сценах. 
На волі цяпер я – у краі няродным, 
Пустэча наўкола, нямота і пена. 

Але ўжо ў наступным вершы, «Снежань» 
(трыпціх), паэт задае сабе трывожныя, але 
падобна, што рытарычныя пытанні:

***
З-за мора на волі 
Глядзець на нядолю? 
Ці ў роднай няволі 
Нам марыць пра долю?

***
За морам, на волі 
Змагацца з нядоляй? 
Ці біцца ў няволі 
За вольную долю?

Апошняя частка трыпціха нясе цудоўна 
збалансаваны адказ на дылемы першых дзвюх:



***
І на волі, і ў няволі, 
Здабываць мы будзем долю. 
Каб на родным мілым полі 
Абдымаў нас вецер вольны!

Нягледзячы на відавочны патрыятычны 
напрамак гэтага зборніка, у ім хапае месца і на 
цёпла-лірычныя вершы, таксама крынічныя для 
паэта: яны прысвечаныя маці і бацьку (якога 
спадар Мурзёнак страціў у чэрвені 2010 г.); 
і, безумоўна, не на апошнім месцы, а заўсёды 
прысутнічае побач з паэтам яго матылёк-псіхея-
натхненне-каханая-жонка Наталія.

І пачуццё жыцця, і адказнасць за яго такса-
ма шмат значаць для нашага паэта. Ён цудоўна 
адлюстраваў гэта ў вершы «Не шкадую», які за-
канч ваецца так:

Але й успомніць я маю што многа; 
Як кахаў, пеставаў, садзіў сад, 
Будаваў ды прыходзіў да Бога 
І жыццю праз жыццё быў я рад.

Ну, а зараз ужо меркаваць чытачу, для якога 
вершы спадара Мурзёнка толькі пачынаюцца 
і з якім паэт жадае падзяліцца сваім светапо гля-
дам. Што ж, паважаны чытач: калі ласка, ува-
ходзьце ў свет лірыкі паэта, доктара, мужа, айца, 
сябра, грамадзяніна Пятра Пятровіча Мурзёнка 
і знаёмцеся з ім.

Зіна Гімпялевіч, 
прафесар, Універсітэт Ватэрлоо, Канада



РАЗАМ  
ДРУГІМ 
НАРАДЗІЦЦА

З дзівоснаю сілай без меры 
Магчымым быў цуд ўваскрашэння. 
Дай Божа нам крышачку веры, 
Душы каб спыніць спусташэнне.
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РАДЗІМА 

Любімая, далёкая, адзіная... 
Прыгожая, прывабная, былінная... 
Душы кранаеш струны штогадзіны, 
А я спяваю голасна – Ра-дзі-ма!
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МІЛЫЯ МЯСЦІНЫ

Белыя крыніцы 
З халоднаю вадзіцай...

Чырвоныя пагоркі, 
Заходы надвячоркам...

Белыя лясочкі, 
Птушак галасочкі...

Мілыя мясціны – 
Нам беларусінам.
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РУЧАЁК

Прачынаецца кожнаю ранняй вясной  
Ручаёк за знаёмай з маленства мяжой.  
Хоць маленечкі ён – ды так гучна шуміць,  
Бы рака, што да мора бясконца бяжыць. 

Пройдзеш сцежкай, зачэрпнеш рукамі вады – 
Скалыхнуцца у сэрцы дзяцінства гады, 
І успомніш, якімі тут вербы былі, 
Як ганялі у свет мы свае караблі.

Без імя ручаёк тут вякамі жыве, 
Ў час вясенні, калі толькі снег растае. 
Пажадаеш сустрэць яго ў родных краях – 
Завітай да бацькоў, як прыгрэе ў палях.
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КРЫВІЧАМ

Трывожна калоціцца сэрца, 
Часіна ідзе за часінай,  
Пад тоўстаю коўдрай ня ўгрэцца –  
Плыве успамін за ўспамінам.

Каханне, пакуты, трывогі 
І поспех былі на парозе. 
Ды збіліся ўжо мае ногі, 
Шукаючы шчасця ў дарозе.

А што яно, гэтае шчасце? 
Утульнасць, давер ці павага, 
Пасада ці слава з багаццем,  
Час вольны, любоў ці адвага?

Жыцця сэнс людскога пазнанне – 
Бываючы ў свеце, ў развагах? 
Каханне, крычаць нам, каханне! 
Як гэта пакласці на вагі?

Карысным сабе быць ці людзям? 
Вось гэта дылема, якая, 
Магчыма, галоўнаю будзе – 
Мяне на два «Я» падзяляе.

Згарэць, дык адразу, без межаў, 
Пакінуўшы іншым свой шанец, 
І дзеля людзей, Белай Вежы, 
Не скончыць падораны танец.

Знайсці б аднаго шчэ Ікара, 
Запомніць каб свет мог надоўга, – 
Ярчэй свяціць людзям на пару, 
Якія тут ёсць ад Міндоўга.

Таксама было б, гэх, цудоўна! 
Каб верш крывічы прачыталі, – 
Душа мая сталася б поўнай 
Ў сусветных лятаючы хвалях.
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ПРА ТЭРМIНЫ

І тутэйшы я, і ліцвін, 
Пан сахі і касы, ды мужыцкі сын 
Раб савецкі і беларусін, 
А сёння шчэ і нэославянін. 
Якіх найменняў толькі не давалі 
Суседзі нашыя мацнейшыя, 
Ды і мы самі, 
Людзям, што жылі тут вякамі.

У гісторыю сыдуць усе тэрміны чужыя, 
Бо ёсць адзін, сапраўдны корань ва ўсіх нас, 
Вядзе пачатак ён  
З Рагнеды і Сафіі, 
Вітаўта, Коласа,  
Купалы і Скарыны, 
З азёр блакітных,  
Рэк празрыстых, 
Лясоў чароўных, 
Лугоў квяцістых. 
Ён з белых рос, ён з белых кос, 
З вачэй ён чыстых, шчырых сэрцаў, 
Рук працавітых, светлых дум. 
Ім я бясконца ганаруся, 
Бо корань гэты – БЕЛАРУС.
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ВЕРУ

Радзіма, святая, адзіная,  
Не веру, што ўжо ты былінная, 
Што знікла пачуцце народнае – 
Сябе адчуваць людзьмі годнымі.

Не знішчаць цябе сілы цёмныя,  
Няўклюдныя і вераломныя, 
Што часам цяжкім скарысталіся, 
Што з волі тваёй насміхаліся.

Бо ёсць ты такой старажытнаю, 
Багатай вякамі пражытымі 
І генамі моцнымі, здатнымі, 
Што часу чакаюць прыдатнага;

Яны да пары прыхаваныя 
І ўзыдуць, бо доўгачаканыя,  
Пры добрым надвор’і, і сонца 
Засвеціць у наша ваконца.
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СПОВЕДЗЬ

Даруй, Радзіма родная, усе грахі мае, 
Малю штодня – парады дай свае:

Рабіць мне што, імкнуцца да чаго? 
Бо ведай, што жадаю толькі аднаго:

Шчасліва людцы нашы каб навек жылі 
Ў старонцы беларускай, на сваёй зямлі.
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ХАЧУ

Жыццём я поўным 
Пражыць хачу, 
З гадамі поўніць  
Сваю душу,

Кахаць ўсім сэрцам, 
Любімым быць, 
Шчаслівы дзецям 
Лёс здабыць,

Любіць прыроду, 
Любіць бацькоў, 
Служыць народу 
Сто гадоў,

Святло ўсім несці  
І цемру гнаць, 
Каб вольны песні 
Маглі гучаць.
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МАЛІТВА

Падзелены людзі, магутны Божа, 
На левых католікаў, правых славян. 
А хто ж народу майму дапаможа, 
Жыве ж бо адна ў ім душа хрысціян?

Сутанай чорнай прыкрыўшыся божай, 
Душу нашых людцаў ірвуць між сабой 
Зграі сатрапаў, і юдаў, і «бомжаў», 
Чынячы свой бессаромны разбой.

Ўжо тысячу год як цябе ваююць 
Ці то крыжаносцы, ці то з-пад Балкан, 
Міра не хочуць, людзей не шкадуюць, 
І кожны табой хоча правіць як пан.

Слаўны наш Божа, дай людзям слова, 
Веру й надзею адзінай сям’і, 
Сілы падняцца і вызваліць мову, 
Душу нашу больш каб ніхто не дзяліў.



17

ДУША І КАМЕННЕ

На тэлевізіі кажуць індзейцы тутэйшыя – 
Душу мае ўсё, што існуе наўкола ў прыродзе. 
Нават маўклівыя камні, ў свеце старэйшыя, 
Бачылі больш, чым мудрэйшыя з мудрацоў 
                                                                  у народзе.

Беларусы, бы камяні, мову згубіўшы недзе, 
Дагэтуль маўчаць, не то што свядомыя людзі, 
Але час прыйдзе, яны скажуць сваё,  
                                                               і так будзе, 
Бо просіцца мова на волю і б’ецца у грудзі.
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САКАВІК

Здаецца, стукала вясна, 
І сонца грэла ўсё мацней, 
Зімой вярнулася яна – 
Ад сцюжы стала халадней.

Надзея бліснула была 
І адышла зноў на вякі. 
Свабоды тыдзень дадала, 
А быццам сем гадоў якіх.

Не дазваляе лёс яшчэ  
Цяпло вясенняе пачуць. 
Шкада – павольна час цячэ,  
Не ўсведаміўшы – не ўздыхнуць.

Відаць, такі ўжо у нас рок – 
Прасіць у Бога ці маліць, 
Таму перацярпі, браток, 
Нам трэба выжыць на зямлі.

Сцярпець, а потым узмацнець, 
Пазнаўшы светлы далягляд. 
Ды з розумам зямлю сагрэць – 
Гісторыя не любіць хуткіх дат.

І каб прыгожа ўсім зажыць, 
Адчуць вясенняе цяпло, 
Душу нам трэба абудзіць 
І запаліць у ёй святло.

Растане ўраз снягоў сцяна 
І расквітнее любы край. 
І вечна будзе тут вясна. 
Пра волю нам Сымоне грай!
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МАЙ

Чакалі ўсе цяпла, святла,  
А май так хутка праляцеў. 
З ім хмара дожджык прывяла, 
Хацеў таго ці не хацеў.

Чаканнем сытыя даўно, 
Пераканаліся яшчэ – 
На ўсход усё глядзім ў вакно, 
А час цішком паўз нас цячэ.

Надзеяй мы жылі заўжды, 
А мусім ужо сёння жыць 
І не чакаць штодня бяды – 
Для роднае зямлі тварыць

Ды не стаяць, як у чарзе: 
Менш стане клопатаў людскіх. 
І стане добра мне й табе, 
І будзе нас мільён такіх.
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ІСКРЫ ЎНОЧЫ  
(дыпціх)

***

Як крыху волі іскры ёсць ў тваёй душы, 
Запалымнець надзея можа сярод ночы. 
Калі не здольны сам яе разварушыць,  
Яшчэ ёсць шанец – зробіць гэта дух прарочы.

Бы лёгкі вецер ўранку, што пачынае дзень 
І сонцу расчышчае шлях да самай ночы, 
Раздзьме ён іскру ў кожным, 
                                           збярэ ў адзін прамень 
І яркім полымем сляпым асвеціць вочы.

***

Як крыху волі іскры ёсць ў тваёй душы, 
Запалымнець надзея можа нават сярод ночы. 
Калі не здольны сам яе разварушыць,  
Яшчэ ёсць шанец – зробіць гэта дух прарочы.

На Родную зямлю направіць слаўных ваяроў, 
Ў якіх даўно за волю аж палаюць грудзі, 
Каб з цмяных іскраў шуганулі тысячы кастроў, 
Каб светлую надзею не згубілі людзі.
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КРАСАВІК

Выпаў снег – 
Стала святлей. 
Сціш свой бег, 
Каб было весялей.

Ён ціха ляжыць, 
А ты ўсё бяжыш, 
Табе б гаманіць, 
А ты ўсё маўчыш.

Шукаеш свой хлеб, 
А хто ж табе дасць? 
Каму для патрэб 
Свой розум прадаць?

Няўжо ад вякоў 
Дарэмна ўсё тут? 
Да светлых шляхоў – 
Ніяк без пакут?

Хацеў бы глядзець  
У ясна акно. 
Ды цёмныя хмары 
Тут ходзяць даўно.

Не пусцяць на волю 
Паветра ўздыхнуць. 
Шчаслівую долю 
Ці ўдасца адчуць?

На вуліцы стала 
Святлей і бялей, 
Пабудзь, сняжок, з намі, 
Ды як найдаўжэй.
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ДУБЫ

Ах, якія дубы тут у парках стаяць, 
Поўны сілы яны – і ўтраіх не абняць.

Праз агонь і ваду, праз усё перайшлі – 
Каб не клопат людзей, вы цяпер не раслі б.

Сцерагуць праз вякі вас германцы штодня, 
Бо вы сімвал: ёсць вы – ёсць і ваша зямля.

Эх, пабачыць бы мне моц і нашых дубкоў, 
Перайначыць жыццё й дачакаць тых часоў,

Калі край наш у сілу ўбярэцца як след, 
І дубраваю светлай зашуміць на ўвесь свет.
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ВЕРШ ПРА ВЯСНУ

Вясна. Даўно ад сну стамілася прырода, 
Прыбітая маўчаннем і зімовай сцюжай. 
Пара прыйшла ўжо развітацца з непагодай 
І паказаць сябе ў красе адвечнай, дужай.

Гудзенне пчол чутно ўжо над вуллём-калодай, 
На клёне – быццам узарваліся пупышкі, 
Спяваюць зрання птушкі-хлопцы з асалодай, 
Сяброўкі ж іхнія стаіліся, як мышкі:

Навілі гнёздаў і паклалі ў іх яечкі. 
А дзён праз колькі іх чакае большы клопат. 
І не прысядуць птушкі-«нібычалавечкі» – 
Маленствам апякацца будуць аж да поту.
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ВІШНЯ

Вішня белым зямлю накрывае, 
Бы зімой у сярэдзіне мая, 
Адцвіла ўжо, адкрасавала, 
Ў лета ягад падрыхтавала.

Падаспеюць, варэнікі будуць, 
Да спадобы яны усім людзям. 
Ну, а ўвосень – лісточкі у бочкі, 
Каб смачней шчэ былі агурочкі.

Зімой снегам яе прысыпае, 
Мы ж цярпліва чакаем да мая, 
Каб здзівіцца ў абуджаны ранак – 
Вішня зноў, як нявеста, прыбрана.
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ЧЭРВЕНЬ

Кветкі, кветкі, наўкол кветкі, а ў душы – маўкліва. 
Згубіў колер свой я, дзеткі, стала мне тужліва.

Рана ўвесну ўзняліся белыя, чырвоныя. 
Зараз толькі засталіся старыя ды зялёныя.

Штосьці сталася са зрокам, стала не так міла, 
Мо зладзейская рука колер падмяніла?

У суседа запытаў, што яму здаецца? 
Той ціхенька прашаптаў, што «не разбярэцца».

Зноў чакаць будзем вясны, цуда-пацяплення? – 
Лепей будзем працаваць, рыхтаваць насенне.
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ЛУЖОК

Сенакосны наш лужок з кветачак сатканы, 
Дзівімся табой цяпер, ў час доўгачаканы.

Вось ізноў прыйшла пара адпачыць душою 
У куточку дарагім летняю парою.

Толькі вочы падымі – хараство якое, 
Дзякуй, Божанька, табе, што стварыў такое.

Гэта ж цуд – такі узор з серабром набраны: 
Ў ім званочкі й васількі хітра раскіданы.

Вось-вось срэбра заблішчыць, сонейка ўзнялося, 
Жаўручок вышэй ляціць над буйным калоссем.

Хай красуецца краса, час траім браць косы, 
Касцу мілая раса – лепш ганяць пракосы.

Не адзін дзень, і не пяць на лужочку гэным, 
Нам да поту шчыраваць, каб пахла мёдам сена.

Падстрыглі, лужок, цябе, дзякуй ўсім сказалі, 
Вянок з кветачак сплялі, песню заспявалі.
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ЖНІВЕНЬ

Птушка вольная ляціць над жытнёвым полем, 
Песняй хоча абудзіць усё наваколле.

Эх, прыгожа ў краі жыць, у такім раздоллі. 
Сонца, рэчанька блішчыць, птушаняты ўдоле.

Месца ёсць, дзе жыць, папіць, адпачыць уволю. 
Не прыстанеш гаманіць з радасці ніколі.

Песня птушкі ўшыр ляціць з мараю аб долі. 
З году ў год куточку жыць – хлебным 
                                                                 будзе поле.
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ВЕРАСЕНЬ

Ляцела птушка вольная над мілым, 
                                                         родным краем, 
З напевамі свабоднымі, якія яшчэ маем.

І рада была дню яна, і сонца ёй смяецца, 
Ня ведала гаротная – з бядою сутыкнецца.

Каршун-чужынец з лесу ў кут мірны заляцеў. 
Здабычу на пацеху знайсці тут захацеў.

Схаваліся суседзі, хто ў куст, а хто ў траве, 
Каб злыдзень не агледзеў, не даў па галаве.

І бараніць куточак свой ўзнялася адна. 
Ніхто не дапаможа ёй, хоць бітва сярод дня.

Хіба што дзеткі здольныя, успешчаныя ёй, 
Спяюць нам песні вольныя шчасліваю вясной.
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НАВАЛА

Па-над лесам ўздымаецца хмара, 
Як раней, яе гоніць з усходу, 
Колер цёмны, як чорная кара, 
Клубы пылу нясуць яе подых.

І злуецца, ўзрывае маланкі, 
На зямлю напаўзаюць грымоты, 
Зачыняюць на вокнах фіранкі, 
І дамы затуліліся ўпотай.

Пахаваліся хуценька людзі, 
Знеслі ўсё са двара дарагое: 
Яны ведаюць, як гэта будзе, 
Бо нясе яна гора ліхое.

Параскідвае стрэхі па сёлах, 
Паламае садовыя дрэвы, 
А то й дойдзе да спраў невясёлых, 
Як маланкаю выцягне нервы. 

Гром гамоніць ужо зусім блізка, 
Пацямнела, бы ўночы, навокал. 
Хмара грозная коціцца нізка. 
Ох, зачэпіць яна цёмным бокам!

Барабаніць яна ўжо у шыбы 
І шуміць быццам звер над страхою, 
І маланкай раструшчвае нібы, 
І палохае ўсё, што жывое.

Прыпаўзла зноў нячыстая сіла... 
Эх, адбіцца б ад гэтай навалы! 
А над краем цудоўным і мілым, 
Хай бы толькі вясёлка іграла.
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ДА 24.11.96

Народ наш зноў штось занядужаў – 
Бяда наехала на нас 
Ды заляпіла ў гразь і сцюжу – 
Ў гісторыі не ў першы раз.

Чужынцы баль спраўляюць новы, 
Звіліся ў стаю каршуны, 
І ва ўсе глоткі гругановы 
Маняць людзям, як цыганы.

І зноў браточкі-беларусы 
Насы павесілі ураз, 
На стол не сцелюцца абрусы – 
Не для вяселля гэты час.

Ну што ж, нам зноў даюць урокі. 
Ды сумаваць зусім не час, 
Бо шлях наперадзе далёкі – 
Ніхто не зробіць то за нас.

Мы вокны светлыя уставім 
У наш заможны, белы дом 
І юдаў ўсіх павымятаем, 
А краты выкінем на лом.

І не далёка час той светлы, 
Як песні мы свае спяём, 
І як народы ўсяго свету 
Свабодна й мірна зажывём.
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ПЕСНІ СВАБОДЫ

Спыніся час, 
Дай разагнуцца 
Народу беднаму майму, 
З каленяў ўстаць 
І схамянуцца, 
Нас зноў вядуць ў былую цьму.

Праз ўсё жыццё 
Нас рабавалі, 
Зямельку цугам йшлі таптаць, 
І ў небыццё 
Нас адпраўлялі, 
«Тутэйшымі» хацелі зваць.

Мы ў час тугі  
Зноў вырастаем 
І ўсяму свету даём знаць, 
Мы волю ў генах зберагаем, 
У ланцугі яе не ўзяць.

Свабоды песні, 
Гэй, ляціце 
У хату з хаты, з краю ў край 
І годнасць, веру абудзіце! 
Іграй, Сымоне, не змаўкай!
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***

Жыццё без Ікараў – 
Што доля без волі, 
Каханне без мараў 
Ці роды без болю. 
Дык хто ж напрарочыў 
Нам вечныя ночы?
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КАЛЯДЫ 

Каляды прыйшлі – 
Калядоўнікаў прывялі. 
Калядоўнікі заспявалі – 
Гаспадара ўшанавалі. 
Гаспадыню пахвалілі – 
Гасцінцаў зарабілі.
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ЗІМНІ ЛЕС

Сасновыя галінкі 
Гуляюць са сняжком,  
Ссыпаючы іскрынкі  
Гуллівыя цішком.

На дрэве пакалечаным, 
Ўчапіўшыся за сук, 
Хваробу дзяцел лечыць: 
Дзе ж гэты дзеўся жук?

Сінічкі-невялічкі 
Зляцелі на руку 
Ды хлебам з рукавічкі 
Сілкуюцца крыху.

Што гэта за навіны? 
Ў палонку, ух, папёр! – 
З галінкаю асіны  
Сярод зімы бабёр.

Застылі воддаль лані 
На просецы лясной. 
Радзей іх бачыць станем 
Зялёнаю вясной.

Лес зімні, так прыгожа! 
Ў ім столькі душ жывых. 
А мне такі трывожна 
За жыхароў лясных.

Марозіць сьцюжа вечар – 
Лес ціхне пакрысе. 
А можа ўзвыць і вецер 
Ды снегам занясе.

Ўжо месяц пад аблокі 
Між зорачак пралез, 
Ды выйдзе сонца толькі – 
Зноў ажыве наш лес.
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ЛАЗНЯ

Сняжок блішчыць пад месяцам  
                                            ў галінках нерухомых, 
З духмяным мокрым венікам  
                                                  вяртаешся дадому.

Душу сваю ачысціўшы дубовымі лісткамі, 
Ляціш – анёл акрылены – над полем і лясамі.

Нібы грахі зямныя ўсе з куточкаў цёмных цела 
Табою разам змытыя гарачай пенай белай.

І над зямлёю ўзняўшыся  
                                           ты толькі моліш Бога, 
Каб сілы даў ўсё вытрываць – 
                                          не трэба больш нічога,

Каб дапамог ў жыцці тваім  
                                         спакус пазбегнуць рою, 
Каб зноў вяртаўся ты сюды  
                                             з бязгрэшнаю душою.
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ЗІМА

Сняжынкі мільгаюць, 
То ветрык шуміць. 
Дзянькі пралятаюць, 
Ўжо й студзень бяжыць.

Марозам ударыць – 
Застыне рака. 
Шмат гурбаў наваліць – 
Прагоніць грака.

Павые завея 
Шчэ ў лютым дарма. 
А сонца прыгрэе – 
І ўся тут зіма.
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ВУЛІЦА МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Ўзляцеў аж на пятнаццаты паверх, 
І ўся канадская сталіца пада мною. 
О сябра мой, ужо ж ты мне павер – 
Сюды закінуты я воляю сваёю.

Машыны мкнуць па Каралеўскай Вэй, 
І ўпоперак яго ляцяць па Карлінг-стрыт, 
Паўсюль агні – колькі стае вачэй... 
Мінае вечар, як і апярэдніх трыццаць тры.

Дом 33, што на Максіма-«стрыт», 
Пакінуў не на месяц – пэўна ж назаўсёды. 
Хіба ў гасцях пачую праз гады 
Гаворку мілую тутэйшага народа.

Сюды, увысь, мясцовых вуліц шум  
Ледзь-ледзь да майго слыху часам далятае, 
І ў шэрагу маіх бясконцых дум 
Толькі крыху знаёмаму адпавядае.
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КРЫНІЦА

Мроіцца белая, сніцца 
Ў краі радзімым крыніца.

Гэх, мне напіцца б вадзіцы – 
Й тут на дзянёк прыпыніцца.

Чыстай памыцца вадзіцай  – 
Разам другім нарадзіцца.

Побач з чароўнай вадзіцай 
З любай на зоркі дзівіцца.

Мроіцца белая, сніцца 
За акіянам крыніца.
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ДЗІЎНЫ ВЕЧАР

На гранітным стале белым ўспыхваюць свечы 
Ды ганяюць мінулага цені адбітак, 
Даспявае ў бакалах чырвоны напітак,  
І калышацца цёплы, задумлівы вечар…

Вось ізноў варухнуліся нейкія цені – 
Нібы ветрык падзьмуў, зашумелі лісточкі, 
Гукаў поўна яшчэ сярод яснае ночкі, 
На парозе стаю, толькі выйшаўшы з сеняў.

У суседа загрукала на панадворку: 
Там няўпраўка, відаць, яшчэ дояць кароўку. 
Памагае сабака ім, брэша без толку... 
З вёскі вецер даносіць людскую гаворку.

Гэй! Гудзіць ручаёк – там, за восеньскім садам!  
Дождж, што зранку прайшоў, 
                                                 падмацніў яго сілы, 
Ты да роднай зямлі прывязаў мяне, мілы, 
Дзе б далёка ні быў – я заўжды табе рады…

На гранітным стале бы вадзіца жывая 
Як знарок раскалыхвае дзіўныя цені, 
Лашчыць донныя травы, пясок і карэнне, 
Толькі рукі памыць ў ёй я шанцаў не маю.
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СУМНЫ ВЕРШ

Шамаціць за вакном дождж асенні, пануры, 
Нібы нехаця падаюць з дрэваў лісты, 
Ў шэрым небе плывуць хмары з захаду хмура, 
І калышуцца голыя ў садзе кусты.

Дрыжаць кроплі на шыбах ваконных маркотна, 
Вось-вось кінуцца ў плач, як у скрусе ўдава...  
І прыродзе, напэўна, сягоння самотна: 
Яе ўбранне зялёнае хтосьці схаваў.

Лісцік жоўты да шкла прыляпіўся на радасць – 
Яркай фарбай сваёй цёпла лашчыць пагляд... 
Але ж ён адляцеў з месца роднага ў садзе, 
Дзе прад ім адкрываўся такі далягляд...

Там, адкуль прыляцеў я, ўжо восень таксама, 
І прамокла наскрозь дарагая зямля – 
Набіраецца сіл усяму зноў быць мамай 
І мой сум ад растання развеяць здаля.
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НЕ КІНУЎ Я РАДЗІМУ

Пакінуў я Радзіму, 
І вырашаў то цвёрда; 
Шкада было адзіную, 
Прыгожую, нягордую.

Здавалася, навекі – 
Разлучаны я з ёю, 
Ды як змыкаю векі – 
Вясной ўстае жывою:

То жаўранкам ці буслам 
Ляціць па-над зямлёю, 
То бэзам ці язмíнам 
Цікуе ўслед за мною,

Празрыстаю вадою 
Спатоліць боль і смагу, 
І лугавой травою 
Душы усцешыць прагу,

І песняй салаўінай, 
Што вечарам над гаем 
Ўздымае над краінай, 
Над мілым сэрцу краем.

Не кінуў я Радзіму, 
Нашу ўвесь час з сабою, 
Ў халодную часіну 
З ёй сэрца заспакою.





УЗОРЫ

Шчаслівы толькі той на свеце чалавек, 
Хто ўрэшце зразумеў усё пра гэта слова; 
Бо што б ні прачытаў, ні зведаў за свой век, 
Як не кахаў – ці ж аб ім скажаш адмыслова?
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ПРА ВЕЧНАЕ

Дзякуй табе, магутны Божа, 
Што надзяліў чыстым каханнем,  
Што з гадамі толькі глыбей і мацней, 
Што скіраваў на раздарожжы, 
Напоўніў жыццё дыханнем любай 
І далучыў да вечнага.
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НАШ ПЕРШЫ ПАЦАЛУНАК

Мы дзесьці размінуліся у жыцці, 
Шукаючы шчаслівую дарогу. 
Ўдваіх яе было б хутчэй знайсці 
І блаславенне атрымаць ад Бога.

І дзякуй Спадару чулліваму – цяпер 
Прыйшоў той незабыўны, шчодры вечар. 
Усё жыццё чакаў адзіную, цябе, 
Дзівосная, чароўная сустрэча!

«Ляцім з табой на крылах мілавання, 
Зліліся позіркі і вусны бы у сне, 
І пацалунак – як зачараванне, 
Пачатак нашай маладой вясне».
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ПЯТНАЦЦАЦЬ ХВІЛІН

Як хораша, мірна у нас раніцой, 
Лажыцца на сэрца пяшчотны спакой, 
Сядзім мы насупраць за круглым сталом, 
Павольна, без слоў дыялогі вядзём.

Два кубачкі чорнае кавы ў руках, 
І бачым пяшчоту у любых вачах, 
І ловім ўсе рухі ласкавыя губ 
І словы кахання: «О, як ты мне люб…»

Пяшчотнаю раніцай крэпне любоў, 
Усё саладзей яна з цягам часоў. 
Мы п’ем асалоду да самага дна, 
І сілы змагацца вяртае яна.

Пятнаццаць хвілін мы бярэм у жыцця, 
Каб сэрцаў яднанне адчуць да канца. 
Так будзе і заўтра, калі раніцой 
Згатуем мы кубачак кавы з табой.



47

ТАЯМНІЦА

Так! Можам падлічыць усё на свеце, 
І можам лёгка даляцець да зораў. 
А што каханне ёсць, з якім жывецца? 
Тым больш яго дакладныя узоры?
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***

З гадамі, нават у сне, 
Ты ўсё шчыльней прыціскаешся да мяне 
І мы зліваемся ў амаль адно цэлае, 
Што называюць Дасканаласцю,  
Глыбінёй Кахання, 
Узаемапранікненнем…
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ЖАНЧЫНА Ў ЧОРНЫМ

Пасля чорнае ночы на досвітку,  
 толькі як днець пачынае, 
Жанчына у чорнай шаўковай кашулі 
 нячутна ідзе да мяне, 
І ўсё ж будзіць, бо кубачак чорнае кавы 
 ўрачыста трымае,  
Абодвух цярпліва чакаю,  
 нутром адчуваю яго і яе.

Пах чорнае кавы,  
Рук дотык ласкавы…
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ДОМ З ПЯСКУ

Каханне, што той дом на беразе марскім, 
Які ўзнаўляць павінен пасля кожнай хвалі, 
І толькі можам мы з табой, не абы з кім, 
Цяплом яго сагрэць, як нам наканавалі.

Ды хвалі ўсё бягуць, адна мацней другой,  
А мы ўдваіх за імі паспяваем ледзьве, 
Хапіла б толькі сіл, каб цвёрдаю рукой  
Утрымліваць наш дом і бараніць ад ведзьмаў.

Бясконцая гульня, здавалася б, ды ўраз  
Спыніцца яна можа раптам, калі сэрцам 
Прытоміцца кахаць адзін хто-небудзь з нас... 
Трагедыя... О не, тады ўжо лепш памерці!
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АД ПАЧАТКУ

Гадоў мінула надта многа 
Ад часу першага спаткання, 
Калі мы папрасілі ў Бога 
Нам падарыць навек каханне.

Жаданне ўзнікла нечакана – 
Сустрэча, вочы, рукі, словы... 
Сюжэт на погляд нескладаны, 
Ды мы, відаць, былі гатовы

Пачуць, пачаць і крочыць смела 
Ў бязмежны для каханых край. 
І хоць мы пачалі няўмела, 
Удаўся ўрэшце каравай.

Вялікім зроблена ўсё коштам, 
З каханнем неразлучна йдзём. 
І адказаць магу навошта – 
Бо зачараваныя жыццём.
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БЫЛІНА МАЯ, БЕЛАРУСЬ

Пад стук цягніковых калёс 
Штораз мне мацней шэпча лёс: 
«Вяртайся хутчэй на Радзіму, 
Якую нядаўна пакінуў».

Пакінуў на момант, хвіліну, 
Пачуцці ўсплываюць няспынна… 
Быліна, быліна, быліна… 
Галіна, Галіна, Галіна…

Быліна мая, Беларусь, 
Не будзь ты ніколі былінай, 
А будзь ты заўсёды Галінай, 
І помні, што ёсць беларус.
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БЕЛАРУСКАМ

Жанчыны прыгожыя самыя 
Жывуць ў беларускіх краях – 
Дзяўчаты, кабеты і мамы, 
Дзяўчынкі й бабулькі ў гадах.

Якія цудоўныя твары 
І позірк глыбокі ў вачах 
Блакітных, як неба над краем, 
Як кветкі ільну на палях!

Аднымі вачамі сваімі 
Вы можаце столькі сказаць! 
І так залюбуешся імі, 
Што можна і сэрца аддаць.

А ўсмешка, усмешка якая – 
Які адпачын для душы! 
Ў ёй столькі цяпла і кахання 
Да нашых сапраўдных мужчын.

І рукі у вас залатыя, 
Усё яны ўмеюць рабіць: 
Палоць, вышываць, няньчыць дзетак, 
Пялегаваць іх і любіць.

Я ўдзячны сваёй Беларусі, 
Што родзіць такую красу! 
Я ёю паўсюль ганаруся, 
Ў душы з захапленнем нясу!
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А ТОЙ, ШТО НЕ СКАЗАЛА МНЕ 
ЛЮБЛЮ…

Мінула часу шмат, зноў звёў нас кон, 
Усмешка тая ж, стан амаль дзявочы, 
Але ізноў, як злая памяць дзён, 
Маўчалі губы… гаварылі вочы.

Бы бачылі мяне у першы раз 
І прагнулі адкрыць мяне нанова, 
Любоў ў этэры лётала між нас, 
Я не дарую – не сказала слова.

Для той, што не сказала мне люблю, 
Што па жыцці да гэтага чаруе, 
Што да мяне вяртаецца, як сплю, 
Прашу я Бога, хай ён ёй даруе.
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ПОЗНЯЯ ВОСЕНЬ

Першага снежня 
Раніцай снежнай

Ліст на пацеху 
Вылез з-пад снегу

Жоўта-зялёны 
Пад голым клёнам

Колерам грае 
Прыпамінае...

Час той увосень 
Год таму восем

Дзе пара соснаў 
На траве роснай

Лебедзяў пара 
Мы з табой марым

Шчасце – імгненне 
Сонца праменне

Рук сутыкненне 
Ды позірк у сад.
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У ТЫМ ЖЫЦЦІ…

У тым жыцці я быў матыльком… 
Аднойчы, я ляцеў на пах 
                                              нечага незвычайнага 
То былі не фэрамоны. Я гэта дакладна ведаю. 
Але гэтае «нешта» так узрушала 
                                                         мае інстынкты, 
Што я не мог перастаць махаць крылцамі, 
Пакуль не спазнаю, 
                                адкуль і што гэта за сігналы.

О, гэта была Яна, 
                            прыгажэйшая з наймілейшых! 
Яна сядзела на лузе сярод мноства кветак 
І выпускала ў паветра 
                неверагодную колькасць эндарфінаў 
(я пасля даведаўся, што яны так называюцца), 
                      Яна жадала, яна марыла, чакала…

Маё сэрца затрапятала 
                                    ў такт трапяткім крылцам. 
Мне хацелася быць як мага бліжэй да яе. 
Я абляцеў яе са два разы і асцярожненька сеў 
На далікатную, пахучую скуру 
                                                          і паказытаў яе.

Яна нават не раскрыла прыплюшчаных вачэй, 
І ўзмахнула рукой – так, што я 
                 ледзь паспеў уберагчы свае крылцы. 
Я адляцеў крыху пакрыўджаны, 
                            каб зрабіць яшчэ адну спробу, 
Але калі вярнуўся праз нейкі час, 
                                            яна была ўжо не адна. 
Неверагодна! Але яна не заўважыла нават 
                                                       майго існавання 
І не адчула 
        майго трапяткога, бязмежнага кахання…
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У гэтым жыцці я прачытаў многа кніжак, 
І зведаў пачуцці, 
               што прыцягваюць мужчын і жанчын. 
Чаго я не змог зразумець – 
                                 гэта як я тады распазнаў яе, 
І ці супадуць калі-небудзь нашы шляхі 
                                ў далёкім ці блізкім космасе?
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***

Кахаць! 
Кахання першага пачуцці перажыць! 
Ну й што ж, што гэта не ўзаемна. 
Быць – лепей, чым увогуле не быць. 
Тым больш – 
            жыцця спазнаць яшчэ адну таемнасць. 
Каб Бог дазволіў мне пражыць 
Гадочкі маладыя з мілай, 
Душу і сэрца зноў прыйшлося б апаліць 
Агнём каханьня найвялікшай сілы.
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ГРАХІ ЗЯМНЫЯ

Пытанняў многа у людзей заўжды ўзнікае 
                                                              пра каханне. 
Як стрэслі яблыню і да цяпер 
                           яны шукаюць сэнс спатканняў.
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З ЮНАЦКАГА

Белая акацыя  
У парку расцвітае, 
Мёд салодкім водарам 
Ў паветра раскідае.

Ах, які прывабны ён, 
Пах гэты духмяны! 
А ў дзяўчынкі стройненькай – 
Шчочачкі румяны!

Прыгажосцю і душой 
У куточак райскі 
Вы завабілі мяне 
Вечарочкам майскім.

Захмялеўшы ад цябе 
Ды й хмельнага мёду, 
Вусначкі лавіць твае 
Буду да ўзыходу.
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ЖАР-ПТУШКА

Б’е моцна па жылах струмень чырвоны, 
Музыка скача у рытме шалёным, 
Нагам цеснавата у зале поўным, 
Усё закруцілася ў танцы чароўным. 

А побач дзяўчына жар-птушка бы тая, 
Каханнем, цяплом ад яе патыхае, 
І крыламі ласкі пяшчотнага мая, 
Здаецца пры людзях ужо абдымае.

Танцуем у пары – ніхто нас не бачыць, 
Ніхто не пакрыўдзіць, ніхто не зыначыць, 
Калі ж Бог пакліча мяне да спакою, 
Хацеў бы к табе прытуліцца душою.
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ВЯСНА

Плача снег са страхі, 
Кроплі падаюць часта – 
Бы змываюць грахі, 
Што ляжаць цяжкім пластам.

Лёд грыміць ад ракі – 
Б’юцца крыгі зубастыя. 
На таполях гракі 
Гамоняць гарластыя.

Нечакана запеў 
Кардзінал на бярозе, 
Ды развеяў сумнеў 
Што зіма намарозіла.

Бэз пупышкі надзьмуў – 
Вясну цёплую чуе, 
Яго ў хату вазьму 
Ўспомню дзеўчыну тую...

Ўспомню дзеўчыну тую, 
Па якой так сумую.



63

ТАНЕЦ

Танцуе хлапчук нясьмелы 
У першым танцы няўмела, 
Захоплены добрай дамай – 
Бо першы настаўнік мама.

Танцуе юнак з каханай, 
Уяўнай, доўгачаканай. 
Якія пануюць жарсці! 
Ці скончацца яны шчасцем?

Танцуе дзяцюк з дзяўчынай, 
З улюбёнымі вачыма. 
Іх рукі сплецены разам, 
А сэрцы чакаюць адказу.

Танцуе цяпер мужчына 
З упэўненаю жанчынай, 
Фліртуюць, любяць паглядам 
І ведаюць слова здрада.

Танцуе далей мужчына 
Аднымі толькі вачыма, 
І пара плыве за парай, 
А сэрца хвалююць мары.
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***

Божа даруе мужчыне жыццё 
І толькі пры канцы яго дае магчымасць  
Больш пазнаць прыгажосць жанчыны, 
Яе дзіўныя здольнасці спраўляцца  
 з ім і з абставінамі, 
Хараство яе душы, 
 і хоць крышачку з мноства 
незразумелых дагэтуль яе памкненняў. 
Сівеюць валасы, часу ўсё меней.
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ПЕРАД ЛЮСТЭРКАМ

Каханне гэта шчасце, 
Шчасце быць эгаістам, 
І любіць сябе ў табе, 
Як любуешся тварам і целам у люстэрку,  
Калі табе толькі шаснаццаць, а не «64». 
Ты – маё сапраўднае люстэрка,  
Бо я не бачу хмарак на сваім твары  
Ні ўранку, ні ўвечары.

Калі я гляджу на сябе збоку, 
Я адчуваю твае позіркі, 
Ты цікуеш за мной, ты любуешся мной, 
І так прыемна адчуваць свае здольнасці,  
талент, прывабнасць. 
Што будзеш рабіць як раптам узнікну побач? 
Растанеш у маіх руках ад ласкі? 
Задыхнешся ад гарачыні маёй? 
Узнясешся да нябёсаў як эфір, 
Каб вярнуцца цяпер ужо ў сне?

Тысяча першы раз хвалююся 
 ад сустрэчы з табой 
І з асалодай дачакаюся наступнага. 
Нічога не хочацца змяняць, 
Бо адчуванне, што можаш усё згубіць  
Праз банальную недарэчнасць завалодаць 
тваім целам, 
Пакідае мяне ў стане наркатычнага сну.

PS: Апошняе, не зусім так, 
Проста затрымала люстэрка. 
На самой справе гэтага хацелася б –  
Пры ўмове вечнага пачатку аргазму 
 ці адсутнасці заўтра.
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РАСТАННЕ

«Кліент, якому вы тэлефануеце, часова недаступны.  
The client you are calling is not available». 

 (Голас з тэлефоннай станцыі)

Чакаў я доўга адказу 
З радзімы – якая далёка, – 
Дайшло да мяне не адразу, 
Чым сэрца ўстрывожана лёгка.

То, ясна, была незнаёмка, 
Бо чуў я казённыя сказы – 
Але ж галасок які звонкі! 
Аж струны зайгралі ўсе разам.

Не толькі ён звонкі, а й ёмкі, 
Да гэтага ж вельмі прыгожы 
І тэмбрам, і рытмам, і стромкім 
Акцэнтам, зусім не варожым.

Напэўна ж належаў дзяўчыне 
З цудоўнай паходкай й вачыма 
З блакітам,  
 на мілай айчыне – 
Не ўбачыць такой немагчыма.

Была хоць кароткай размова, 
Душу як расой ажывіла, 
Бы я нарадзіўся нанова – 
У памяці ёсць свая сіла.

За голасам юным і звонкім 
Пачуцці ураз акрыялі, 
Ад вобразаў мілых і тонкіх 
Да месцаў, дзе светлыя далі.
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ДЖАЗ

Па радыё іграе класна джаз, 
Раяль змяняецца трубою, 
Кранае рытмам струны кантрабас, 
Я зараз з Крол, я не з табою.

Лятаю ў хвалях музыкі адзін 
Ў эфіры песні-асалоды. 
Ад свету скраўшы некалькі хвілін 
Душа ў экстазе ад свабоды.

Мелодыя пяшчотна лашчыць слых, 
І нервы ўжо казычуць гукі 
З часоў тых незабыўных, маладых,  
Калі кранаў на танцах твае рукі.

Дрыготка хваля пырскала не раз 
Маланкай праз маю істоту; 
Спяваў Татлян, то быў тады не джаз – 
У сэрцы граў – рук мілых дотык.

Ды вось ужо махнула ты рукой 
І знікла як імгненне-мроя. 
Джаз зноў вярнуўся поўнаю ракой 
Ды раны ў сэрцы заспакоіў.

То не Дайяна разлучыла нас, 
І не любімы джаз прычына: 
Мо быць магло па-іншаму ў свой час, 
Відаць, я быў, не малайчына.

Іграе джаз далёка ад айчыны...
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ВЕНЕРА

Я ведаю, была ты ад мяне далёка, 
Астатняе было – ці выдумка, ці сон... 
Бо я пачуў твой голас дзіўны і глыбокі 
Той позняй ноччу, зняўшы звонкі тэлефон.

Таемнай і імклівай была твая размова, 
Дыханне адчуваў тваё ўсё гарачэй, 
Знямеў я, вымавіць не мог хаця б паўслова – 
Зачараваны быў я позіркам тваіх вачэй.

А губы ціха мне шапталі пра каханне, 
Пра тое, што ты жыць не можаш без мяне, 
Была ты перапоўнена такім жаданнем – 
Магчымым быць такое можа толькі ў сне.

Затым над галавой узвілася карона – 
І стала прыгажосць твая яшчэ ярчэй, 
І сэрцам я адчуў – з’явілася мадонна, 
Гадамі марыў аб якой сярод начэй.

Я кінуўся к табе рукамі дакрануцца, 
Як робіць са сваёй Венераю мастак... 
Ніяк не думаў зноў адзін я апынуцца, 
І зразумеў, што быў гэта кахання знак.
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ЛЁГКІ ПОДЫХ ВЕТРУ

Яна ўвайшла у залу амаль з апошніх. 
Стройная, маладая, упэўненая і... прыгожая,  
як гэта можна было б ацаніць са спіны. 

Усё падкрэслівала яе прыгажосць – 
высокі рост, хада  
і абутак на высокім абцасе,  
джынсы, якія абцягвалі 
                                  яе стандартныя прапорцыі,  
светлыя валасы,  
якія яна элегантна адкінула рукамі на плечы,  
спачатку з аднаго боку, пасля з другога.

Яна прайшла ў першы рад і нарэшце 
                                                             павярнулася.  
І твар яе таксама быў прыгожы.  
Яе позірк праляцеў паверх усіх галоваў,  
як бы нікога не заўважаючы  
і ў той жа час ловячы зацікаўленыя пагляды,  
якія яшчэ раз засведчылі б яе непаўторнасць.
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ПАЭТ І КАХАННЕ

Няўжо ўся сутнасць існавання 
Ідзе ад вечнага кахання? 
І нараджаюцца паэты 
Любоўю на зямлі сагрэтай?

Ці ж адчуваць то не цудоўна, 
Як рупіцца рука раптоўна, 
Каб рыфмаваць дакладна словы, 
Што ў думках выспелі нанова

І б’юцца ў галаве няспынна, 
Калі перад табой жанчына, 
Рэальная ці з успамінаў, 
Але ты знаеш – не з былінаў.

Бо зноў ты мроіш яе целам, 
І зноўку кроў ўскіпае смела, 
І праз дзесяткі тры гады 
Ты – як тады – зноў малады...

Ёй на ўвесь свет крычаць: «Люблю я! 
Адзіная, мяне чаруеш! 
Ты муза, ты эфір, ты ранак!» – 
Ніколі я не перастану.
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ЧАЦВЁРТАЕ ВЫМЯРЭННЕ

Як хочаш быць любімым і любіць, 
Каханне адчуваць заўжды ў жыцці сваім, 
З зямной сцяжынкі трэба саступіць 
 і ўсведаміць – 
Жыве каханне ў вымярэнні незямным.





ЖЫЦЦЁ 
ЖЫВЕЦЦА

Мозг пульсуе, просіцца на волю, 
Думкі душаць аж да забыцця, 
Ў скроні б’юць, нібы набат, да болю – 
Мары, кон, любоў, туга жыцця…
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MAMЕ

Матуля мая – ты святая, 
Найлепшая з цэлага краю! 
Будзь вечна, малюся штодня я, 
Няхай цябе Бог зберагае.
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ОДА БАЦЬКУ

Бацька любы, бацька родны – 
Сэрца шчырае зямлі, 
Ты прыгожы, ты лагодны – 
Шчасце, што ў цябе пайшлі.

Паступова, год за годам, 
Вывеў нас на людскі шлях. 
Віншаваць маем нагоду, 
Бо ва ўнуках ёсць працяг.

Ў працы з рання і да ночы – 
Ў школе, з плугам на зямлі, – 
Не хаваеш ясны вочы, 
На свае жыў мазалі.

Не старэеш ты з гадамі, 
Толькі стаў крыху сівы, 
Апякуешся шчэ намі, 
Гумар ёмкі і жывы.

Як святы, ўсім надзяляеш  
Хараство і дабрыню, 
Незабыўную ты маеш 
Рук пяшчотных цеплыню.

Заспяваем бацьку оду, 
Зладзім слаўны карагод, 
Зычым, каб з усім народам, 
І далей мацнеў наш род.
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ВЕЧАР

Вечарэе... У сонца праменях 
Пралятаюць жыцця ўсе імгненні, 
Ад блакітна-ружовых аблокаў 
Аж да шэрых, што цягнуцца бокам.

Як імкліва змяняюцца цені… 
Вось здаецца хвіліну назад, 
Я маленькі яшчэ летуценнік, 
Блізка маці і бацька, і брат.

Сінявы стала ў небе чуць болей – 
Час прыйшоў мне вучыцца і ў школе. 
Ружавей, ружавей сталі шчокі – 
След за дзеўкамі кінуўся ў скокі.

Ярка воблака заружавела – 
Значыць, сэрца каханнем гарэла. 
Вось было неба глыбака сінім – 
Дом не сам будаваў, а ўжо з сынам.

Цёмных воблакаў болей і болей, 
Заўтра рана да працы ўставаць 
Дзесь блішчыць сярод шэрага колер, 
Не спяшай яго, вечар, мяняць.
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ARS LONGA VITA BREVIS EST

Вось дзень прайшоў яшчэ адзін, 
Забраўшы тысячы хвілін 
З таго кароткага жыцця, 
Пражыць якое мушу я.

Мне неба вызначыла час 
І нарадзіцца, і прайсці 
Выпрабаванні сотні раз, 
І сэнс жыцця свайго знайсці.

Што б, дзень ты светлы, не прынёс –  
Удачу, радасць ці тугу, 
Здзяйсненне мар, адкрыццяў стос – 
Табе адно сказаць магу:

Удзячны, што са мной ты быў, 
Імгненне вечнасці дзяліў, 
І сведкам быў малых падзей, 
Што доўга будуць грэць людзей.
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ЦІ Я, ЦІ ХТО?

Змагаючыся сам з сабою, са сваім другім «я»,  
спрабую даказаць яму, 
                                  што чагосьці варты ў свеце. 

Але «ён» спрачаецца і не хоча саступаць, кажа,  
што марна ўсё і няма ніякага сэнсу ў жыцці. 

Гэта ўвесь час як змаганне дабра і зла, 
                                                      чорнага і белага,  
нябеснага і пазазямнога. 
                                    Ніхто не можа дапамагчы.

І толькі вера у тое, што ёсць Бог – 
аддае перавагу майму я, а не «другому».
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У СУСВЕЦЕ

Як добра тварыць у адзіноце, 
калі побач нікога няма, 
калі навокал такая цішыня,  
калі чарговы кубачак кавы  
дадае новых думак і пачуццяў, 
якія скачуць і пераскокваюць,  
пачынаюць, кідаюць і зноў вяртаюцца,  
усё як па кругу,  
ні пачатку, ні канца,  
як бясконцы працяг жыцця,  
якое няведама калі пачалося  
і няведама калі скончыцца.
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ЗВАНЫ

***

Званы звіняць... 
І бачыш толькі неба, 
І думкі ўвысь ляцяць 
У сінявы прастор, 
Дзе ў вечнай чысціні, 
У светлай цішыні 
Ёсць для душы тваёй 
Жаданы так спакой.

***

Званы наўкол звіняць, хвалююць і чаруюць, 
І клічуць нас увысь на крылах паляцець, 
Душою адпачыць і вераю напоўніць,  
І на жыццё нанова паглядзець.
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ВЕЦЕР

Ад роднага гора 
Нясе нас праз горы, 
Нясе нас праз мора 
Ў чужыя прасторы.

З душой, набалелай 
Амаль да адчаю, 
На новай старонцы 
Начамі пытаю.

Чаму ты пакінуў 
Знаёмыя сцены? 
Чаму не загінуў  
На роднае сцэне?

Ці кепска іграў ты 
Забытую п’есу, 
А можа занадта  
Там стала Дантэсаў?

А можа глядач твой 
Ад бураў стаміўся, 
Ў каморцы сваёй 
Ад цябе зачыніўся?

Не хоча ён чуць 
Старажытных былінаў, 
Не ў сілах вярнуць 
Тых свабодных часінаў?

«Спяваць песні хочаш 
Пра волю для нас, 
А можа ты, хлопча, 
Нарадзіўся не ў час?»

Пытанняў ўсё больш 
А ў вакне ўжо світае, 
Ад думак агонь 
У душы палыхае.
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***

Жыццё – як жоўтая труба, 
Што пад вакном вісіць для смецця. 
Яна падхопіць вас дый – бах! – 
Не ведаеш куды падзецца.

Ці то змагацца, ці чапляцца 
За якіясь выступы жыцця, 
Ці, рукі склаўшы, не змагацца 
Й ляцець у бездань да канца,

Ці прадыхнуць, ці ўбачыць неба, 
Няўжо не прыйдзецца калі, 
Хіба ж мы толькі дзеля хлеба 
Жывём без свята на зямлі?

Ляцім уніз і спадзяёмся – 
Апошнім домам будзе рай, 
Бо як мы толькі варухнёмся – 
Адразу ж бізуна чакай.

Не будзем гараваць лепш, хлопцы, 
А створым свой сапраўдны рай, 
І талакою, што ёсць моцы 
Адкрыем для свабоды край.
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ПАЛЁТ

Над сонечнай, светлай палянай 
Ўзляцеў матылёк нечакана: 
Быў ў моманце тым апантаным –  
Бо толькі ж жыццё даравана.

Ён крылцамі б’е трапяткімі, 
Кідаецца ў розныя бокі, 
І цешыцца гэтымі, тымі 
Узорамі, што лашчаць вока.

І часу няма для трывогаў, 
Адчуць усё хоча ён разам – 
Паветра, цяпло, водар сокаў, 
Не мець ні тугі, ні паразаў.

Так рады ён сонцу ў зацішку! 
І кружыць кругі за кругамі, 
А трэба ж цяпла толькі крышку… 
Так дзеецца гэта вякамі.

І так за кругамі, кругі,  
Ні роспачы і ні тугі…
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НА ЗМЯРКАННІ

Сонца бліснула ўсяго на хвіліну, 
Быццам заснула вячэрняй часінай. 
Лес асвяціла па-майску зялёны, 
Памаладзіла ліпы і клёны. 
Птушак ўзбудзіла – наўкол шчабятанне, 
Цяплом прытуліла мяне на змярканні.
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ШЭРАНЬ

У шэрань раннюю ўстаеш, 
У шэры дзень адзін ідзеш, 
І ў вечар шэры – уяўляеш,  
Што шэрае жыццё ты маеш.
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НЕ ШКАДУЮ

Пра мінулае дрэнна ніколі 
Ад мяне не пачуеш, браток – 
Бо стаптанае жыта у полі, 
Як ракі успрымаю паток.

Праляцела вада, раз, два, тры і... 
Знік мой позірк з патокам вады. 
Толькі ж роем плылі мроі-крыгі – 
На «чатыры» – ў мінулым... гады.

Што ж так хутка, імгненна, знянацку 
Пралічыла жыццё ўсе гадкі. 
Летуценнік, што цешыўся цацкай, 
Пасівеў, кладзе словы ў радкі.

Што пражыта, то мною пражыта: 
Вінаватым бываў – ну дык што, 
Быў маўклівым – а трэба адкрытым, 
Нерашучым – дзе трэба на «сто».

Але й ўспомніць я маю што многа; 
Як кахаў, пеставаў, садзіў сад, 
Будаваў ды прыходзіў да Бога 
І жыццю праз жыццё быў я рад.
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ПРА СОНЦЫ

Каб людзям свяціць – 
Моцным быць трэба, 
Дружбу вадзіць 
З сябрам на небе.

Цяжка свяцілам – 
Праца ад рання, 
Дзе ж узяць сілы, 
Калі не ў каханні.
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***

Мільёны слоў кладуцца ў рады 
Маланкаю ў сэрца праз гады. 
Паэт бывае толькі маладым – 
Тады, цяпер і назаўжды.
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СНЫ

Жыву – у Аттаве, 
А сняцца Паставы. 
Але не заплачу – 
Шукаю удачу.
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***

Ты можаш не верыць у Бога, 
Папу не любіць святога – 
Ды толькі не можаш у хаце  
Пакрыўдзіць родную маці.
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***

Што стала з вачамі – 
Не спіцца начамі? 
Дык гэта з гадамі 
Так хочацца к маме.
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БУДЗЬМА Ж ВЕСЯЛІЦЦА, 
ПОКУЛЬ МАЛАДЫЯ 
(пераклад гімна студэнтаў 
«GAUDEAMUS IGITUR»)

Будзьма ж весяліцца мы, 
Покуль маладыя. 
Міне юнацтва без клапот, 
Ды старасць поўная турбот, 
І нас зямелька прыме.

А дзе ж тыя, што да нас 
Пражывалі ў свеце? 
Ўзысці на неба можаце,  
Схадзіць у пекла можаце, 
І там усіх пабачыць.

Жыццё у нас кароткае 
І вельмі хутка скончыцца. 
Прыйдзе смерць зусім не ў час, 
Жорстка вырве раптам нас, 
Нікога не шкадуе.

Хай акадэмія жыве 
І хай жывуць настаўнікі! 
І кожны хай студэнт жыве,  
І кожная студэнтка, 
Квітнеюць хай заўсёды.

І дзяўчаты мілыя, 
Лёгкія, цудоўныя! 
І жанчыны спелыя, 
Ласкавыя, любоўныя, 
Гордыя ў цяжары.

Хай Рэспубліка жыве 
І той, хто ёй кіруе! 
Хай жыве і горад наш, 
І шчодрасць нашых людцаў, 
Што нас тут бароняць!
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GAUDEAMUS IGITUR 

Gaudeamus igitur  
Juvenes dum sumus  
Post jucundum juventutem  
Post molestam senectutem  
Nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos  
In mundo fuere?  
Vadite ad superos  
Transite in inferos  
Hos si vis videre. 

Vita nostra brevis est  
Brevi finietur.  
Venit mors velociter  
Rapit nos atrociter  
Nemini parcetur.

Vivat academia  
Vivant professores  
Vivat membrum quodlibet  
Vivat membra quaelibet  
Semper sint in flore.

Vivant omnes virgines  
Faciles, formosae.  
Vivant et mulieres  
Tenerae amabiles  
Bonae laboriosae.

Vivant et republica  
et qui illam regit.  
Vivat nostra civitas,  
Maecenatum caritas  
Quae nos hic protegit.
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Хай самота прападзе! 
І зайздроснікі памруць! 
Згіне д’ябал ўрэшце рэшт! 
І хто супраць школы,  
Хто з яе смяецца!
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Pereat tristitia,  
Pereant osores.  
Pereat diabolus,  
Quivis antiburschius  
Atque irrisores.
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СВЯТА

Каб кожны дзень здаралася такое свята, 
Я мо’ ў жыцці нічога больш бы й не хацеў – 
Прыходзіць з хваляваннем  
                                              да бацькоўскай хаты, 
Ў якой з маленства сотні радасцяў я меў.

Спачатку выйдзе з хаты бацька, потым маці, 
З пяшчотаю цябе сустрэнуць як заўжды, 
Абдымуць з цёплаю слязою ў роднай хаце, 
Што не змяняецца праз доўгія гады.

Усе куточкі ў ёй табе даўно знаёмы 
З маленства самага і да сталых часоў, 
Рэч кожная з гісторыяй, табе вядомай, 
І тут твае схаваны тайны і любоў.

Ступаеш праз парог, і ты – ужо ў дзяцінстве, 
Ў часы, калі ўсе разам мы ў сям’і жылі, 
З’яднаныя цяпер мне зразумелай ніццю, 
Што праз гады вядзе да роднае зямлі.

І зноў нашы бацькі, такія ж маладыя, 
Нас выпраўляюць ў школу спешна раніцой, 
А на стале стаяць бліночкі залатыя, 
А за вакном шпачкі, і пахне ўжо вясной.

А на канікулах і ў вольную хвілінку 
Нас ногі з пеўнямі нясуць прэч са двара, 
А маці ў ложак кліча днём для адпачынку 
Ці бацька свісне позна – спаць ісці пара.

Даўно мы выраслі і самі пасівелі, 
Але малымі дзецьмі тут нам доўга быць, 
І тое адчуваць, чаго нідзе не мелі б, 
Як бацька кажа – для таго і трэба жыць.

Я зычу усім часцей ствараць такое свята, 
Дзе радасць і пяшчота, святасць і любоў, 
З’яднаўшыся пад дахам роднай, мілай хаты, 
Ўтваралі б круг пашаны для святых бацькоў.
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НЯЎЛОЎНАЕ

Здаецца, што даўней, 
калі людзі жылі вялікімі сем’ямі, 
уключаючы тры, чатыры  
                                    ці нават пяць пакаленняў, 
яны мелі больш агульнага і духоўнага – 
пачынаеш разумець і цаніць 
                                              нешматлікія гадзіны, 
праведзеныя разам з унукам.
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ВІЗІТ

Прысніўся мне сон, 
што ўсю гэту ноч ваяваў з бандытамі,  
страляў у іх і спрабаваў усіх арыштаваць.  
Той жа ноччу бачыў сябе з талеркай супу,  
якую пераносіў з месца на месца, 
                               і ніяк не мог скончыць абеду.

Учора, у другой палове дня,  
гулялі ў вайну з унукам са зброяй,  
якую разам рабілі гадзіны са дзве з дошчачак, 
а таксама частаваў яго супам-пюрэ  
                      ў адсутнасць маёй дарагой жонкі, 
якая як заўжды па-майстэрску 
                                        яго загадзя прыгатавала.
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ДЗЕНЬ СВЯТОГА ВАЛЯНЦІНА

Ён чакаў майго званка... 
Сёння з раніцы я павіншаваў яго 
                                                з Днём нараджэння, 
які па добраму супадзенню святкуецца 
                                                          у той жа дзень, 
калі адзначаецца Дзень Святога Валянціна.

У гэты ж дзень я бег на лыжах 
                              паўмарафонскую дыстанцыю 
(28 км) на традыцыйных спаборніцтвах 
                                                    у Гаціно (Квэбэк). 
Гэты забег я прысвячаў 
                     майму лепшаму сябру, і ён сказаў, 
што будзе «сустракаць» мяне на фінішы.

І хоць гэта быў мой не першы падобны забег,  
але стартаваў я з вялікай адказнасцю 
                                 дайсці паспяхова да фінішу 
і нават не рызыкаваў 
                      прыбавіць хуткасці па дыстанцыі.

Там, далёка на радзіме, 
                                за дзесяць тысяч кіламетраў, 
ён вельмі ўзрадаваўся, 
                                      што ў мяне ўсё ў парадку 
і мы цяпер можам удвух 
                                разам выпіць за яго здароў’е.
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НЕ ПЕРАКЛАД БІБЛІІ

Шчодры чалавек заўсёды шчыры;  
не можа ж ён дзяліцца хлебам ці пачуццямі 
                                                                   няшчыра. 
І чым больш ён аддае, 
           тым больш ён багацейшы і шчырэйшы.

Гэта так натуральна – бачыць побач 
                                          шчырасць і шчодрасць;  
іх нельга падзяліць і вельмі цяжка ўбачыць. 
Яшчэ цяжэй, відаць, пранесці іх  
                                                        праз усё жыццё. 

Колькі розных спакусаў і акалічнасцяў 
                                  могуць разваліць гэту пару. 
Самая маленькая хлусня 
                          парушае каханне ці сяброўства, 
бо адно і другое – 
                 немагчымыя без шчырай шчодрасці 
і шчодрай шчырасці. 

Якія мілагучныя словы!
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***

Прашумеў побач вецер. 
Так ён шуміць і ў нас, 
Але як заціхне, то нічога не ўчуеш.
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***

Часцінкаю роднага быў – несвабодным, 
Без крылаў, у пошуках, сціснуты ў сценах. 
На волі цяпер я – у краі няродным, 
Пустэча наўкола, нямота і пена.
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***

Чалавек – стварэнне боскае, 
Такое дасканалае... 
І такое маленькае.



104

***

Я – не малпа.
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***

Жыццё – гэта спосаб доказу вартасці 
                                                 свайго нараджэння. 
І калі не паспееш гэта зрабіць 
                                       ад маленства да старасці, 
смерць спыняе гэты эксперымент.
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***

Жыццё нараджаецца разам са смерцю.

Колькі жыццяў столькі і іх сэнсаў.

Жыццё пралятае адзін толькі раз – недарэчна.

Жыць не спяшайся.

Жыццё – учора, сёння; заўтра – ?
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***

Усё праходзіць. 
Шкада, што жыццё таксама.
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***

Паміраць буду маладым.
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***

Дылема: 
Жыццё – барацьба ці жыццё – асалода?

Пашыраная версія: 
І. Жыццё – барацьба. 
ІІ. Жыццё – асалода. 
ІІІ. Жыццё – любоў. 
ІV. Жыццё – Мадонна. 
V. Жыццё – Бог. 
VІ. Жыццё – радзільны дом. 
VІІ. Жыццё – я.
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***

Барацьба – перманентная, асалода – сёння.

Eurеka: Барацьба можа быць асалодай. 
                                          Асалода – не барацьба.

Барацьба – дыктатура, насілле, здзек. 
Асалода – каханне, дэмакратыя, воля, творчасць.



111

ПРА РУЖЫ

Задумалі неяк вучоныя даследаваць 
                              магчымасць перадачы думак.  
Сутнасць эксперыменту была ў тым,  
                             каб з дапамогай «пазітыўных»  
або «негатыўных» думак/эмоцый  
                                                  уплываць на ружы,  
якія знаходзіліся ў камеры 
                                     за спецыяльным экранам;  
з аднаго боку гэты экран абараняў кветкі  
                                     ад звычайных уздзеянняў,  
а з другога, як меркавалася, дазволіў бы 
                                                            гэтыя «думкі» 
нейкім чынам тэхнічна вымераць. 

Не ведаю, чым скончыўся гэты эксперымент –  
                                         завялі ружы ці расцвілі.  
Але як было б цудоўна, 
                        каб такое ўвогуле было магчыма: 
прыкладам, беларусы ўсяго свету,  
           адарваліся б ад сваіх штодзённых спраў 
задумалі б найлепшае для сваёй Радзімы 
і занялі б належнае месца ў свеце.

Відаць, што часу на гэта не стае.
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ПОЛАЦАК ПАЎНОЧНАЙ АМЕРЫКІ

Царква Маці Божай 
З Жыровіч стаіць, 
З іконаў пан Божа 
У душы глядзіць.

Чытае пра лёсы 
Набожных людзей, 
Пра родныя плёсы, 
Святло іх надзей.

Што толькі і ўзялі – 
Дык жменьку зямлі, 
Сафію б забралі, 
Каб тое змаглі.

Як плачуць іх сэрцы – 
Сустрэўшыся з Ім, 
Гудзе звон і б’ецца 
Пад небам чужым.



113

СНЕЖАНЬ 
(трыпціх)

***
З-за мора на волі 
Глядзець на нядолю? 
Ці ў роднай няволі 
Нам марыць пра долю? 

***
За морам, на волі 
Змагацца з нядоляй? 
Ці біцца ў няволі 
За вольную долю? 

***
І на волі, і ў няволі 
Здабываць мы будзем долю. 
Каб на родным мілым полі 
Абдымаў нас вецер вольны!
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***

Народжаны Мадоннай, 
Апекаваны Богам, 
Кубак жыцьця штодзённа, 
Смакуй сваёй дарогай.



ЗМАГАРАМ

Чалавек слабы – 
Калі не можа выбраць 
Паміж дабром і злом, 
Белым і чорным. 
А як не вагаецца – 
То заўжды моцны.
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ЖАНЧЫНА-ПРАМЕТЭЙ

Івонцы Сурвілла

Жанчына прабудзілася ў прыгожы ранак. 
Прысніўся сёння добры сон для родных і яе; 
Любімы муж і дзеці,  
                               разам выйшаўшы на ганак, 
Ўсміхаюцца, чароўная зямля наўкол пяе.

Затым, штось нечаканае, святая Ганна, 
У віленскім касцёле, што на Віліі рацэ, 
На шлях яе багаслаўляе з імем Іоанна, 
Ў сукенцы белай,  
                        з бібліяй і крыжыкам ў руцэ.

Відаць, што час прыйшоў такі у нашым краі, 
Калі жанчынам выпадае ладзіць яго лёс.  
Сягоння край без іх удзелу знемагае, 
Аслаб у барацьбе, бо шмат пакутаў перанёс.

Жанчына вызваліць любімы край ад гнёту, 
Свабоду, свет і шчасце  
                               нашым людзям прынясе. 
Час блізкі – дух свабоды над краінай лётае! 
Яго пачуюць хутка й памяркоўныя – усе!

Палае факел волі у руках жаночых, 
Запалены гарачым сэрцам, што бацькі далі, 
Бы ў Жанны д’Арк й Тэрэзы-маці яе вочы 
Жаданае цяпло нясуць для стомленай зямлі.

З часоў Сафіі не знікаюць моц і воля, 
І ўпершыню цяпер – такога не было нідзе! – 
З надзеяй, што не згасне ў барацьбе за долю, 
Жанчына-Праметэй па роднай Беларусі йдзе.
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НАДЗЕЯ 
(ода)

Анатолю Храноўскаму

Спяём для славутых мы волатаў гімны, 
Аб справах і чыннасцях добрых і дзіўных. 
Чыталі аб іх у дзяцінстве мне казкі, 
Спаткаць іх пазней меў таксама я ласку.

Гулянкі вялі ў Каваля-Вярнідуба, 
Мацнейшы ён быў за пушчанскага зубра, 
Каваў ён падковы, сярпы і нарогі 
Ды ворагаў лёгка мог ставіць на рогі.

У краі, не ў казцы, вядома між намі, 
Заступнікі волі вяліся вякамі; 
Князі Чарадзей ды Міндоўг, пазней Вітаўт, 
Ягайла з усёй каралеўскаю світай. 

У шэрагах іх ваявода Астрожскі,  
Паўстанцы Касцюшка, за ім Каліноўскі, 
Адважныя воіны слаўнага Слуцка, 
Героі з-пад Слоніма, Полацка, Друцка.

Усе на зямельцы узрошчаны нашай. 
А колькі яшчэ у яе назапашана! 
На дзіва красуе народ да сягоння, 
Не вырве ніхто з рук ягоных «Пагоні». 

Ну й што, што бываюць маўклівыя часам – 
Задоўга былі пад варожым абцасам, 
То вынік іх мудрасці сцятай вякамі 
Бо болей пра добрае скажуць вачамі.

Прыгожыя целам і моцнай душою, 
Як твораць асобна ці ўсёй талакою: 
Будуюць – дык Вежу, і жыта пасеюць, 
І кросны змайструюць, на скрыпцы умеюць.



118

У вёсцы заўсёды заўважыш іх хату – 
Прыгожы будынак, на выгляд багаты, 
Высокі падмурак і зруб шаляваны, 
Вароты надзейныя, памаляваны.

Кругом ў панадворку чысцюткі парадак, 
Пад шнур ў агародзе красуюцца грады, 
У садзе дагледжаным яблыкі, слівы, 
З вулькоў вылятаюць пчолы руплівыя.

Сям’я выглядае і моцнай, і здатнай, 
Спадар з гаспадыняй жывуць на выдатна, 
У хату як зойдзеш – заўсёды прыбрана, 
Дзеці і ў будні прыгожа убраныя.

Шануюць дзядоўскія звычаі годна, 
З людзьмі размаўляюць на мове народнай, 
І не забываюць гісторыю краю – 
Усё, што сапраўдны народ кожны мае.

І хоць і няшмат такіх сёння сустрэнеш, 
Надзеі на іх у Радзімы не меней 
Бо ў іх нашай волі і сілы крыніца – 
Такімі зямля-Беларусь ганарыцца!
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ЖАНЧЫНА-«ПАГОНЯ»

Раісе Жук-Грышкевіч

Ў рэвалюцыі-слове адразу я бачу «Пагоню», 
Ды ня вершнік знаёмы – 
                                 жанчына красуе ў сядле:  
Востры меч у руках,  
                           сотня коннікаў з ёй на чале, 
Што як вецер ляцяць, – не стрымаць  
                                                    анікому іх коней!

Твар адкрыты у вершніцы,  
                           ў ім і адвага, й рашучасць, 
Вера ў праўную справу –  
                               гнаць ворага з роднай зямлі, 
Як дзяды, што змаганне з нахабствам 
                                                              вякамі вялі – 
Іхны подзвіг запіша свабодны народ 
                                                       ў неўміручасць.

Шчокі ярка гараць бы пунсовыя ружы 
                                                                     у садзе, 
У Пружанах, Ружанах,  
                                    у краі прыгожых мясцін, 
То адзнакаю шчырасці ёсць, і таму напамін –  
Палыханне на лісцях кляновых  
                                                ў далёкай Канадзе. 

Сэрца песні пяе пра сяброў і дзявочыя мары, 
Пра цудоўны лужок, дзе пад сонейкам  
                                                           кветкі цвілі, 
І аб любым, з кім разам  
                                      змагарнай дарогай ішлі, 
Дзе шмат цяжкасцяў мелі  
                                         і славу пазналі напару.

Дзе «Пагоня» імчыць – паўсюль кліча 
                                                       на бітву за волю, 
Ўзняла Крыж беларуска 
                                     людзей бараніць ад бяды, 
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Ды палае свабоды агонь у яе праз гады, 
Каб народ свой павесці да шчасця, 
                                                       да лепшае долі.

Зноў «Пагоня» ляціць са штандарам 
 на годнасць і лучнасць, 
Колькі высілкаў зроблена,  
 колькі шчэ трэба зрабіць – 
За сабою павесці,  
 будзіць (волю),  
 запаляць (надзею),  
 не згубіць (памяць продкаў) – 
Таму ёй быць наперадзе 
 Богам падорана мужнасць.
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ЗМАГАРАМ

Кастусю Акулу (Алесю Качану)

Зыходзіць гвардыя змагарная  
Па аднаму у лепшы свет. 
Былі учора легендарныя, 
А заўтра станеце навек.

Паўсталі ваярамі вечнымі 
За вольны і свабодны край. 
Зрабілі столькі чалавечнага – 
Нябесны Вам за гэта рай.

Пакуты вынеслі бязмерныя, 
Але куды б не вёў Вас кон – 
У турмы, у краі замежныя – 
Cтваралі для Радзімы плён.

Ў Вас твары ясныя, адкрытыя, 
Упэўнены Ваш кожны крок: 
Ніколі Вам не быць забытымі, 
Ніхто з Вас не зыйшоў убок.

Шляхамі Вы ішлі змагарнымі, 
Бо верылі, што прыйдзе час – 
Сцягамі бел-чырвона-белымі 
Радзіма прывітае Вас.
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ЛЫЖНІК 
(паэма)

Наталіі

Частка першая
The sailboats, the silver water, 
the crystals on her eyelashes. 
All the world sudden and shining 
the moment before God turned you inward.

«Book of Longing». Leonard Cohen*

І

Лыжня бяжыць бясконца. 
Паветра «мінус пяць» 
Ды ярка свеціць сонца – 
Прывабна пагуляць.

Аматараў нямнога, 
Што выйшлі ў добры час 
На снежную дарогу 
Бялюткіх зімніх трас.

Спачатку бегчы лёгка – 
Не ўпершыню ён тут, 
Ды толькі стынуць лёгкія, 
А сэрца стук-стук-стук.

І хоць цяпер не лета, 
Цячэ па твары пот. 
Ды хутка пройдзе гэта – 
Праз крокаў васемсот.

*Ветразі, серабрыстае мора, 
крышталікі солі на яе вейках. 
Увесь свет нечаканы і зіхоткі за момант да таго, 
як Бог пакліча вас зазірнуць у сябе.

«Кніга жадання». Леанард Коэн (анг.)
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Раўней стане дыханне 
Ля стройнае сасны, 
Дзе з сэрца заміраннем 
Успомніць час вясны. 

І першым успамінам  
Ўзнікне родны край, 
Дзе роджаны ліцвінам 
У добры месяц май.

Падумаць – толькі ўчора 
Пад гоман дзетвары 
На лыжах гнаў да зорак 
З Міколкавай гары.

Як ў свет паехаў з вёскі, 
Каб спадабацца ёй, 
Бег, што ёсць сілы боскай, 
Пастаўскаю лыжнёй.

Пасля ў Зялёным лузе, 
Пад Мінскам, дзе зімой  
Ля вогнішча у крузе 
Ядналіся сям’ёй.

Адтуль да лыж такая 
Прывезена любоў. 
У канадыйскім краі 
Успыхнула наноў.

ІІ

Сасновыя галінкі 
Гуляюць са сняжком,  
Ссыпаючы іскрынкі  
Гуллівыя цішком.

На дрэве пакалечаным, 
Ўчапіўшыся за сук, 
Хваробу дзяцел лечыць. 
Дзе ж гэты дзеўся жук?
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Сінічкі-невялічкі 
Зляцелі на руку, 
Ды хлебам з рукавічкі 
Сілкуюцца крыху.

Што гэта за навіны? 
Ў палонку, ух, папёр! 
З галінкаю асіны  
Сярод зімы бабёр.

Застылі воддаль лані 
На просецы лясной. 
Радзей іх бачыць станем 
Зялёнаю вясной…

ІІІ

Ён часу мае многа, 
Каб разважаць з сабой, 
Бы з казачнага рога 
Вітае думак рой.

Чаго лятае тут ён? 
Што хоча даказаць? 
І што аб ім ўсё ж чутна 
Ў яго пяцьдзесят пяць?

Усё было ў мінулым – 
Любоў ды шмат надзей, 
Сям’я, кар’ера, думы, 
Жыццё яго дзяцей…

Ўлюбляўся у дзяўчатак 
Прыгожых карагод – 
Такі спрадвек пачатак 
Меў чалавечы род.

Ды мае падарунак! 
Ім цешыць ён свой род.  
Свой лепшы пацалунак 
Святкуе трыццаць год.



125

Фантазія і свята, 
Спляліся між сабой, 
Не раздзяліць пачатак 
Ніякай варажбой.

Сілкуецца каханнем 
Гарачы подых той, 
Яшчэ наканаваннем – 
Быць неразлучна з ёй.

Ці цяжка гэта? Цяжка – 
Усё перамагчы: 
Сябе, нягоды, важкую 
Слязу падчас начы.

Ўзамен жа чуе гонар, 
На тым стаіць даўно, 
Цяпло, спакой і годнасць 
Ды веру заадно.

ІV

З гары ляціць ён хутка, 
Бы ветрыку парыў, 
Ў гару ж, пад брызам чуткім, 
Бы з ветразем ён плыў.

Каханне, як найменей, 
Бывае двух сартоў, 
І справа не ў найменнях, 
А ў тым, на што гатоў.

Аддацца моцна жарсцям, 
Да дна, згарэць навек, 
Напоўніць сэрца шчасцем 
І не расплюшчыць век,

Напіцца асалоды – 
Было каб аж праз верх; 
Тут фрэйдавай прыроды 
Таемнасці паверх,
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То родны край інстынктаў, 
Трагедый, райскіх ніў, 
Цікавых лабірынтаў, 
Пра іх з нас кожны сніў,

То сплаў у невядомасць, 
У вір жыцця-ракі. 
З табой уся маёмасць – 
Не важны берагі.

Нясуць каханых хвалі 
Ў любові акіян, 
Пакуль ‘шчэ не прысталі, 
Не напаткаў падман.

Мацней сціскаюць двое 
Ласкавых рук вянок – 
Яны п’юць трапяткое, 
Жыццёвае віно.

***

Стратэгія й лагоднай 
Таксама мае быць: 
Паважнай і пяшчотнай, 
Каханым на карысць.

Ад розуму тут болей 
Каханага жыцця. 
Такую мае долю 
Любоў, што ад быцця.

Не-не, то не прывычка, 
Што вымушае жыць. 
То хрысціянаў звычка 
Душы сваёй служыць.

І кожная хвіліна 
Мацней збліжае іх, 
Дзе добрая навіна – 
На радасць для дваіх.
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У міры і каханне 
Мацней і саладзей. 
І гэта не прыйманне 
Таго, што і ў людзей.

***

Дайсці да ідэалу 
Не проста у душы. 
Ствараць яго памалу 
Даўно ўжо ён рашыў.

Каб ў сэрцы чуць лагоду, 
Не кланяцца віне, 
Трымаць ён мусіў згоду 
Паміж «магу» і «не».

Сказаць баіцца болей: 
Каханне ўсё мацней, 
Што выцерпеў праз болі – 
Праз век стаў разумней.

Каханне і ёсць шчасце, 
І аж блішчыць яно, 
Ідзі хоць на прычасце – 
Чысцей няма яго.

Цень шэры шмыгнуў побач  
Бы прашаптаўшы штось... 
З лыжні збіць хоча рогач? 
З гары штурхне авось?

V

Сумнеў, спакусы, вольнасць 
Каханню ворагі? 
Ці па жыцці павольным 
Ракі два берагі?
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Такое параўнанне 
Для мілых на карысць. 
Без гэтага каханне 
Няпоўным мае быць.

Калі баішся страты, 
Любоў толькі мацней, 
Сама пагроза здрады 
Нас робіць разумней.

Ды, зрэшты, разуменне 
Вядзе у нікуды, 
Бо рамантызм кахання 
Губляецца тады.

Нячысціка спакуса 
Ад зайздрасці ідзе, 
Уводзіць нам у вушы, 
Дзе «райскі сад» расце.

Што недзе там, «у небе», 
Прыемней, саладзей, 
Што там ты больш патрэбен, 
Чым для сям’і сваей.

І вось ужо «Я» шэры 
«Я» белае скрабе, 
Папоўніць хоча шэраг 
Падобных да сябе.

Й абедзьве палавіны 
Што утвараюць «я», 
Сышліся як лавіны 
У бітве сярод дня.

Хто пераможа з пары? 
Каму прыярытэт? 
Настырны хоць цень шэры – 
Мацней ўсё ж белы свет.
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Каханне – не пальчаткі, 
Не зменіш кожны дзень, 
Ды вабяць ўсё ж дзяўчаткі... 
Ідзі прэч, шэры цень.

VІ

Ды лёгка на паперы, 
Прыдумаць, што б хацеў, 
Каб ведаў ўсё наперад – 
Ў жыцці б праблем не меў.

Жыццё дасць варыянтаў 
На густ ўсім мудрацам, 
Няма для ўсіх рэцэптаў 
Шчаслівага вянца.

***

Жылі, былі, любілі 
Як помнілі сябе, 
Дзесяткі тры пражылі – 
Разбегліся цяпер.

Маёмасць, дзеці, ўнукі 
Не зніклі нікуды, 
Малых бяруць на рукі, 
Бы не было бяды.

Так і жывецца з болем, 
Руціна – праца, быт. 
Мо іншым шчасціць болей? 
Ці ўсім – адзін іспыт?

***

Злюбіліся, знайшліся, 
І вось – ужо сям’я, 
І дзеці завяліся, 
Ды ўзнік тут трэці – я...
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Класічна... Трэці ў пары 
Не можа быць ніяк. 
Ніхто з траіх не марыў 
Ствараць сямейства так.

Што ж сталася прычынай 
Той буры, што прыйшла? 
Мужчыну ці жанчыну 
Любоў спярша знайшла?

Адно ёсць меркаванне, 
Як да таго дайшло – 
Каханне б’е каханне, 
Слабейшым што было.

***

Не цалаваў ні разу – 
У танцы пакахаў. 
Хоць не было адказу 
І пісьмаў не чакаў,

Ды ела сэрца мара 
Праз многія гады, 
Што ўрэшце станем парай, 
Што пакахаеш ты.

Як прашаптала толькі: 
«Ну пацалуй мяне», – 
Збылося мараў столькі... 
Не мроіў так і ў сне.

***

Асвечанае Богам, 
Каханне даражэй, 
Пачуццяў столькі ж – многа, 
А шчасце прыгажэй.
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VІІ

Тут нечакана вецер 
Махнуў крылом у твар, 
І нагадаў, што ў свеце 
Ёсць нешта, апроч мар.

У краі, дзе свабода 
Ёсць мераю жыцця, 
Здаецца ёсць нагода 
Даць раду свайму «я».

Ды вырашаць пытанні 
Тут мусіш сам з сабой. 
Нялёгка на выгнанні 
Знайсці куточак свой.

Шчаслівых жа нямнога 
Сустрэў ён землякоў, 
Хто новаю дарогай, 
Куды хацеў, прыйшоў.

І справа не у ведах 
Або няўменні жыць, 
Тут мала у газетах – 
З мясцовымі як быць.

Падобная прырода, 
Здаецца, у людзей, 
Ды ў кожнага народа 
Парадак свой падзей.

Прыходзіш да высновы 
Па іхняму гуляць. 
Не станеш ў краі новым 
Закон свой дыктаваць.

Глыні камок у горле 
На тое ты – мужык. 
Не апыніся зломленым 
У краі шчэ чужым.
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Бо часу вельмі мала – 
Пачаў жа тут з нуля. 
Быць хочацца удалым, 
Зацвердзіць сваё «я».

Дык кожнаю хвілінай 
Цяпер ён даражыць – 
Бо ёсць яшчэ цікавасць 
Паспець, адкрыць, і жыць.

Там будавалі светлы 
Камуністычны рай, 
Чакалі, што адметным 
Ён будзе! Аж праз край!

Не заўтра, сёння годным – 
Тут чуцца прымушаў, 
У краі, што свабодны, 
Заўжды вальней душа.

Жыць трэба ўжо сягоння, 
А заўтра, як дасць Бог. 
Жыццё, то не пагоня, 
Не заўтрашні пірог.

Ды ён й прымае разам 
Сучасны падыход, 
Плыве ў лагодзе з часам 
Колькі апошніх год.

І кожнае імгненне 
Сягонняшняга дня 
Жыве з задавальненнем.

Бяжыць, бяжыць лыжня …
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Частка другая

А няўжо вольны шлях перасечаны? 
Пілігрымам да прошчы імкнуся, 
Да сівых курганоў старасьветчыны, 
Да зямлі, што завуць Беларусяй.

«Настальгія». Рыгор Крушына

VІІІ

Змяніўся зноў ход думак… 
Сюды прыехаўшы, 
Шукаў ён паратунак 
Параненай душы.

Ёй не было спакою 
У першыя гады. 
Чакалася такое, 
Але ж не назаўжды?

З Еўропы да Амерыкі 
Палёту сем гадзін, 
Не раз усё прамерыў ён, 
Душы ж не дагадзіў.

Было ёй тут няўтульна – 
Знаёмых сцэн няма, 
Калі сказаць агульна – 
Сумелася яна.

Згубіла раўнавагу 
Паміж сваімі «Я», 
«Я» чыстым, што з адвагай, 
Й шэра-сумнеўным «Я».

Калі ў душы слабіна – 
Шарак ўжо тут як тут, 
Змагацца як пакінуў – 
Зняможаш ад пакут.
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Зноў шэры цень сваволіў, 
Над светам быць хацеў. 
Калі б даў яму волю, 
Які б цяпер быў спеў?

Яшчэ была прычына, 
Што частачка яе 
Была яшчэ з Айчынай – 
Й тады няпэўнасць б’е.

Сказаў як сябра ўдала – 
Згубіла спадара, 
Па-над вадой блукала, 
Пакуль прыйшла пара.

Злучыліся дзве часткі – 
Стаў ў шмат разоў мацней, 
Каб трапілі у пасткі, 
Што б ён рабіў пазней?

А пастак гэтых многа 
Ствараў сам для сябе; 
Няпэўнасць і трывога 
Жылі нават у сне.

ІХ

Сон звязаны з ад’ездам, 
Ён бачыў найчасцей, 
І быў ён не пампезны, 
І не было гасцей.

Аматарам вандровак 
Ніколі не бываў, 
Паехаць у свет новы 
Грунтоўна вырашаў.

Саспелі ўжо рашэнні, 
Не павярнуць назад. 
Балюча рваць карэнне – 
Любімым быў жа сад.
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Бо адарваць нялёгка 
Пупок з сваёй зямлі. 
Саму ж узяць далёка, 
Толькі ў душы маглі.

Да новае краіны 
Ад’езд быў з трох мясцін – 
З бацькоўскае хаціны 
І з мінскіх двух хацін.

Ад’езд той сніўся розным: 
Ці быццам назаўжды – 
Праз акіян той грозны 
Ды ў піянерскі дым;

Ці то з гасцей вяртаўся 
Да новага жыцця, 
З радзімай развітаўся – 
За морам быў працяг.

Збіраўся як ў дарогу, 
То ў кожным сне адна 
Бязмерная трывога – 
Ці здзейсніцца яна?

То не хапіла грошай, 
То не купіў білет, 
Цяжкая была ноша, 
Не ў той заехаў свет,

Злавілі на граніцы, 
Спазніўся ў самалёт, 
Там ўсякія дурніцы 
Пануюць, дзе прыгнёт.

То не здалося б дзіўным 
Было каб па-за сном, 
Але ж начной часінай 
Страх панаваў кругом.
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З мінулага знаёмы – 
Здаўна сядзіць ў касцях, 
Не можам з-за яго мы 
Узняць й свабоды сцяг.

Х

Хадзіў па мінскіх працах 
У іншай нізцы сноў, 
Здалося шлях намацаў 
Туды вярнуцца зноў.

Блукаў па калідорах, 
Шукаючы свой кут. 
Здаецца ж, быў не вораг, 
Ды штось няёмка тут.

Прыветлівыя твары 
Амаль што ува ўсіх, 
Калісь ён мець там марыў 
Паплечнікаў сваіх.

Ды стрыманыя словы, 
Не выйшлі за парог, 
Відаць па іх, што новых 
Дадаў ён ім трывог.

З другога боку – «здраднік», 
Сышоў бо з барыкад; 
«Нам доўга мець тут раны, 
Ў яго ж там поўна хат.»

Апошняе, балюча 
Адчуць папрокі іх, 
І позіркі калючыя – 
Чужы ён для сваіх?
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ХІ

Стаміўся ўжо ён крыху 
Ад бегу й думак тых, 
Спалучаных у руху 
Сярод снягоў лясных.

Як хлебам тым азімым 
Красуе родны кут, 
Ён цешыцца мінулым – 
Яно Радзіма тут.

Пакінуць немагчыма 
Радзіму назаўжды, 
І сэрцам, і вачыма 
Айчыны чуе дым.

Ён перавёз з сабою 
Радзіменькі куток 
З крыніцаю, з ракою 
Ды з салаўём лясок.

Дзе б ні бываў у свеце, 
Ён зваўся беларус. 
Стрэў незалежны вецер 
Засланы ім абрус.

Пакрыўдзіцца, хто скажа, 
Што носьбіт мовы ён, – 
Гучыць то, як абраза, 
Беларусам праклён.

Ён нарадзіўся з мовай – 
Піў смачна з малаком. 
Бацькоўскія прамовы 
Чуў разам з жаўруком.

Ён задаваў пытанні 
Сабе памногу раз; 
Што можна у растанні 
Для Роднае ствараць?
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Вядома ж, добра ведаў, 
Сучасны дома стан, 
З мінулага йдуць беды, 
Сцярпеў край столькі ран,

Якія да сягоння 
Баляць, ды моцна як! 
А нашая Пагоня 
Яшчэ ляціць ў баях.

Ды шмат і часу трэба, 
Каб зразумеў народ, 
Што найважней да хлеба 
Дадаць яшчэ свабод.

Не пакідаў цень шэры: 
«Навошта ўсё табе; 
Яны ж зусім без веры, 
Сканаеш ў барацьбе.

Ня хопіць пакаленняў, 
Тых дачакацца змен, 
Сцярпець мільён ганенняў 
Для ўяўных перамен.

Ты нарадзіўся рана. 
Ці ж нацыя твая 
Ідэнтыфікавана?»

Ды дзе ж падзець сумленне? 
Бо Бацькаўшчына ж ёсць, 
Пакуль што ёсць натхненне, 
І ты ў жыцця не госць.

Зрабіць штось мусіць кожны 
На месцы дзе жыве, 
Каб край наш стаў заможным, 
Паважным на ўвесь свет.
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ХІІ

Ў мінулае на лыжах 
Ён сёння зазірнуў, 
І крокамі насвежа 
Старонкі прагарнуў.

Якое будзе заўтра – 
Няведама для нас, 
А вечнае з учора 
Жыве па гэты час;

Каханне, лёс, жанчына, 
Душа, сыны, бацькі, 
Куточак, край, Айчына, 
Свабода быць такім...

Кароткая прагулка, 
Ўсяго пару гадзін, 
Душу ўзбудзіла гулка 
Хоць ён і быў адзін,

Ледзь зачапіла вечнасць 
Ды волі дадала, 
На пару з Яе Міласцю – 
З Радзімаю была.

***

Ды што там тыя горкі 
Уніз, уверх, яшчэ... 
Пакуль – жыццё не горкае, 
З надзеяю цячэ.

Лічыць зноў пачынае 
Ад сённяшняга дня, 
Што, дзякуй Богу, мае.

Бяжыць, бяжыць лыжня...
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