РОДНАСЦЬ
ЗАПЯВАЛА
САЛДАТ ПЕРАМОГI
Вясеннiя кветкi, aгнi
I ордэн старога салдата.
Чырвоныя майскiя днi –
Расii галоўнае свята.
Прад помнiкам стратам сваiм
Герой перамогi схiлiўся.
Дымiлiся вёрсты за iм –
Нiбы для вайны нарадзiўся.
Юнацтва сталела ў баях
З бязлiтаснай смерцю ў абдымку.
Стаяць аднагодкi ў вачах,
Зайшлi з небыцця на хвiлiнку.
Вайна патрабуе ахвяр.
У мужных свая аксiёма –
Адбiлi чужынцаў удар
Насуперак мудрым законам.
Спынiлi блiцкрыг бранявы
З адной на дваiх трохлiнейкай.
Рубеж утрымаў радавы
«Кактэйлем» – з гаручым бутэлькай.
Да ран прыгарэлi бiнты –
Вайны злой крывавыя гронкi.
Герояў хаваюць франты,
Галовы схiлiлi рамонкi.
Плывуць пахавальныя ў тыл
На хвалях журбы i праклёнаў.
Жах помсты ад Брэста затым
Данеслi ў Берлiн батальёны.

Над светам знявечаным – мiр!
Салют над парадам i хмары.
Гвардзейцы трымаюць ранжыр,
Ляцяць на брусчатку штандары.
Стаiць на Паклоннай гары
Апошнi герой перамогi.
Цюльпанамi памяць гарыць,
Як полымя вечнай трывогi.
Збярог у лавiне агню
Дом родны салдат перамогi.
Ён зноў прынясе нам вясну…
Лепш, свет, не збiвайся з дарогi.
2010

РУСКI АДЛIК
У канцы лета 1942 года пачалася Сталiнградская бiтва,
якая закончылася ў студзенi 1943 года акружэннем
i разгромам фашысцкай групоўкi войск.

Рабiнавая ноч
Рабiнавая ноч красуе – жнiвень:
Маланкi, шквалы ветру, перуны…
Карычневы напаў на горад лiвень
З руiнамi, агнём, бядой вайны.
На месяцы iдзе адлiк нягоды.
А тут хвiлiну нельга прастаяць.
Здаецца, што за ўсе на свеце шкоды
Зямля з людзей тут хоча запытаць.
Заблыталi наш свет хрыстапрадаўцы.
Яму патрэбны сёння Сталiнград,
Рабiнавая ноч i хлопцы-знаўцы,
Гатовыя спынiць свiнцовы град.
I толькi iм, адным, куды вядома
Планеце нашай з пекла выплываць,
Каб адвярнуць ад бацькаўскага дома
Чужынную захопнiцкую раць.
Дом Паўлава гарыць, фашысты лезуць.
Iх тут загiне больш, чым за Парыж.
А колькiм давядзецца яшчэ змерзнуць?
Рабiнавая ноч: пярун i крыж.
Нахабная арда, пакуль пры зброi.
Атака за атакай – не спынiць.
Узводам армiя выходзiць з бою,
Загадана: прарыў паганцаў збiць.
На тым напрамку змагароў не стала.
I некаму за сонца пастаяць.
Ад кулi сэрца бiцца перастала,
I аўтамат руцэ ўжо не ўтрымаць.
Патух навек дзень у вачах салдата.
Дачасна страцiў запявалу свет.
Той не хаваўся за спiною брата,
Да першародства свой усклаў букет.

Iдуць сыны на гiбель, бы на працу,
Не волаты, звычайныя хлапцы.
Хаця яны зусiм не навабранцы,
А батальёнаў штурмавых байцы.
Згарае да жыцця iх пераправа –
Дашчэнту прыстраляная мяжа.
На ёй байцы: бязвусы, побач бравы,
Пад кулямi варожымi ляжаць.
Фашыст лютуе, зносiць пераправу.
Дзе сiл узяць, каб адстаяць яе?
Павiнны людзi быць з якога сплаву,
Каб выжыць з перамогай па вясне?
Рабiнавыя ночы Сталiнграда
У памяцi зарнiцамi гараць.
Камандуе хлапец той зарападам,
Ён пераправу здолеў утрымаць.
Запявала
Абудзiла горад ранне,
Хвалi гойдаюць блакiт.
На Мамаевым кургане
Лёсу рускага радкi.
Бераг левы, бераг правы,
А вакол iдзе вайна.
Хлопец з чубам кучаравым
У акопе, старшына.
I не ў тыле, не ў палоне,
Не ў загiнуўшых пакуль,
Ён трымае абарону.
Свет закрыў ад граду куль.
За спiною ж у гвардзейца
Волга – руская рака.
Да яе душы крадзецца
Злая сквапная рука.

Ад сiвых вяршынь Каўказа
Да паўночных шэрых скал
Стаўка ставiць на калгасных
I заводскiх запявал.
Ад станкоў прыйшлi, ад плуга
Дом, зямлю абаранiць.
Ёсць армейская папруга,
Вось яшчэ б – чым немца бiць.
У баях растуць салдаты.
Рвецца ў сэрца гераiзм
Па вуголлi роднай хаты,
Праз смурод пякучых гiльз.
Ды нi ўсiм у Сталiнградзе
Далi ордэн за баi.
Ёсць медаль. З iм на парадзе
Пайшоў кожны б у страi.
Толькi як дажыць да свята?
Тут другi лiмiт даюць:
Цэляць у цябе гарматы,
Кулямёты зблiзку б’юць.
Памяць крочыць праз днi бiтвы,
Вечным полымем гарыць.
Прозвiшчы людзей гранiтных
Не дае жывым забыць.
Твары на iконах-плiтах
Праваслаўных, мусульман.
Iх iмёны, бы малiтвы,
Шэпчуць вусны расiян.
На Мамаевым кургане
Тайны нашых перамог:
Мацi, меч. I запытанне –
Як Радзiму ты бярог?

Зорны маршрут
Маладзiк такi над Сталiнградам,
Што iголкi можна падбiраць.
Салютуе жнiвень зарападам –
Каго тут у ложках утрымаць?
Праўда, i рабiнавыя ночы
Парушаюць жнiвеньскi спакой.
Бачыць iх прагноз пакуль не хоча –
Неба, бы сляза, над галавой.
У маiм жыццi-калейдаскопе
Будзе гэтай казкi не хапаць.
Засядзеўся досыць у акопе –
Самы раз да мiлай завiтаць.
А ў каханай спiць у вокнах цемра.
Каляровыя, знаць, бачыць сны.
Прачынайся, клiча зорны церам,
Сёння ноч дае нам выхадны.
Падкацiла тройка на праспекце,
У паклоне нiзкiм лiхтары.
Скакуны, хутчэйшыя на свеце,
Нас панеслi, быццам бы з гары.
Мае лейцы – жоўтыя праменi,
Не шкадуе месячык святла:
Па яго загадкавых струменях
Нас дарога ў неба павяла.
Кружым над Мамаевым курганам,
Вышэй толькi зоркi зiхацяць.
Iх кранаем голымi рукамi –
I не паляць, дзiўна так гараць.
Па сцяжынцы месячнай над Волгай
Правiм па сярэбранай вадзе.
Далей ад рабiнавай трывогi
I блiжэй да радасных надзей.

Наш маршрут – шчаслiвыя iмгненнi.
Не дарэмна, знаю, паляглi
На прасторах рускiх вымярэнняў
Цытадэлi волжскай кавалi.
На стагоддзе з небыцця мы выйшлi,
Шчыры i даверлiвы народ.
Я на бераг, дзе струхнелi вiшнi,
Прызямляю свой месяцаход.
2011

РОДНАСЦЬ
ЗАВОДСКI РАЁН
Сталiца – навук бастыён.
Iндустрыя тон задае,
У Мiнску Заводскi раён –
Вiзiтная картка яе.
Дзе ўчора шумелi бары
Над зданню iмшыстых балот,
Выходзяць з варот трактары
I свецiцца аўтазавод.
Будоўлi не злiчыць абшар,
Натужна дымiць паравоз,
Палёт паскарае наш шар.
I я непрыкметна падрос.
Заводскi рабочы раён –
Прытулак юнацтва майго.
Асеннiм нахмураным днём
Прыняў ён студэнта свайго.
Пужаў сюжэт новых карцiн,
Бы першы мой школьны дыктант.
Стаялi адзiн на адзiн
Вясковец i горад-гiгант.
Па каменных джунглях iшоў,
Насустрач – бязлiкi народ.
Пад струны чужых капяжоў
Вясны сустракаў надыход.
Чытальная зала, тэатр,
З паўцемры кранаў саксафон.
Вакзалы гукалi на старт,
Студэнцкi iмчаў марафон.
Рамантыка, пошук, размах,
Парогi прайшоў, супрамат.
Спявалi вятры ў парусах,
Байцоў гартаваў будатрад.

Адклаў я па дому тугу.
У парку гулянне бурлiць,
А я з танцпляцоўкi бягу
У трэцюю змену рабiць.
Пад гмахамi цэха станкi
У лад паслухмяна гудуць.
У працы з рабочай рукi
Майстры, iнжынеры растуць.
Выходжу, як Бог, з прахадной,
Насустрач мне сонца плыве.
Дзень добры i светлы настрой –
Шчаслiвы iдзе чалавек.
Без стомы – наперад, далей.
Дапiсан апошнi канспект.
Залiк недаспаных начэй –
Выдатны дыпломны праект.
У марах на зорны парад
Iмёны раслi з нематы.
Ды толькi не ведаў наш брат,
Што час быў тады залаты.
З надзеяй на добрых людзей
Сакурснiк мой i iнжынер
На хвалях зайздросных iдэй
Браў новы жыццёвы бар’ер.
Лicты да шчаслiвых бацькоў
Ляцелi з сiбipскай тайгi.
Якуцк, Сахалiн, Урал, Пскоў –
Чуваць тут акцэнт дарагi.
Трывалыя ставяць масты
Раёнаў заводскiх сыны.
Высокага гарту майстры,
Сапраўдныя людзi яны.
2009

СЯЛЯНСКАЕ ГНЯЗДО
Сыны, лiчы, у трэцiм пакаленнi –
Iнтэлiгенты. У Маскве жывуць.
Аблокi дзiвам праз блакiт вясеннi
Над гнёздамi сялянскiмi плывуць.
Загадкавая траса ў паднябессi
За гарызонт прываблiва вядзе.
Хлапчук вiхрасты з вёскi на Палессi
У крыгаход плыт гонiць па вадзе.
Ён з-пад далонi шлях далёкi бачыць.
Не па гадах сур’ёзны капiтан.
Канём, касой, умее плугам правiць –
На ўсе часы вясковы талiсман.
Яшчэ заўчора ён iлбом грэў шыбку
У матчынай жакетцы нападрост
I з марай фантастычнай у абдымку
Узводзiў над аколiцаю мост.
Над паплавамi, рэчкай, хатай, пуняй,
Над пеннай завiрухаю садоў,
Над гонямi пад iзумруднай рунню –
Яны даўно не бачаць новых сноў.
Сялянскае гняздо нястомна рупiць,
Традыцыi i гонар беражэ.
Дзяцей жыццю ад хiсткай люлькi вучыць:
Хто хоча есцi, пасвiць i арэ.
Стагоддзi сцiпла змест занатавалi
Зямных трывог вяскоўцаў на раллi:
Яны душу i сiлы аддавалi,
Каб нiвы палыном не зараслi.
Кругом быльнёг, глухотнае дзiчэўе,
Дрыгва. Лучын дрыготкае святло.
Наш род праз войны, гацi i карчэўе
За лепшай доляй па вяках нясло.

Дзядуля ляда, з братам, узнiмалi,
На зайздрасць злыдням стане гожы дом.
Сялян спякота, сцюжа не пужалi
I буры, што кружылi над гняздом.
I разлiвалася па вёсцы свята,
Калi ў засекi звезены ўраджай,
Калi дзяўчат-красунь ляцелi сватаць.
I баль даваў вясельны каравай.
Манер вяскоўцам добрых не хапала,
Iх лубяны падводзiў часам густ.
А кемлiвасць заўсёды выручала,
I вось герою адлiваюць бюст.
Сялянскае гняздо, уклад i хата,
У нашы думкi, сутнасць урасло.
У словах, справах, ёмкiх i крылатых,
Спяшае за сынамi iх сяло.
Па ходжаных сцяжынках, па нязвычных
Да новай явы, што прыйшла са сноў.
Глядзi, вiтае ў вышынi касмiчнай
Радзiмае гняздо сваiх сыноў.
2011

ПОЛЫМЯ
Не стомiцца глядзець на працу вока,
На бег вады, на полымя кастроў.
Гартуе лёс, жыццё ракой шырокай
Па плынi нас нясе пад гул вятроў.
Прыступкi палымяныя мы лiчым
З пары дзiцячай. Першая з iх – печ.
Здаецца, на чарэнь i сёння клiча,
Галоўная ў сялянскай хаце рэч.
Душа яе цагляная святкуе,
У комiне ад радасцi гудзе.
Не кожны ношу на сябе такую –
Сагрэць i накармiць – яшчэ ўскладзе.
Кiпяць агнём бярозавыя дровы.
Надзьмулiся ад шчасця чыгункi:
У полымi, пражэрным i барвовым,
Схавaлi важна гладкiя бакi.
Хаўруснiкi галоўнаю персонай
У печы ўсёй назначылi сябе.
Цяпер па iх высокаму закону
Гарэць астатняй трэба драбязе.
Не стала печ з мурзатымi спрачацца,
Хто нумар першы ў вогненным вiры.
Чыгун з варэйкаю не хоча знацца,
Хаця пякуцца на адным жары.
А нас пад дахам дзесяць, роўным лiкам:
Бабуль, бацькоў, дзяцей. Зусiм малых,
Хто не ўяўляў агонь вялiкiм лiхам
I верыў шчыра ў цуд кастроў начных.
Сусед мне ўслед глядзеў з такiм дакорам:
Я ехаў на начлег i коней гнаў.
Другому выпадаў i большы гонар –
Ён вогнiшча да самых зор расклаў.

Галопам праз туманы мы ляцелi
На конях – нашых марах-скакунах.
Ад шчасця доўга iскры зiхацелi
У смелых i даверлiвых вачах.
Касцёр, пад горны, клiкаў – пiянерскi.
Пасля адкрыўся новы далягляд –
Там пад гiтару ля агню на ўзлеску
Спяваў наш камсамольскi будатрад.
Здаралася, душа гарэла ў скрусе,
Калi закрыў Чарнобыль небасхiл,
Калi надзейны сябра здрадзiць мусiў,
Другi ж трымаўся да апошнiх сiл.
У полымi пакут, баёў, пажараў
Мой край сапраўдных страцiў шмат дзяцей.
Удзячныя патомкi тым ахвярам
Нашчадкам данясуць святло надзей.
Яно, бы мова, крочыць разам з намi:
Не кволаму, сляпому – павадыр.
Прывольнай песняй, складзенай сынамi,
Вядзе, як палымяны правадыр.
Усё жыццё, Радзiма, палымнее
У сэрцы слова, родны вобраз твой:
Садоў над Лiпай белая завея
I ўспенены ў даёнцы сырадой.
2010

***
Людзi злом поўняць дом наш няўхiльна –
На апошнiм стаiм рубяжы.
Крэматорыi зноў стануць пiльна
Свет дзялiць на сваiх i чужых.
2011

ХРЭСНЫ ХОД
Скрозь прыдарожны пыл гарыць малiна,
А рускi шлях усё далей вядзе.
Расiя, ты – багатая краiна,
Чаму ж багата бедных тут людзей?

Цярнiстай дарогай з царквою
Русь крочыць пад ветрам нягод.
Пад чэрвеньскай спёкай-канвоем
Праводзяць святую з варот.
Сабралi званы ў наваколлi
Набожных забiтай зямлi.
За шчасцем, за лепшаю доляй
З iконай натоўпам пайшлi.
Скрыжалi расiйскага лёсу –
Спагады шукае матыў:
З харугвамi ход пад адкосам
У Курскай губернi застыў.
У неба плывуць слупы пылу,
Малiтвы, пакора, праклён.
Багатыя, бедны, сляпыя –
З надзеяй ствараюць паклон.
Здаровы – каб сiлы не страцiць
Да часу, каб доўгiм быў век.
А кволы – раптоўна пашчасцiць,
Адрынуць хваробы навек.
Гарбун тут, пясчынка падзеi,
Якая пад грузам падкоў
Прад лiкам у свет чарадзейны
Кульгае з нязбыўшыхся сноў.
Сярод небарак i заможных
Я продка спрабую пазнаць.
Малюнак стракаты, трывожны,
I пнi на пагорку стаяць.
Ураднiк няўрымслiвы вельмi...
Не з нашай i ён паласы:
Дзядуля – з сялян беззямельных,
А мацi расцiла лясы.

Маўклiвае дзiкае поле –
Квiтнеючы сад у душы.
Садоўнiк, шкада, з наваколля
Забавiўся на кiрмашы.
А паства няўтомная ў промнях.
Жар-гузiкi, рызы гараць.
Блукаю мiж пнёў, бы паломнiк,
Вакол – праваслаўная раць.
Жыццё наш сюжэт закруцiла,
Яно – адмысловы мастак.
Далёкай часiны карцiна,
Цяпер не пазнаць той бальшак.
У лапцях, у лакавых ботах
Пылiў па прасёлку народ.
I вось праз стагоддзi з камфортам
Вязуць па шашы хрэсны ход.
Карэнная пустынь, спатканне…
Прыстанак знаходкi святой
Да восенi ўсе спадзяваннi
Напоўнiць жывою вадой.
Шлях рускi – адны запытаннi,
Скрозь цэрквы, званоў галасы.
Цi варты чаго пакаяннi,
Дзе ўпотай пiлуюць лясы?
А спрэчкi кругом не сцiхаюць:
Маўляў, не туды нас вялi.
Не сiвер, Свiрыдаў спяваюць
Над горадам i салаўi.
З крынiц жыватворных Айчыны
I душаў, i ўчынкаў узлёт.
Сляпенькi агеньчык лучыны
Аднойчы распалiць усход.
2010

***
Я новых шляхоў не шукаю.
Дарогi знаходзяць цябе:
Прастора ад краю да краю,
I ты на канi кожны дзень.
2011

КАЎКАЗСКIЯ МАТЫВЫ
Вiтае Гагра сонечным настроем –
Памiж гарамi церам i вадой.
Курорт калiсь элiтнага пастою,
Цяпер трывога наша, неспакой.
Цяснiны, горы дзiўныя без краю,
Ля мора – рай, а на душы – зiма.
Дзесь музыка вясёлая iграе,
Але ўрачыстасцi самой няма.
Наводзяць сум пустыя аканiцы
Разбiтых здраўнiц, спаленых дамоў.
I тут спрабуюць госцi пасялiцца,
Знаходка для сапраўдных «дзiкуноў».
Як i раней, сюды на адпачынак
Саюз па звычцы едзе загараць.
На пазбярэжжы знешне ладам, чынна,
Сабакi толькi ля вады ляжаць.
Афон тут Новы, а прыход ранейшы,
Храм для набожных – бы ў начы маяк.
За тымi вера, праўда, хто мацнейшы,
На рэйдзе вахту наш нясе марак.
Я паўналецце святкаваў на Рыцы:
Якi мажорны выдаўся маршрут.
Цi мог падумаць я, што навальнiцы
У край братоў нашлюць дажджы пакут.
З якiх арбiт сышла бяда пад шаты?
Хто зрушыў гнеў за тысячай замкоў
I абурыў на горы жах касматы,
Каб кут квiтнеючы пабачыў кроў?
Калi палае дом, не да сабакi.
Гаспадары пакiнулi сяброў.
Хто кiнуўся на ўцёкi, небарака,
Другi ў баi загiнуў за звяроў.

Аблiчча ў поўсцi: нi манер, нi злосцi,
Глядзiць з вачэй патушаных дакор.
Тут нават лепшыя на свеце косцi
Не вернуць да сабак былы задор.
Не зблытаеш паходжанне – з пароды,
У iх усё напiсана на лбе.
Абвiслыя ляжаць на лапах морды,
Плывуць маўклiва па сваёй журбе.
Сум у вачах, згас нораў забiякi.
Што здрадзiлi – нiякай iх вiны.
Абхазскiя бяздомныя сабакi –
Аскал каўказскай,
на ўвесь свет, вайны.
2010

***
На ганку дома моўчкi азiрнуся
У далячынь пракладзеных гадоў.
Дадолу нiзка людзям пакланюся,
Хто роднасць падзяляў, са мной iшоў.
2011

СЦЯНА ПЛАЧУ
Невялiчкi кавалак жыцця
У Сiнайскай пустынi згубiўся.
У пячоры галосiць дзiця –
Вiфлеемскi вяшчун нарадзiўся.

Перад часам мы роўныя ўсе,
Незалежна ад веры i мовы.
З-пад Разанi па золкай расе
Пачынаўся твой шлях каляровы.
Бацька згiнуў да часу ў вiне.
Брат з афганскай вайны не вярнуўся.
Толькi лiха хто дзе памяне,
I адразу ж – рэформы з прымусам.
Медыцынай даступнай звялi
У нябыт мужа жах-эскулапы.
А табе далi шанц – адвялi
Смерцi жудаснай лiпкiя лапы.
З рускай мацi чыноўная раць
Не спыняе бясконцыя войны:
То кватэру спрабуе адняць,
То рэкламай гняце непрыстойнай.
У дзяцей жыццё – клас i адстой,
Iм адценнi пакуль невядомы.
Перамогi святочны настрой
Iншы раз прачынаецца ў доме.
Мацi руская – статус жанчын,
Жорсткi быт расшчапiўшых па спектру:
Колер сонечны ў дом зачынi,
Фарбы горычы – прэч па праспекту.
Камянiстай сцяжынкай iшла
Пад цяжарам турбот i нягоды.
Хоць у лукаткi, ды да святла
Дацягнулася праз перашкоды.
Над спакусамi ўзвёўшы масты,
Свае вокны расчынiш аднойчы
На вячэрнiя плошчы Масквы,
Дзе бясконцыя белыя ночы.

Як данiну з пакораных дзён,
Ты па пацерцы шчасце збiрала.
Праз пустыню прыйшла на паклон
Да сцяны, што тут Храмам стаяла.
Запаветныя думкi сюды
Нясуць людзi з надзеяй на цуды:
На збавенне ад здзеку, бяды;
На заможны маршрут i славуты.
Што зрабiць, каб ад нас адвялi
Жах, абразы, падманы, хваробы…
Сцяной плачу стаяць камянi,
Там запiскi – ад бед засцярога.
Шлях Хрыста на Галгофу прайшла.
Ля Гасподняй труны на каленях
У душы свайго Бога знайшла,
Што сказаць яму – у задуменнi.
Ад каго абароны прасiць?
Ад чаго трэба перш засланiцца?
Як багата на сэрцы кiпiць,
Ды дазволена раз заступiцца.
Столькi болю ў цыдулку адну?
Невялiчкi кавалак паперы…
Яго згорнеш i – прама ў сцяну,
Ёй Гасподзь тайны лёсаў даверыў.
Бачыш, шчылiны ўсе занялi.
Быццам слёзы Зямлi тут сабралi.
Змацавалi яны ў маналiт
Камянi, што сцяною паўсталi.
Запаветныя мары жывуць
Неспакоем для вечных каменняў.
Iх у неба няспынна нясуць
Сведкi мiру, вайны, адраджэння.

Рэдкi бонус, на дзiва, ён твой.
Раз-другi так шанцуе, насiлу.
I ты пiшаш дрыжачай рукой:
«Захавай, Святы Божа, Расiю».
2010

***
Мы малую радзiму, адну,
На вялiкую з часам мяняем.
Як бы нас вецер лёсу не гнуў,
З малой роднасцi мы не губляем.
2010

АЎТАБАН
Аўтабан стэп прарэзаў стралою,
З лука пушчанай за гарызонт.
Гнуцца ўдзячна палынам-травою
Аксакалы ўсiх часавых зон.
У здзiўленнi былiны сiвыя.
Хуткi бег для iх – песня душы.
За плячыма шляхi векавыя,
Iх качэўнiкi сцiпла прайшлi.
А насустрач – чырвоныя макi,
Зноў палае вясеннi пажар.
У пагонi бясконцай сайгакi
Неўзабаве абгоняць сам шар.
Падалiся мне ў марыве юрты,
Для качэўнiкаў – дом i жыллё.
I якiм бы казах нi быў мудрым,
Без каня быт заглушыць быльнёг.
Людзi стэпам пранеслi стагоддзi.
I ў далёкiя днi, i цяпер
Паслухмяны пад iмi паводдзю
Легендарны скакун Кулагер.
Увянчалi прызы не ўсе скачкi.
Марна ў тратах гарэлi гады,
Калi везлi ў вагонах цялячых
На чужыну жанок маладых.
Муж у кожнай быў вораг народа,
Не прыдумаць абразы бальней.
Праз сiроцкiя слёзы, нягоды
Стэпам крочылi людзi далей.
З рэпрадуктараў песнi пазвалi:
– Цалiну, камсамол, узнiмай!
Дол запоўнiлi хлебныя хвалi,
I паплыў у Маскву каравай.

Гарады свае назвы мянялi –
У качэўнiкаў нельга без змен.
Хаця гены аседласць прызналi,
Патрабуюць усё ж перамен.
Перш Акмолiнск стаў Цалiнаградам.
«Астана» – пасля назву далi
I абралi высокiм царградам
На казахскай прывольнай зямлi.
Па сталiцы няспешна я крочу
I зайздрошчу па-добраму тым,
Хто няспынна так гучна грукоча –
Ставiць новыя нам гарады.
Мова братава мне незнаёма.
Вось каханых вязе лiмузiн.
Ён пяшчоту казахскага дома
Нясе ў заўтра з патоку машын.
Думы стэпаў – у споведзi домбры.
Мiж асфальту сiвее палын.
Над Iшымам стаiць нерухома
Вершнiк. З чым ты не згодзен, акын?
Час адкажа на ўсе запытаннi,
Толькi позна, на нашу бяду.
У гранiт берагi закаваны.
Я па трапу на катэр iду.
Гандальер мой – дзяўчына, што сонца,
Загарэлы, абветраны твар.
Дзiця стэпу i я, на маторцы,
Прэзiдэнцкi абходзiм бульвар.
Узбягаюць у неба паверхi,
Хто б нi глянуў, здзiўляе размах.
За сталiцай з надзеяй i верай
Зорка сочыць з прыжмурам казах.
Час ляцiць, з аўтабана не збочыць,
Хоць у краi ён i пiянер.
Бачу, стэпам праз днi i праз ночы
Скачку мары вядзе Кулагер.
2010

***
Эпiсталярны жанр стаў не ў пашане.
Канверт i марку замянiў дысплей?
На мове эсэмэс нясуць зямляне
Цяпло душы да дарагiх людзей.
Сучасныя тэхнолагi сумеюць
Дакладна, хутка перадаць сюжэт.
З пяшчотай – горш, i з пачуццём падзеi:
Як без героя пiшаш ты партрэт.
Эпiсталярны сказ адстаў ад часу,
Сярэбранага веку вадэвiль.
Лiст без душы, што спеў па пераказу.
А жыў жа тонкi i высокi стыль!
2012

ВЯСЁЛКА НАД ЭЛЬБРУСАМ
З двух кропак-гарадоў планеты нашай,
Дзе дыхаем, працуем мы, жывём,
У трэцюю, за дыетычнай кашай,
Прыехалi. Ваду ў бювеце п’ём.
Есентукi. Курортны парк. Гуляем.
Пра многае хацеў табе сказаць.
Ды слоў няма. Iм месца не хапае.
На твары запаветнае вiдаць.
Наўкол – блакiт. Вясна датэрмiнова
У студзенi зачаравала нас.
Алея – нiбы ў забыццё прадмова.
Спынiўся разам для абодвух час.
А над курортам – цiшыня да неба.
У iнтэр’еры – велiчны Эльбрус.
Тут што яшчэ для шчасця людзям трэба,
На cамы нават далiкатны густ?
У промнях па жыццi жанчына крочыць.
Шчаслiвы дзень нясе, нiбы брыльянт.
Не часта ёй сярод тугi сiрочай
Вясёлкi асвятляюць праменад.
Лагодна крадзецца цяпло па твару
Да стомленай рэформамi душы.
Дзесь пасвяцца за гарызонтам хмары.
Спяваюць аглушальна капяжы.
Прачнулiся вавёркi спецыяльна
Сярод зiмы ўсяго на дзень адзiн,
Каб ад дыхання радаснага рання
Крыху пагрэцца – некалькi гадзiн.
Усе жывуць чаканнем карнавала.
Ён, бы вясеннi прывiд, залунаў.
Курортнiкаў, шкада, на свяце мала,
Iм горны вiд не па кiшэнi стаў.

Але ж па сродках пiць амерыканцу, –
Ён наш, былы, а зараз як бы госць, –
Гаючую ваду, хадзiць на танцы.
Ды непакоiць крэпка яго штось.
Пяшчотных зносiн, нават для багатых,
Нiколi людзям не было зашмат.
Але як можна залатыя Штаты
Змяняць на бляск эльбрускiх снежных шат?
Не месца песням у бясконцай гонцы,
Душа даўно забыла iх матыў.
На зелянiну грошай, бы на сонца,
Дымiць яго жыццё-лакаматыў.
Ён да апошнiх дзён здзiўляцца будзе –
Як гэта можна так ахвяраваць,
Каб бесклапотна па замерзлым грудзе
I рамантычна з мiлаю гуляць.
Чым больш жывеш, тым болей шчасця трэба.
Сардэчных хваляванняў капiтал:
Ад роднасцi зямной каштоўнасць гэта,
Яна не ўсходзiць памiж чэрствых скал.
Сярод зiмы кароткiя спатканнi,
Маланкамi праносяцца гады.
Зарнiцамi ў жыццi гараць свiтаннi,
Дзе родны чалавек i побач ты.
2011

***
З якiх нячытаных раманаў,
Заснежаных нягодай сноў
Вярэдзiш ты старыя раны,
Дзе колiсь гадаваў любоў.
2012

ПОЗНЯЯ ВОСЕНЬ
Расступiўся над Волгай туман.
Фарбы жухлыя кружаць з вятрамi.
I асеннi плыве караван
Шэрай ранiцай над берагамi.
Захаваўся за блiжнi лес змрок.
Неба ў вочы пахмура глядзiць.
I дарэмна шукае мой зрок,
Як у вырай клiн познi ляцiць.
Пад нагамi лiст жоўты дрыжыць
Успамiнам спякотнага лета.
На манiстах рабiны гарыць
Салаўiны раманс недапеты.
Хмары рэжа халодны прамень,
Тыя плачуць ад болю дажджамi.
I натужна так цягнецца дзень,
Прыкаваны да луж ланцугамi.
2010

***
Я зайздрошчу ўвесь час лiмузiнам,
Белым-белым вяршыням жыцця,
На якiх урачыста i чынна
Шлюб нясе пераможна свой сцяг.
2010

СНЕГАВАРОТ
Каторы дзень снег сыпле на Казань.
У гурбах плошчы, вулiцы, бульвары.
Нярвуе мэр – званкамi будзiць рань:
Занесены ж дарогi, тратуары.
Пад белай коўдрай зданямi ляжаць
Час старажытны, сённяшняя ява.
Звыш тысячы гадоў тут нараджаць
Завеi прылятае сцюжа-пава.
У снежнай каруселi затануў
Найкарацейшы дзень у гэтым годзе.
А завiруха ўсё слату адну
Нясе: лютуе – толькi б больш нашкодзiць.
Са свiстам гонiць золкую iмжу,
У шыбы б’ецца вiхарам, у твары.
Спрабуе Крэмль схаваць пад паранджу,
Мiленiум – у снегавыя мары.
Сюiта снежная згубiла такт,
У разнабой нясуцца галасы.
I спадзявацца цяжка на антракт.
Зiма балюе – верх яе красы.
Гудзяць i рвуцца струны-правады,
Не вытрымалi свята снегападу.
Яны звiнелi ўсцяж на ўсе лады
I дагулiся, бач, да заняпаду.
Казань на дол заснежаны глядзiць
З вышэйшага ў Еўропе мiнарэта.
Ну колькi можна ўсё зiме гадзiць,
Забыўшы лепшыя манеры свету?
Каторы час мяцелiца мяце.
Бязлiтасна заносiць горад снегам.
Па гурбах накрухмаленых iдзе
Чырвонашчокi дзень з дзiцячым смехам.

Пурга спынiла ў ноч снегаварот.
Пад промнямi iскрыцца наваколле.
Спрабуе звесцi з розуму народ
Цяпер зiма карункамi застолля.
Фатой вясельнай гарадскi пейзаж
Раскошу баласнежную прымераў.
I рамантычна так яе вiтраж
Схаваў заторы, слiзкiя бар’еры.
2011

КУЛIКОВА ПОЛЕ
НАЧНЫ РЭЙС
Я з грузам клопатаў прывычных
I сумкай неадкладных спраў
Спяшаю на таксi сталiчным
У порт паветраных адпраў.
Адсюль на крылах самалётаў
Па самай тонкай паласе
Зямляне крочаць у палёты,
Нiбы на золку па расе.
Наш рэйс часова затрымалi.
Гляджу на шыбу я: адкуль
Заводзiць месячык у залу
Багiню-зорку за руку.
Не я адзiн, усе ў здзiўленнi.
Бывае ж цуд такi ўначы.
А зорка – скок на стул суседнi,
Вядзём размову нi аб чым.
З якой галактыкi ты будзеш?
А што, ёсць i Стары Арбат?
А баларусы? Гэта людзi,
Iх лёс, жыццё – высокi гарт.
Бацькi i дзецi? Iм спрадвеку
Радней нiкога не знайсцi.
А колькi трэба чалавеку
Дарог да iсцiны прайсцi?
Калi трымаць маршрут з цяплушкi…
А дзе арбiты маладых?
Дакуль з бабулiнай царквушкi
Iм несцi крыжык з рук святых?
Бацькоўскi быт патрыярхальны
Высокай нотаю жыве
У дзецях, быццам гiмн свiтальны,
Штодзень за небакрай заве.

Там, бачу, Месяц абступiлi.
Пытанняў многа, ён – адзiн.
Без хлеба людзi што б рабiлi?
Хто кормiць свет? Ды селянiн.
Аб чым пяюць у небе пташкi?
А як канчаецца жыццё?
Для вольных траў – пад звон мянташкi.
Прарокаў – гоняць на касцёр.
Трывожны сон парушыў хтосьцi –
На рэйс пасадку пачалi.
Пайшлi ў начное неба госцi,
Бягуць узлётныя агнi.
I дзесь пад Гомелем дубравы
Таксама ў познi час не спяць.
Куды ляцiць зямляк, цiкава,
Што хоча ў зорак распытаць?
Хвалюецца мая радзiма.
Як многа на душы трывог:
За памяць аб сiвых часiнах,
З Сусветам шчыры дыялог.
А я лячу пад гул турбiнаў
I сэрца асцярожны стук
Для роднай мовы ў Палесцiну
Шукаць нястомна новы гук.
2009

***

Лес схiлiўся пад снежнаю коўдрай,
Ледзяны на галiнках крышталь.
Вецер носiцца з белаю мордай –
Закружылi з мяцелiцай баль.
2012

ЛЕДЗЯНЫ ДОМ
Лiчаць летнiя страты канторы,
А ўжо снежань лютуе кругом.
На палаўшыя ў жнiўнi прасторы
Ледзяным ён разлiўся дажджом.
Сама шчодрасць сцюдзёная кухня:
– Вам завея, мароз? Хоць вагон!
У вiхурах мяцелiцы тухне
Астудзiўшы душу сумны звон.
Дрэвы сцелюцца долу ў пакутах
Пад цяжарам iльду i снягоў.
I няма дзе шукаць паратунку
Ад сякеры глухiх крышталёў.
На шашу сосны падаюць з плачам,
На слупы электрычных апор.
Трасы з вахты сыходзяць звышзначнай –
Пад iльдом наступае затор.
Верхавiны ляцяць долу, голле,
Набiрае стыхiя кураж.
Стогнам лес напужаў наваколле.
Як чароўны – трагiчны пейзаж…
Ля акна на прыстуджанай дачы
Я сяджу без цяпла i агню
I, рашыўшы з рэформай задачы,
Салам соек i дзятлаў кармлю.
Па ранжыру чарга ля кармушкi,
Для крылатых галоўнае – корм.
З-за яго асцярожныя птушкi
Пакiдаюць у пушчы свой дом.
Завiруха стукоча мне ў браму,
Голiць твар ледзяны дабрадзей.
Разгулялася снежная драма
Для прыроды, улады, людзей.

Якi тыдзень само Падмаскоўе,
Нiбы ў склепе пячорным жыве.
Трэба выйсцi з якога саслоўя,
Каб так казачна шкодзiць сабе?
Па прастуджанай рускай прасторы
Цягнiк хуткi шыбуе ў iмжу.
Знаць, не ўсе яшчэ збiты апоры
I не ўвесь дрот сышоў на iржу.
Гвалт i рогат – бы вецер сустрэчны.
Першародства прадаўшы, краты
Сачавiчную полiўку хлебчуць –
Час для блазна настаў залаты.
2012

***
Парваў неба клiн жураўлiны.
У дзень новы сонца пайшло.
Скрозь цемру вядзе шлях птушыны,
Сталее ў палёце крыло.
2012

ЧУЖАЯ КАРЫСЦЬ
Адспявала лета, адзвiнела,
Залатая восень тчэ пейзаж.
Яшчэ ўчора маладое цела
Сёння не бярэ круты вiраж.
Набываем мудрасць мы з гадамi,
Доўгi шлях да iсцiны вядзе.
А спакус, што кружацца над намi,
Не шкадуе сыты дабрадзей.
Нiкацiн, наркотыкi, гарэлка –
На карысць чужую бавiм час.
На гадзiннiку жыццёвым стрэлка
Бессаромна трацiць наш запас.
Дзень за днём гады свае транжырым,
Розум, сiлы смокча лiхадзей.
А пасля ў атручаныя жылы
Хочам новых сонечных надзей.
Аб здароўi час паклапацiцца,
Але рукi, ногi так дрыжаць.
Сон кашмарны доўга будзе снiцца –
Ты курыць паспрабаваў кiдаць.
Лад жыцця свядомы – нож у сэрца
Гандлярам пакут i злых начэй.
Толькi б не спазнiўся ты сагрэцца
Ля шчаслiвых мамiных вачэй.
2012

***
Ну колькi можна пiць i зводзiць ежу?
Прыходзiць час падумаць аб душы
I нагадаць, што да людзей належаш.
Цяпер далей мазгамi варушы.
2011

ЧАРАЎНIЦА
Жаўрукi пад прасцягам блакiту
Будзяць край гiмнам новай вясны.
На палацi адправiў дзед свiтку.
Нагадаў лямеш смак баразны.
Зноў ралля гарызонт падпiрае.
Зерне ў пухклую глебу лягло.
Майскi дождж – добры знак.
З ураджаем
будзе сёлета наша сяло.
За ваколiцай гул не сцiхае,
Трактарысты – народ баявы.
Хай гармонiк крыху пачакае,
Цэлы год кормiць дзень веснавы.
На сяўбе трактар мой натамiўся.
А даярка не стане чакаць.
Пад вянец з ёю кожны б згадзiўся,
Сам iду чараўнiцу страчаць.
Распарадак на ферме дакладны –
Па гадзiннiку дояць кароў.
Здаля чуюцца дойкi рулады
У суквеццi вясеннiх званоў.
Па сцяжынцы пад небам вячэрнiм
Так загадкава постаць плыве.
Незямное застыла iмгненне –
Рукi леглi на плечы твае.
Без музыкi акруга спявае.
Свет квiтнее: душа i зямля.
Я ў шаўковай кашулi ад мая –
Быццам ветразь твайго карабля.
Пах чаромхi дурманiць, вiруе.
Тоне ў водары спеў салаўёў.
Мы з каханкай у зор вечаруем
Памiж небам i марай палёў.

Дзень працоўны даўно спачывае.
Няма стомы гадам маладым.
Яны крочаць ад мая да мая,
Шлях якiм бы не выпаў крутым.
2012

***
Пах лета са збожжам скасiлi.
Гараць днi з абодвух канцоў.
Чырвоная восень Расii –
Маё залатое кальцо.
2012

ПЛЁС
Рака выплывае з туману.
Ля ног хвалi гушкаюць плёск.
Запаў у душу Левiтана
Пакуль невядомы ўсiм Плёс.
На бераг круты стаў дамамi.
Далез да вяршынi гары.
У неба глядзяць купаламi
Набожнай зямлi жыхары.
Быў горад звычайнага лёсу,
Глыбiнка расiйскiх падзей.
На варце спакою – бярозы.
Яшчэ вось мастак-чарадзей.
Рака яго сэрца кранула
Мелодыяй скрыпу вясла.
Душа сярод нiў патанула
I краскамi лугу ўзышла.
У неба да зор на спатканне
Па месячнай сцежцы хадзiў.
Пад цiхiя песнi свiтаннi
Над Волгай з сябрамi будзiў.
I пэндзаль не ведаў спакою,
Iм талент, натхненне вялi.
Прасторы над рускай ракою
Па свету ўсяму паплылi.
На зайздрасць майстэрня пад небам:
Мальберт i на выбар – вiтраж.
Паломнiкаў соллю i хлебам
Вiтае прыволжскi мiраж.
Iдуць параходы няўтомна,
Еўропа спяшае ў музей:
Спачатку – да плёскiх палотнаў,
Пасля можна i ў Калiзей.

Карцiны – паэзiя часу.
Не знойдзеш паблiзу пейзаж,
Якi б не пазiраваў майстру.
Над Волгай – жывы вернiсаж.
Кальцо залатое Расii –
Душа i натхненне яе.
Каб песнi палёту прасiлi,
Плёс вахту прыгожа нясе.
2010

***
Да зместу розум прагне
Праз страх i перашкоды,
Жыццё да зорак цягне,
Герояў i народы.
2010

КУЛIКОВА ПОЛЕ
«На Саўгасную вулiцу» – выхад.
Прачытаў я падказку ў метро.
Нечакана цяжкi зрабiў выдах,
Пайшлi кадры старога кiно.
Вёску з назвай Саўгасная бачу:
Прыпадняўшы ад ветру каўнер,
Круглы год з ураджаем задачу
Вырашае па формуле ферм.
Над ракою вяскоўцаў сядзiбы,
А вакол – хлебнай нiвы абшар.
Сцiплы быт ля дарогi разбiтай,
Пакасiўся саўгасны амбар.
Множыў край свае конскiя сiлы,
Абудзiлi прастор трактары.
На машынах мы жалi, касiлi.
Колькi часу прайшло з той пары?
Беларускае роднае поле.
На далонях тваiх каласы
I дзядулi сялянская доля,
Гонi ўзлётнай маёй паласы.
Адсюль бачыў тэатры малыя,
На Вялiкi глядзеў спакваля.
Тут у травы хадзiў лугавыя,
Каб пачуць, як спявае зямля.
Мне казалi, што трэба баяцца
Недарэчных жаданняў сваiх,
Бо яны часта могуць збывацца,
I тады не стрымаць ужо iх.
З вёскi, вечна склапочанай, наскай,
Я за марай упарта iшоў.
У Берлiне на оперы пляскаў,
З Марыiнкай быў пяць вечароў.

У Вялiкi прыйшоў на прэм’еру:
Якi цуд – апельсiнавы рай.
Вiдаць дзея выдатна з партэра,
А за ёю – бярозавы гай.
Наш, над вёскай, што радуе думы,
Асалода душы i вачэй.
Тут, расклаўшы на беразе вуды,
Слухаў я, як Чачора цячэ.
Сёння песнi гучаць на лад новы.
Конь на лузе мой здаў ад нуды.
Ды трымаюцца моцна падковы,
Прылятай, пойдзем браць гарады.
У метро пакуль вёз успамiны,
Зачакаўся скакун пад акном.
Асядлаць яго – спраў на хвiлiну.
Па Маскве я гарцую вярхом.
Нам дваiм – прызавая дарога,
Хоць машыны, заторы кругом.
Калi зморыць ад смагi гнядога,
Напаю я ў фантане яго.
Мы стаялi, стаiм, стаяць будзем.
Прэч ляцi вараннё з курганоў!
Шле па думках i справах у людзi
Беларуская нiва сыноў.
Яна – поле маё Кулiкова.
I тады, i цяпер, i заўжды
Тут сумленне i матчына слова
Вывяраюць наш шлях праз гады.
Родны кут, пад тваiм небасхiлам
Мне з маленства да суднага дня
Чэрпаць сталасць для мовы i сiлы.
I не скончыцца песня мая.
2011

***
Узыходзiць агнiстаю птушкай
Новы дзень для цябе i мяне.
Асцярожней! Планету не гушкай.
Мы i так выйшлi ў шторм на чаўне.
2012

ВЯТРАК
Цэлы век iмкнецца ў неба млын,
З сiл апошнiх тужыцца вятрак.
У палёт благаславiў сам тын,
Не згаджаецца пакуль бальшак.
Свой прапелер ветразем узняў
Супраць ветру над усiм сялом.
I з жарон плыве мука штодня –
Не дарэмна ж вецер рваць крылом.
2011

***
Чалавек, колькi помняць гады,
Не спыняў на сваiх паляванне.
Рушыў храмы, палiў гарады,
На руiнах шукаў даравання.
2011

СПАКУСА
Гадам маiм цесна
У звыклай кватэры.
Бясконца – пратэсты,
I рвуцца за дзверы.
Як толькi дазволю
У шлях адпраўляцца,
Iмгненна – на волю,
За цугам не ўгнацца.
Нясуць па дарозе
За край небасхiлу.
У нашым абозе –
Дзе змест, там i сiла.
Нас песнi чужыя
Спяваць не прымусiць.
Нам словы б жывыя
Пабачыць. Спакусiць.
2011

***
Нарастае крытычная маса.
Звар’яцела ад смеху Зямля.
I не бачыць за брыдкай грымасай,
Што на судне плывуць без руля.
2010

СВЯТЛО Ў АКЕНЦЫ
Мы – цуд прыроды, казачная дзея.
Расклад найфантастычнейшы ў лато,
Калi табе ў жыццё адчыняць дзверы
I пададуць, на выбар, палiто.
Гэта тваё шчаслiвае iмгненне,
Няма важней падзеi на Зямлi.
I панясло глыбокае цячэнне,
Стаў ветразi i на святло плывi.
Прырода-мацi верыць, спадзяецца,
Што ты – знаходка, волат, адкрыццё.
I з хваляваннем сочыць праз акенца,
Якi ты ўзор кладзеш ёй у шыццё.
2012

***
На карце сцерлi твар краiны роднай –
Светапарадак не дазволiў жыць.
Назначыў матчын дом турмой народаў,
Адняў усё, чым можна даражыць.
2010

КАРЭЛЬСКI ПАЦАЛУНАК
ПРАГРЭС
Матор па хвалях мчыцца
З усiх японскiх сiл.
Да чаек далучыцца
Хачу я ў небасхiл.
За шырму белай ночы
Сярод азёр i рэк
У водпуск толькi збочыў –
Згубiўся чалавек.
Не астывае лазня,
На беразе дымiць.
З парыльнi б нi вылазiў,
Ды юшка ўжо кiпiць.
З палка – у Водлу прама,
Пад вокнамi цячэ.
Рака – калодзеж, пральня,
Бальшак, садок яшчэ.
Лешч на патэльнi ладны,
З уласнай поймы ўлоў.
Частуюць госця знатна –
Сцякае смак з вусоў.
Як толькi дагарае
Мой адмысловы дзень,
Зара другi страчае
У полымi надзей.
Фарэлевыя тонi,
Лясоў глухiх сцяна.
Не гасне ў iх палоне
Толькi зара адна.
Яна, хiба, гадзiнку
У пушчы адпачне
I залатой хусцiнкай
Зноў горнецца кa мне.

У каляровай стоме
Гарыць нябесны край.
Снiць цуд у ложку ў доме?
Не, сябра, прабачай.
Iду я ў звон агнiсты,
У бляск адборных рос.
На востраве iмшыстым
З сасной у скалы ўрос.
Блакiтны гожы ранак
Над возерам плыве.
Фарбуе даль старанна:
Аблокi ў сiняве.
Гляджу: у небе хвалi,
Нi то яно ў вадзе…
На стол сняданак далi,
Пачаўся новы дзень.
Стаiць пасёлак Шальскi,
За тынам – стромкi лес.
Да першародных даляў
Згубiў шляхi прагрэс.
Цi добры факт, цi дрэнны?
Як на яго глядзець:
Калi прагрэс сумленны,
З iм можна справу мець.
2011

ЛIСТ ДА СЯБРА
Вiктару Казлову,
грамадзянiну i мiнiстру

Адклаў у бок усе рашуча справы,
Жыццёвыя малюнкi варушу:
Пад Глазаўкай – лён коўдраю сiнявай…
Да сябра я ў Карэлiю пiшу.
Быў старшынёй калгаса ў Беларусi.
Рэкордамi палёў i фермаў жыў.
За пералiк iх нават не бяруся,
Так да мiнiстра потым даслужыў.
Усё за нас гiсторыя раскажа,
Мне больш дадаць няма чаго ў радкi.
Яна па днях дакладна шлях пакажа,
Дзесь там чуваць буднецкiя гудкi.
Наўкола лес. Мароз. У зорках неба.
А пасярод планеты – мы з табой.
Не ведаю, якая ў тым патрэба, –
Касцёр наш цемру рве над галавой.
У полымi згараюць космы ночы.
Да зорак палыхаюць языкi.
А там па рэйках коламi грукочуць –
Праз Млечны Шлях шыбуюць цягнiкi.
Яны зямныя планы нашы неслi:
Пабудаваць дарогi праз сяло,
Вяскоўцам даць заможна жыць пад песнi,
Iх дзецям – стаць трывала на крыло.
З табою мы, нiбы Дзяды Марозы,
Галактыкамi хочам сябраваць.
Гаворым дзесьцi жартам, дзесь сур’ёзна:
"З фантасмагорый трэба пачынаць
Шукаць шляхi да iсцiны i зорак,
Да першароднасцi сваёй зямной".
Ды верылi не нам. I мы пад сорак
У новы дзень пакрочылi з Масквой.

Няма краiны той, адкуль мы родам.
Святло i цемра – iх не распазнаць.
Але абодва мы душой з народам,
I рана на запечку спачываць.
Я часам тую ноч, ды нагадаю.
Прызнацца, не ўспамiнамi жыву:
Як i раней, настойлiва шукаю,
Што роднiць лён i неба сiняву.
Снягурак нашых днi не шкадавалi,
На тварах мiлых склалiся ў гады.
Памылкi нi адной не даравалi.
I мы – ужо сапраўдныя дзяды.
Нам выдалi святы мандат унукi.
Шчаслiвым званнем – як не даражыць!
Не кожнаму такiя падарункi,
Патрэбна мудрасць, каб да iх дажыць.
Усе расстаўлены, здаецца, кропкi.
Вось праўнукаў нам дзецi прынясуць.
Хай цiснуць рэжысёры свае кнопкi –
Нас з бальшака нiкому не звярнуць.
Фармальна мы здалi з табою вахту.
Але на сэрцы груз вiны ляжыць.
Радзiме людзi служаць не па фрахту.
Бацькоўскi дом – дзе нашым дзецям жыць.
2011

КАРЭЛЬСКI ПАЦАЛУНАК
Шэрая ружа –
Сiмвал Парыжа.
Коцiцца сцюжа –
Як кветцы выжыць?

Паўночны вецер
На беразе бясстрасна
Чытаюць хвалi сцiх
Аб чорнай ружы, шчасцi,
Якое на дваiх.
Дрыжыць пад стылым ветрам
Настуджаны блакiт.
Плыве над парапетам
Паўночны краявiд.
Петразаводск на бераг
З халоднай сiнявы
Сышоў у фарбах шэрых,
Характар баявы.
На рускiм парубежжы,
Cуcед дзе дакучаў,
Слуп пагранiчны вежай
Стаiць, жыцця прычал.
Над скаламi, над часам,
Над тайнамi былiн,
Над азяровым краем,
Пад песнямi ялiн.
Узняўся над планетай,
Рос, набiраў хаду.
Шырокiя праспекты
Збягаюць у ваду.
Паўночнае паветра,
Мой вяцкi беларус,
У твар табе б’е ветрам,
На хвалi верне курс.

Чорная ружа
Адкрыта ў лёс твой брама
Карэльскiм пацалункам.
Ляжаць на скронях сябра
Яго дарог карункi.
Як хутка бегла лета
На сiнiм узбярэжжы.
Ляцела ўслед "Камета",
Адстала на Анежжы.
Паўночны вецер колкi
Працяў людзей, палеткi.
Асеннi подых золкi
Крадзе скупыя кветкi.
Звiнiць кавадлам молат,
Ля самых хваль штукуе.
Петразаводску волат
Узорны дар майструе.
Над чорнай ружай доўга
Каваль-брат завiхаўся.
Пялёсткi сплёў любоўна,
З шыпоў бутон прарваўся.
З характарам ружовым
Сталёвая какетка.
На беразе суровым
Глядзiцца мiла кветка.
Наперакор марозам,
Халодным летнiм ранкам,
Усiм лiхiм прагнозам,
Снягам, дажджам, маланкам.
Час развiтання блiзка,
Змятае сцюжа лета.
Я п’ю нагбом, бы з мiскi,
Брутальнае паветра.

Над Шуяй светлы церам,
На ўскрайку белай ночы,
Ты склаў з адной сякерай
Пад гул вятроў паўночных.
Карэлiя
Трывожным рускiм лёсам
Жыве карэльскi лес.
Зялёныя палосы
Скрадаюць скальны змест.
Крапчэй за сталь бярозы,
Мядзведжыя куты…
Калi глядзець цвяроза,
То край тут залаты.
Ён фаунай i флорай
Багаты сапраўды.
Не раз лясоў прастора
Масцiла шлях з бяды.
Не хопiць фарбаў свету
Палiтру перадаць
Жыцця святой планеты.
Ды ёсць аб чым сказаць…
Малiтвы Валаама,
Драўляны сказ Кiжоў.
Плыве праз памяць драма
Астрога-Салаўкоў.
Лясоў густых суровасць.
Блакiтны спеў затон:
То ў iх зары барвовасць,
То белай ночы сон.
Фарэлевая завадзь
Расiйскiх рыбакоў.
Яшчэ дол тайнай вабiць,
Схаваўшай код вякоў.

а камянях-цыдулках
З лясiстых берагоў
Нам прашчур шле ў малюнках
Легенды тых гадоў.
Вадою марцыяльнай,
Вясёлкай Кiвача,
Не знойдзенай каханай
Мне бачышся ў вачах.
I шмат вакол гусарства,
У лад хлуслiвых слоў.
Крыху б лясному царству –
На фiнскi крой абноў.
Iмперыi задворак,
А выбiўся ж у свет!
Разгроб усе заторы,
Не мець бы iншых бед.
Крыж стаў на парубежжы
У памяць горкiх страт.
Спрачацца нам за межы –
Не па-суседску, брат.
Разводзiць крыж рукамi:
– Цi з праўдай вы жылi?
Да шчасця код з сябрамi
Шукаюць на зямлi.
2011

ЗОНА АДЧУЖЭННЯ
Паэма
Спатканне
Званочкам першае каханне
Ля школьных веснiчках звiнiць.
Быў час, набат будзiў свiтаннi.
Жыццё жар-птушкаю ляцiць.
Маршрут раз выбраны зайздросны:
За даляглядам – далягляд.
Згараюць у натхненнi вёсны,
Каб радаваў асеннi сад.
Ад смагi ў роце перасохла.
Вады б глыток з сяброўскiх рук.
Мой паратунак – звычны посах,
I ў новы шлях пад колаў стук.
Туды, дзе зведзены прыматы
I дзе не стануць жартаваць,
Калi ў руках трымаюць атам,
А побач людзi мiрна спяць.
Замкнёны дом, дзе не чакалi.
Сам гаспадар гасцюе тут.
Усiм – чужынец, не прызналi.
Паклон ад сына, родны кут!
Слоў для падзякi не шукаю.
Да болю мiлы краявiд.
З табой былое прыгадаю,
Хай адпачне крыху транзiт.
Нагбом, бы вар той, п’ю ўспамiны.
Спатканне з бацькаўшчынай мне:
Нясе бабуля чай з малiнай,
Узор марозны на акне.
Ад вясны да вясны
Зелянiнай лiпучых пупышак
Салютуе вясне красавiк.
Не знайсцi пад блакiтам зацiшак,
Дзе б яго не прайшоў чаравiк.

Вясна ў небе, лясах i на полi
Гаспадарыць, штукарыць, цвiце.
Гарады, вёскi i наваколле
У чароўнай плывуць немаце.
Ажыла, абудзiлася нiва,
Яшчэ ўчора ў палоне снягоў.
Дзень i ноч раўчукi гаманлiва
Вызвалялi палi ад акоў.
У вясёлкавых фарбах i кветках
Беларускi вясеннi пейзаж.
Пазабыўшы заморскiя клеткi,
Птушкi дома расклалi багаж.
Клекатаннем буслы будзяць ранак,
Краю роднаму рады яны.
Папраўляюць старую буслянку –
Доўгi шлях ад вясны да вясны.
У залiтае промнямi неба,
У празрысты спакой цiшынi
Улiваецца песня аб хлебе –
Жаўрукi славяць гожыя днi.
Вышэй птушак сялянская зорка
На гарачай арбiце стаiць:
Наша сонца ў нязменным дазоры –
Хто iмкнецца, таму i гарыць.
З цяплом першым вяскоўцы ў паходзе.
Гуртам рушылi ўсе на паклон
Да кармiцелькi, бо па прыродзе
Ёй давераны наш хлебны трон.
На раллi, сенажацях, на пашы
Працадзень ад зары да зары,
Каб на свята да хлеба i кашы
Былi яйкi, смятанка, сыры.
У сялян распарадак звычайны:
Хлеб расцiць i дзяцей узнiмаць.
Свайго лёсу спрадвечную тайну
Iм не хопiць жыцця адкрываць.

Харчатрад
Мы, вяскоўцы, здаўна – змагары ўсе
За прывагу, надой, ураджай.
Цi хто скардзiўся дзе, што змарыўся?
Грэў бы рукi цяплом каравай.
Гэта клопат не толькi сялянскi.
Тут дзяржаўны, лiчы, iнтарэс.
А таму для партыйнай падказкi
Шле падмогу райком на працэс.
У камандзе раённай элiты,
Хто спяшаў на калгасны мехдвор,
Дзе галоўны тэатр хлебнай бiтвы,
Ваенком, сам суддзя, пракурор.
Не стаяў i рэдактар дзесь збоку
Ад сяўбы, ад настрою людзей.
Ён штодзень у пасёлак Шырокi
Кiраваў на арэну падзей.
I ў суседнiм сяле быў адказны,
Там начальнiк мiлiцыi. Ён
Не сядзеў у куточку бясстрасных.
Харчатрад – i яго эскадрон.
Каб знянацку зiма не застала,
Iнстытуту адказных райком
Даручыў трымаць планку трывала –
Да зямлi iдуць з торбай пяшком.
Аднакласнiца
Мы – дзецi-падлеткi,
Я – твой аднакласнiк.
Бацькам нясе кветкi
Дзяўчынка-выдатнiк.
То грыўка направа,
То грыўка налева.
Прыгожа i жвава
Расла i сталела.
Дыктоўкi, задачы
Штодзень ускладняла.

Я раптам убачыў:
Ты сонейкам стала.
Галiнкаю бэзу
Пад зоркамi мая.
Дзяўчынку-гарэзу
Клас сёмы кахае.
Банты – быццам фарбы
Вясёлкi над рэчкай.
Лiчыў я: для сябра,
А ён не пярэчыў.
То грыўка налева,
То грыўка направа.
Саму каралеву
Каханне спаткала.
Яна чырванела,
Тайком уздыхала.
Нарокам нясмела
Суседа кранала.
Трывога жыгнула
Душу, яе сэрца.
Сцяжынка звярнула
З находжаных месцаў.
Хвалюе, натхняе
Чароўная сiла.
Святло лье над краем,
Якое не снiла.
У новыя фарбы
Прастор адзявае.
Каханне да скарбаў
Сваiх далучае.
Яе аднакласнiк
У вобразе мiлым
Стаў марай аб шчасцi,
Аблiччам на крылах.
Звiнела гiтара
За школьным парогам.

– Тамара! Тамара! –
Я клiкаў з дарогi.
А ты не пачула.
Цi я не паверыў,
Што першым пачуццям
Лёс можна даверыць.
Выдатнiцу з бантам
Рака падхапiла.
Плыла без гарантаў,
Дзяцей парасцiла.
Сардэчная тайна
Iшла з ёю поплеч.
Страчала свiтаннi
Пасля хмарнай ночы.
Жаночая доля –
Чаканнi на ганку.
Жалейкай у полi
Згараюць заранкi.
Але не стухае
Жар школьнога лета.
I памяць вяртае
Па парце суседа.
Ужо не чакала
З далёкiм сустрэчы.
Ды шчасце – сабрала
Iх школа на вечар.
Сваiх выхаванцаў
Вiтае, бы птахаў.
Нямнога абранцаў,
Ды свята з размахам.
Амаль паўстагоддзя
Жыццё рыхтавала
Герояў i cуддзяў
Да дня карнавала.
У ролях ранейшых
Прыйшлi вы з суседам:

Каханнем – ты, першым,
Ён – проста паэтам.
Удзячныя лёсам –
Па сiлах крыж неслi.
На вашых пакосах
Ёсць месца i песням.
Бы позiрк матулiн –
Малюнкi юнацтва.
У iх так утульна,
Ды нельга застацца.
Як цяжка дарогi
Даюцца з гадамi.
Iдзём да знямогi,
I мары – за намi.
Няма самой школы,
I знеслi будынак.
Бярозкi наўкола
Заместа сцяжынак.
Дзесь кружаць з вятрамi
Днi нашай планеты.
Сустрэчы з сябрамi –
Да iх нам бiлеты.
Радасны прысуд
Зямля святкуе адраджэнне.
Прастора поўнiцца цяплом.
Сам красавiк у захапленнi
Плыве над Сожам, над Дняпром.
Мiжрэчча па струменях-промнях
Iмкне да сонца ўсёй душой.
Рунь млее на палях-далонях,
Настрой фарбуе лес вясной.
Блакiт разносiць гам птушыны.
Залiты небам поймы рэк.
На мель пайшоў шчупак з глыбiняў,
Пачаўся нераст, як спрадвек.
Рыбак – народ ён церпялiвы.
У маi груша зацвiце,

Саб’ецца язь у гурт бурлiвы,
Каб даць працяг жыццю ў вадзе.
I вось пасля пара настане,
Для сэрца радасны прысуд:
Ад рання я i да змяркання
Нiбы прывязаны да вуд.
Ад сонца стрэшкай – брыль злiнялы.
Вачэй не зводжу з паплаўкоў.
Хто не цягаў ляшчоў з лiнямi,
Не зразумець iм дзiвакоў.
Адамаўна
Па цiхай вулцы крочу
Пад зелянiнай дрэў.
Дом вокнамi – у вочы,
Глядзiць, бы сябра стрэў.
Падаўся голас звонкi.
Адамаўна? Адкуль?
То друга майго жонка.
Мы разам тут пакуль.
У дом гасцiнна просiць –
Рукi знаёмы жэст.
Наплыў падзей не зносiць
Тых дзён высокi змест.
Бясконца буднi беглi:
Работа, дом, райком.
Жыццё з адной купелi
У свет вяло пяшком.
Каштоўнасцi i вера
У нас былi адны.
Сяброўства i кар’ера
Не блыталi хады.
Няма тэатраў малых,
Вялiкiх не было.
Мiжрэчча ў сваiх залах
Нам сцэну адвяло.

Сунiчныя паляны,
Гукаў грыбны сезон,
Дняпроўскiя туманы –
Плацкартны мой вагон.
Сабакi, чую, гоняць
На нумары звяроў.
Гатоў чатырохногiх
Расцалаваць сяброў.
На паляўнiчай сцежцы
Узведзены куркi.
Зайцы ўзляталi з лежнi,
А шчасцiла – дзiкi.
На часткi рвуць спакусы.
I зайздрасць – цяжкi грэх.
Я сябрам ганаруся.
Ён моцны, без прарэх.
Гады карункi вяжуць:
Яму, мне – свой узор.
Пра друга дрэнна скажуць,
То – камень i ў мой двор.
Святочныя застоллi,
Размеркаваны быт,
Раённыя гастролi
Нёc рамантычны плыт.
Жыццё не раз кiдала
З далёкай той пары
Iх на дрыгву, на скалы.
Трымалiся сябры.
Спяшала i падмога…
Не тым, хто сам валок.
Не кожнаму дарогу
Пяройдзе злыднем воўк.
Да друга шлях няблiзкi:
Жыць выпала ў Маскве,
Адамаўна ж – у Мiнску.
– Убачыцца б, – заве.

– З якой цяпер пасады, –
Шаноўная, скажы, –
Гасцям у доме рады?
Дзесь плачуць капяжы.
Заходжу ў памяць скарбаў,
Бы ў веснавы настрой.
Па восеньскiх ухабах
Ты крочыш не са мной.
Ад сябра незалежны
Палёт высокi ваш,
Цяпер ён – у замежжы,
Дзе думаюць iнакш.
У далiкатнай справе –
Знайсцi былы маршрут,
Не дапаможа нават
Канстытуцыйны суд.
Чырвоны карнавал
На флагштоку мяняюцца cцягi.
Якой зараз уладзе служыць?
Мы давалi аднойчы прысягу,
Загад зверху – па-новаму жыць.
У днi горкай чарнобыльскай комы
На чырвонае ставiлi нас.
Строга слухалi рапарт абкомы,
У ЦэКа рыхтавалi свой сказ.
Першамайскаму святу калоны
У натруджаных неслi руках
Кiламетры, гектары, мiльёны,
Велiч, поступ, савецкi размах.
Голас дзячыў з трыбуны бадзёра
За рэкорды, працоўны напал.
Гэта звалася шчасцем учора.
Гэта быў наш з табой карнавал.
Аркестр школьны на плошчы iграе.
Меддзю ззяе на сонцы труба.
Большы сын з яе марш выдзiмае.
Барабанiць малодшы. Хiба

Можа ён ад старэйшага брата
Па двароваму рэйтынгу быць
Дзесьцi знiзу. Хлапчук зухаваты,
Крок у крок меншы з большым бяжыць.
Член бюро, бацька iх на трыбуне –
Летапiсец мясцовых падзей.
Хаця ён ад сябе патрабуе
Куды больш – выйшлi б людзi з дзяцей.
Мацi шчасця свайго не хавае –
Хiба ж можна прыгожа так жыць?
У калоне з настроем спявае.
…шосты дзень, як рэактар гарыць.
Разлiлася рака Першамая,
Над святочным парадам кумач.
Хмара колер яго закрывае.
Ужо кружыць Чарнобыль-крумкач.
Сяло над ракою
На машыне няспешнай хадою –
Праз сасоннiк, што стаў у рады.
Не дае ўсю дарогу спакою
Гэты лес, ён зусiм малады.
Чвэрць стагоддзя амаль праляцела.
А, здаецца, учора было:
Монстр-рэактар гарыць звар’яцелы,
Ахiнае свет чорным крылом –
Гарады, смех дзiцячы i вёскi,
Пералескi, палi i лугi.
У абдымках рэнтгенаўскай ласкi
Рака Прыпяць, яе берагi.
Неслi хмары зямлi атручэнне,
За трыццаты пайшлi кiламетр.
Замест cцэны аб казцы вясенняй
З радыяцыяй выйшаў сюжэт.
А яна ўсё глыбей асядала
У паветры, у глебе, ядзе.
У дазiметры рэквiем грала
На пiсклявай да жаху дудзе.

Заглушала медзь школьных аркестраў
I напевы святочных калон.
I збiралi дзяцей мацi спешна –
На вакзале чакаў эшалон.
Бралi курс цягнiкi ў невядомасць,
Самы горшы сцэнарый падзей.
Мужнасць зноў, гераiзм i свядомасць
Сталi мерай галоўнай людзей.
Майскi дождж з навальнiцай спрадвеку
Для зямлi – новай сiлы прылiў,
I нiколi бяды чалавеку
Не прыносiў. Нябесны палiў.
Шчодра ён напаiў лугi, нiвы,
Па палетках прайшоў перуном.
Абвясцiў – будзе год урадлiвым,
Не хвалюецца хай аграном.
I цяпер у вачах тое ранне:
Пад высокiм блакiтам – палi,
Па-над Сожам на рунi бяскрайняй,
Нiбы iней, гараць крышталi.
Вясны водар, прастор, блазнюк-вецер,
Незямнога гатунку святло…
Не купiць за ўсе грошы на свеце
Той пейзаж – «Над ракою сяло».
Зона адчужэння
У напеў веснавой пастаралi
Уварваўся з дажджом ураган.
I нуклiдаў нябачныя хвалi
Пачалi свой смяртэльны канкан.
Разгубiлiся самi стагоддзi,
Хаця свет не на скокi вялi.
Людзям гвалту i жудасцi годзе.
I вось самi пажар развялi.
Планетарны касцёр разгарэўся.
Не здарэнне, а кропка, мяжа.
Ля агню хтосьцi з радасцю грэўся,
Бог тым часам сядзеў, разважаў.

Чалавек – гэта што за iстота?
На любую пасаду iдзе –
Прывiлей, i паболей, ахвота.
Хто б адказнасць узяў за людзей.
Краўся атам у хаты праз форткi.
Заняў пожню, сады, кожны двор.
Стаў у лёсах крутым паваротам,
Непадсудным пiсаў прыгавор.
Тэрыторыя шчасцятварэння,
Замянiў стронцый севазварот,
Стала зонай трывог, адчужэння.
I сюды пад замком уваход.
Зруйнавалi бульдозерам фермы,
Зруйнавалi сядзiбы сялян,
Кусты бэзу, плакучыя вербы
I вясенняга звону дурман.
Дзе гармонiку пець цяпер песнi?
Дзе калодзеж, каб пiць жураўлю?
Як з радзiмы атручанай знеcцi
Памяць продкаў i мару сваю?
Лясы сталi на нiвах сцяною.
Дрэвы выйшлi на трэцi паверх.
Для звяроў – гэта царства зямное,
Для людзей – недарованы грэх.
Па-ранейшаму сонца ўзыходзiць.
Па-ранейшаму вёсны гараць.
Вось шкада, што ў маiм агародзе
Ужо некаму жыта дажаць.
2011

ПЕРАКЛАД З ФРАНЦУЗСКАЙ
Паэма
Так хочацца ў Парыжы заблудзiцца,
Якi вясну да сэрца прытулiў.
Яшчэ нам доўга потым будуць снiцца
Сiтэ i Елiсейскiя палi.

I
З Дамадзедава я да Парыжа
Даiмчаўся, нiбы на метро.
Увайшоў у Фiлях ранкам рыжым,
А выходжу – i вось вам Дзiдро.
– Не сядзiцца табе, дома мулка? –
Цэлы дзень сын з прымусам пытаў. –
Лепш абновай пацешыў унукаў.
Шмат краёў, куды ты не лятаў.
Не ўсхвалiў i таварыш гастролi:
– Столькi грошай завезцi, куды?
У кафэ я сяджу на Рыволi
I спакойны да iхняй нуды.
Гумар родных сваiх разумею.
I не злосна зайздросцяць сябры.
А пiшу я жыццё, як умею.
На базар мы iдзём да пары.
Адпачыць маю права, нарэшце.
Сваё свята знайсцi на чужым.
Паглядзець на святы горад, грэшны
I з настроем далей марыць, жыць.
II
Я святочны касцюм адзяваю:
На спатканне з Парыжам iду.
Да кашулi кашнэ падбiраю,
З новых туфляў пылiнкi ўсе здуў.
А навокал вясна – заглядзенне.
Нездарма ж колiсь рускi паэт
Шэрай ружаю ад захаплення
Назваў горад. Вось востраў Сiтэ.
Ён па Сене плыве ўвесь духмяны.
Кветка бэзу iмкне да рукi.

Пах чаромхi душу абдымае,
I па-руску шчабечуць шпакi.
Аналогiй зусiм не шукаю.
Па тутэйшай я крочу вясне.
Зноўку кнiжкi дзяцiнства чытаю.
Пазнае, мабыць, горад мяне.
Мушкецёры ў гiсторыях вечна.
Ад дварцовых iнтрыг – ратуй, Бог.
У Бастылiю? Дзякуй сардэчна!
Рэвалюцый з нас хопiць i трох.
Хаця з вашай народнай стыхii
Выйшаў рускi Гаўрош барыкад.
Не канчаюцца годы лiхiя…
Талерантнасць у вас? Заняпад.
Я iду па прыступках Нотр-Дама.
У саборы спыняецца час.
Тры каханнi, адна панaрама
I хiмеры – прытулак грымас.
Ачышчальныя гукi аргана
Пад скляпеннямi сэрцам лаўлю.
Ды не ўсiм ружа падаравана.
Я спускаюся зноў на зямлю.
На шляху абяцанкаў iлжывых
Не знайсцi чалавеку свой храм.
Певень зорка глядзiць за Парыжам,
Добра вiдна са шпiля Нотр-Дам.
III
Белы плашч – падарунак ад сына.
Дабрачыннасць на твары ляжыць.
Што сказаць, паспяховы мужчына –
Парыжанiн прысеў адпачыць.
Бачу, злева i справа турысты
Навялi аб’ектывы ў мой бок.
I здымаюць. Хоць чымсьцi карысны
З iнтэр’ерам Нотр-Дама сядок.

Фотасесiю скончыў я раптам.
Бо за востравам трэба сачыць.
Ён вясною хварэе Манмартрам,
Там усе, каго трэба лячыць.
I Сiтэ, я баюся, заблудзiць.
Раптам збочыць у страсцi вясны.
I крычу: – Сцеражыцеся, людзi!
У Парыжы разводзяць масты!
Прапусцiць прашу востраў дачасна,
Пакуль поўныя воды ракi
Нясуць весела лодкi, баркасы,
I па-руску спяваюць шпакi.
У прахожых – нi кроплi здзiўлення,
У Сiтэ веснавы праменад.
Людзi з радасцю i разуменнем
Падтрымалi высокi парад.
Фiялетавы колер, ружовы –
Антураж выбiрала вясна.
Нясе службу мастак адмыслова.
Фарбы льюцца наўкол да цямна.
Па рацэ пад вясёлкай дазорнай
Вядзе востраў сама прыгажосць.
Водар свята стаiць непаўторны.
Вось шкада, што я тут толькi госць.
IV
Пад намоленым дахам Сарбоны
Мужнеў рускай паэзii цвет.
Творцы доўга яшчэ да скарбонкi
Будуць браць свой галоўны бiлет.
За натхненнем спяшаюць паэты.
Абнаўляе гламур гардэроб.
Блазнюкi на пацешнай карэце
Натоўп цешаць i знатных асоб.
Тут гуляў i стамлёны Ясенiн –
Сам "Максим" гарманiста прымаў.
У Высоцкага рвалiся нервы,
Ён складаны шлях скрозь выбiраў.

А iнакш ты не будзеш паэтам
У занесеных снегам палях.
Каб лiлiся ад сэрца куплеты,
Здабываць трэба словы ў баях.
Парыж помнiць i сёння буянаў.
На радзiме яны – песняры.
Вершы iх – боль аголенай раны
На знявечаным твары зары.
Сан-Мiшэль. На бульвары Данцова
Прывiтальна махае рукой.
Мы сустрэлiся з ёй выпадкова.
У сабак яе добры настрой.
Я далей па шляху сваiм крочу,
Дзе амарам нязручна гуляць.
Негры будзяць парыжскiя ночы,
Мне таксама не хочацца спаць.
V
Нагадайце гiсторыю нашу:
Колькi помнiш дарогi свае,
Для французаў – душа нараспашку.
Там i бой, i пажар у Маскве.
Як прэстыжна было ведаць мову.
Iх парфум – самы лепшы, лiчы.
Басурманiн – i лекар, i повар,
Дзяцей грамаце барскiх вучыў.
Мы вядзем пераклад навук, моды.
Пераймаем, як дом шанаваць.
I шукаем з краiнаю згоды –
Там жа нашых! Каб разам сабраць…
Генералы, артысты, саветнiк –
З рускiм жарам служылi яны.
Стаў Нурыеў там зоркай балета,
Нiбы дома насiў кайданы.
Легiён прайшоў праўдай i верай
Пешкаў наш, а пасля iх пасол.
Дэ Голь Мельнiку Косцю даверыў
Небяспекi трымаць парасон.

Ад цара людзi беглi з Расii.
Ад Саветаў – вялiкi зыход.
Эмiграцыi хвалi касiлi
Мужны, стойкi, рашучы народ.
Колер нацыi, лепшыя з лепшых
Знайшлi схову ў Парыжы ад зла.
Шлях зямны яны потым завершаць
Дзесь на Сэн-Жэнаўе-дэ-Буа.
Дэмакраты на словах шкадуюць,
Што рэжым выгнаў столькi людзей.
I ў Iзраiлi месца рыхтуюць
Для магiлы сабе, для дзяцей.
Па смаленскай дарозе на захад,
Па якой уцякаў Банапарт,
У абозе разумных, багатых
Мы iдзём уздоўж кiнутых хат.
Наш «Тытанiк» дрэйфуе ў тумане,
I нiдзе берагоў не вiдаць.
Калi ж мода ў Расii настане –
На радзiме старым памiраць.
VI
Ру Муфтар у Лацiнскiим квартале,
Вулка, колiсь дарога на Рым.
Тут на досвiтку многiя ўсталi –
Дзень базарны малым i старым.
Аркестр вулiчны вальс падбiрае.
Прабуджаецца сонны народ…
Градус свята кiрмаш узнiмае,
Пачынаецца людаварот.
Сыр, каўбасы – па густу тавары.
Пах такi, ажно слiнкi цякуць.
Падае збоку голас гiтара.
Тут святкуюць i шопiнг вядуць.
Гоман, музыка, гандаль i танцы.
Пачаў танга выводзiць аркестр.
Кружаць пары, за спiнамi ранцы,
Напаўняецца ролямi змест.

З круасанамi кава – сняданак.
У кафэ памяркоўны спакой.
Зазiрнуў я сюды гожым ранкам
Па цячэнню ракi гарадской.
З парыжанкай танцуем мы танга.
Мяне свята, нарэшце, знайшло.
Дварняк зводдаль лянiва з заўвагай:
" Ну паеў, а вось скача нашто?"
VII
Мог не раз на шляху спатыкнуцца
Iнжынер, пакуль нёс свету дар.
Расла вежа на зайздрасць сталiцам,
Яе творца – нягоднiк, махляр.
За спiной чуе кпiны, паклёпы.
Эйфель слухаў i ўсё будаваў.
Ён карункамi вежы сталёвай,
Быццам сам, побач з Сенаю стаў.
Мала мець у жыццi яркi талент,
Трэба мужнасць яму, каб лунаць,
Пад агнём перуноў i маланак
Рушыць шэрасць i коснасць ламаць.
Стала яваю смелая мара.
Вышыня – дзiвакам па плячу.
Сонца iм свецiць нават праз хмары.
На вяршыню Парыжа лячу.
Неба шпiлем пранiзана вежы.
Зверху горад вiдаць навылёт.
Гарызонт расступiўся, здаў межы,
Шлях адкрыты ў мiжзорны палёт.
Распусцiў з вежы-мачты я парус.
Поўнiць вецер касмiчны яго.
Ад Зямлi з нараджэння ёсць статус –
Капiтаны мы судна свайго.
Я планету выводжу на трасу,
Курс ляжыць на сузор’е Надзей.
Кажуць, там не патрэбны грымасы,
Каб аблiчча хаваць ад людзей.

VIII
Не залiчыць вясна-парыжанка
Без Версаля французскi сезон.
Уваходжу расквечаным ранкам
У палац пад часоў перазвон.
У гiсторыi аўтараў многа,
Часта творцаў з-за iх не вiдаць.
Сэнс адзiн у жыццi – перамога,
А дзе праўда – ужо не спытаць.
I Людовiк не ведаў фiналу,
Калi мусiў свой храм будаваць.
Пройдзе час. I не ступiць у залу
Нi нагой сонцаносная знаць.
Iнтэр’ер каралеўскiх пакояў,
Iдэалы далёкiх гадоў
Нам у вочы глядзяць з непакоем:
Хто iх вартасць прадоўжыць гатоў?
Вернiсаж пераможных паходаў –
Усёй Францыi нiзкi паклон.
Сярод гордых i гучных знаходак –
Iмператар, сам Напалеон.
Новы светач закон перапiша,
Перакрэслiць усiх каралёў.
Гiльяцiнай у двор праб’е нiшу
I рахунак пачне заваёў.
Яго трон узнясецца над светам:
Ён – iмперыi слаўны кароль.
З часам згасне i вечнае лета,
Дзе ў цянi слёзы гушкаюць боль.
Рускай тэмай канчаецца споведзь
Iмператара, генiя зла.
Ён – герой у краiне, i моладзь
Усе плямы з мундзiра звяла.
А за сценамi замка – раздолле.
Сонца промнямi поўнiць прастор.
Запрашае вясна на застолле
Караля i ягоны ўвесь двор.

– Ах, Версаль! – захапляюцца людзi.
Не ўсё роўна яму, ды i мне,
Хто на баль урачысты прыбудзе –
Уваход па высокай цане.
IX
Электрычкi развозяць няспынна
По краiне сталiчны камфорт.
Жыць шчаслiва французскай жанчынай –
Iнтэр’ер не псуе яе форм.
Па асфальце абцасiк стукоча,
У ажурнай панчосе нага.
Бездарож ёй у вёску не крочыць,
I не стомiць за праўдай чарга.
2012

МУЖЧЫНА I ЖАНЧЫНА
Iмчыцца электрычка –
Касмiчны дылiжанс.
На мой настрой сталiчны
Кладзецца сельскi сказ.
Правiнцыя. Бы споведзь,
Я чую праз акно,
Як нiвы яе родзяць,
Глядзiць пра што кiно.
Нармандская сюiта
Абветранай зямлi –
Курортная элiта:
Давiль, яшчэ Трувiль.
Двух гарадоў усмешка
На беразе адным.
Жыццё цячэ няспешна,
Дзе час скрозь малады.
Вясна на прыбярэжжы
Расквецiла прастор.
Салёнае бязмежжа
Вятры нясуць да гор.
Па хвалях на маторах,
На белых парусах
Па ўспененым прасторы
Прыходзiць лета ў снах.
Сюжэт старых палотнаў,
Там – акiян святла.
Людзей стамiла слота,
Свет прагне да цяпла.
Iх, белых, хвалi вабяць
У ласкавы прыбой,
У сонечную замець,
У каляровы строй.

Мужчына i жанчына
З вакзала Сен-Лазар
Душу вясне адчыняць.
Iм вецер – пругка ў твар.
Раптоўнай прахалодай
Не тушаць сэрцаў жар.
Пачуццяў асалода,
Расце страсцей пажар.
Бадзёрае паветра,
Хоць на кавалкi рэж,
На круасан – паверсе,
I прама з кавай еж.
Бы музыка, пейзажы,
У фарбах гукi нот.
Над хвалямi выразна
Чуваць вятроў акорд.
Блакiт вады i неба
Абняў зялёны край.
Да шчасця ў колер трэба
Каханку ў гэты рай.
Гляджу: пляж у Трувiлi –
Дзве постацi стаяць.
Гатоў мол у Давiлi
Гасцей таксама ўзяць.
Не перадаць у фарбах,
Нi музыкай сказаць.
Што небу дыфiрамбы?
Патрэбна там лятаць.
Нясуць увысь на крылах
З Атлантыкi вятры.
З нармадскай эскадрылляй
Узнялiся браты.
2012

КАРАЛАВЫ ВОСТРАЎ

СЛЯДЫ НА ПЯСКУ
Iндыйскi акiян вiтае ранне
На беразе сярэбраных пяскоў.
Я крочу па разбужаным свiтаннi
З такiх далёкiх i чароўных сноў.
У джунглях дзесь блукаюць рэшткi ночы,
Недагарэўшы на кастрах уцех.
Iх след яшчэ вось – на пяску, жаночы,
На мове незнаёмай цiхi смех.
Пакуль Цiфанi гойдалi ўзбярэжжа
На хвалях танцаў, музыкi, вiна,
Спаў акiян, адлiвам зрушыў межы,
Аддаўшы сушы гонi свайго дна.
След па пяску разбэшчанаму ўецца,
У лукаткi прывёў у акiян.
Шчаслiвы шлях бясконцым скрозь здаецца.
Дзiўлюся я на крохкi побач стан.
Дзяўчом яна, яшчэ да паўналецця,
Спусцiлася ў iх маляваны рай.
Пад пальмамi нясе па эстафеце
Сусветны вобраз мiлавiдных тай.
Адны мы млеем пад спякотным сонцам.
Нiбы малых, нас цешыць акiян.
Ён збочыўшым з маршруту марафонцам –
Бальзам гаючы да глыбокiх ран.
На гарызонце лайнер беласнежны
Нясе ў блакiт чужацкае жыццё.
I я плыву па хвалях, госць замежны,
Мне б кроплю срэбра ўзяць сабе ў шыццё.

Хаця вяду я ўзор не белашвейны.
Мае грукочуць кросны праз гады.
У дождж залю палотны, у завеi,
Каб даць у росах колер залаты.
2011

БАРХАТНЫ СЕЗОН
Так стамiлася цела, не чую душы.
Чэрствы свет сам сябе даядае.
Дзецi просяць мяне: "Ты аб светлым пiшы".
Толькi лiра даўно не спявае.
За натхненнем на востраў далёкi лячу,
Дэ Маёрка яго называюць.
Я пад сонцам хандру ў падарожжы лячу –
Час прыцiх, яго тут спажываюць.
Як зямля загарэла: пейзаж залаты
У каралях блакiтнага свята.
Пальмы кружаць пад вечна зялёны матыў,
Iм прыбой падпявае крылата.
Мову ласкавых хваль разумеюць усе,
Каго ў моры знайшла асалода.
Востраў шчодра падносiць гасцям пакрысе
I карыду, фламенка, прыгоды.
Не паказаны мне iх шыкоўны загар,
На чарнобыльскi ён не кладзецца.
Хоць паўднёвая спёка тут ходкi тавар,
Ёсць яшчэ да чаго прыглядзецца.
Вузкай вулкай вядзе мяне стары манах
Праз снабiзм Вальдэмоса-Ла Гранха.
Тут багемы куток, у лясiстых гарах
Сам Шапэн задыхаўся ад пахаў.
З той часiны бамонд да святых зачасцiў,
Стала модна ў гарах тусавацца.
Добры тон паказаць – глыт паветра для дзiў,
Тых, што ў Луўр прыязджаюць крыўляцца.
Мой iспанскi сезон, марай змераны час, –
Да згарэўшага лета дадатак.
Фарбай сонечных дзён размалюю Парнас,
Дзе з маленства знаходжу прыстанак.

Вось i скончыўся акт. Я, турыст i глядач,
Шлях дадому са свята трымаю.
Там – у рукi рыдлёўку, i куча задач:
Новы крызiс нам Сэм аб’яўляе.
2011

КАРАЛАВЫ ВОСТРАЎ
На крылах каравелы грацыёзнай
Я апусцiўся ў пахмурны Бангкок.
На выгляд, горад стройны i сур’ёзны, –
Трывала ў джунглях трэба ставiць крок.
Чужым – экзотыка: сланы на волi,
Па тропiках магiчны праменад.
Здараецца, засмуцiць наваколле,
Калi нясе цунамi вадапад.
Мусоны зацяжныя неба змылi,
Злiлi блакiт дажджамi ў акiян.
I малпамi калматымi i злымi
Гасцей пужае ранiшнi туман.
I ў нас на моры Лапцевых не рэдкасць
Слата, завеi, шэры гарызонт.
Дарэмна штурмаваць нягоды крэпасць.
Да дзiрак мой знасiўся парасон.
А тут прыбой штось пра прылiў лапоча.
Сярэбраным пяском здзiўляе дно.
I верыш, што так хораша аднойчы
У хвалi свету расчынiць акно.
На востраве каралавым згубiцца,
Какосавая пальма на дваiх.
Пясок скрозь пальцы белы будзе лiцца.
I так дарэчы, што мусон суцiх.
2011

ЧЫРВОНЫ ПАЛЁТ
Праз восенi шэрыя фарбы
Спяшаюць буксiры ў затон.
На баржах апошнiя скарбы
Нясуць яны з сонечных дзён.
З чырвонай жанчынай сустрэча
Мяне сярод хваляў знайшла:
Агнiста сукенка трапеча,
Яна так да твару была.
Як казка чароўнага лета
Квiтнела на палубе ты.
Над Волгай лiлiся куплеты,
Я крочыў на iх з нематы.
Ззяў золатам брыль твой ад сонца.
З карункаў рубiн выглядаў.
Малiнавы шалiк бясконцы
Да туфляў пурпурных спадаў.
Дурманiў настой з лугоў кветак,
Даносiўся водар лясоў.
Звiнела лагодаю лета
У медзi тваiх валасоў.
Мы з Месяцам разам спявалi
У рытмах сардэчных дарог.
Уздоўж берагоў iх праклалi
I прама – у зорны астрог.
Нявольнiк шчаслiвай сустрэчы,
Выпадак – адзiн на мiльён:
Бывае ж, прыводзiць Шлях Млечны
Багiнь на крамлёўскi прыём.
Пад сцягi барвовага рання
Вяртае нас першы прамень.
Мелодыя летнiх спатканняў
Мяне даганяе штодзень.

Вось-вось навiгацыя стане,
З зазiмкамi крадзецца лёд.
Але маразы ўсе не ў стане
Спынiць мой чырвоны палёт.
2010

ЗIМОВЫЯ КВЕТКI
Мастак пад знакам поўдня
Малагу маляваў.
Спачатку вохрай промнi
На палатно паклаў.
Лазуркай вывеў неба,
Нiжэй – аквамарын,
Курорту ж мора трэба.
Над iм – фантом зары.
Ламаны выгiб – горы
На сiнiм палатне.
Па схiлах крочыць горад
У белай сутане.
Дадаць харызмы трэба:
Скрозь кветкi i трава,
На пальмах – птушак шчэбет.
Такi вось карнавал.
У казачную яву
Пашчасцiла бiлет.
Адгул далi мне справы
У снежаньскi сюжэт.
Вiтае клуб Ла Коста,
Фасонy не займаць.
Апартаменты. Проста
Тут жыць, нiбы спяваць.
I на Мiжземным моры,
Дзе мроi ажылi,
У сонечнай вiхоры
Я чую капяжы.
Гэта зiма дагнала
Мяне пад пальмай тут.
За ўвесь задор спагнала.
Дзе выйсце з яе пут?

Бы стоўбень хмары сталi,
Знаць, трапiлi ў затор.
Iх моцна прывязалi
За верхавiны гор.
Мiж небам i зямлёю
Крадзецца парапет.
Дажджы вiсяць сцяною,
Змываюць белы свет.
На вулiцу не выйсцi,
Якi тут парасон?
Зiма зялёным лiсцем
Засыпала балкон.
Яе iспанскi нораў –
На беларускi лад?
Гул перуноў над морам
Мне блытае расклад.
Злуецца, стогне вецер,
Лютуе з iм прыбой.
Калi ж курорт, нарэшце,
Прыпiша мне спакой?
Зiма за мной кульгае,
Дзе б нi шукаў прыгод:
I там, дзе кветкi ў маi,
Дзе кветкi – круглы год.
2011

КАРАЛЕЎСКI ПАДАРУНАК
У Гранадзе знаходзiцца магiльны склеп
каталiцкiх каралёў Iзабэлы i Фердынанда.
Яны падрыхтавалi падарожжа Калумба,
у час якога была адкрыта Амерыка.

Над Сьера-Невадай
Плыве каравела:
– Прывет Фердынанду!
Салют, Iзабэла!
Кароль з каралевай
Пазналi Калумба.
З Амерыкi смелы
Марак прывёў судна.
Утома на тварах
У першапраходцаў.
Па кошту ахвяры
Цана i знаходцы.
Пад ветразем рваным
Прайшлi паўпланеты.
Сярод акiяна
Знайшлi аж паўсвета.
Ад шчасця каманда,
Нiбы звар’яцела:
– Прывет Фердынанду!
Салют, Iзабэла!
Зрываюцца струны…
Зямля, калi ласка,
Прымi падарунак
Кароны iспанскай.
У смутку туманаў
Марскiх падарожжаў
Знiкаюць пытаннi,
Што сон мой трывожаць.
2012

ШЧАСЛIВЫ ГОД
СТУДЗЕНЬ
Па Шляху Млечнаму нясуцца санi –
На баль спяшае студзень-снегавiк.
Iскрысты лёд звiнiць пад палазамi,
А Новы год пачаў ужо адлiк.
ЛЮТЫ
Зiма па гурбах коцiцца завеяй,
З ёй прывiтанне люты свету шле:
Хадой скрыпучай снежнай эпапеi,
Узорамi марознымi на шкле.
САКАВIК
Пад сонцам крочыць сакавiк бадзёры:
З зямлi сумёты знеслi раўчукi,
Развесiла з блакiту неба шторы,
Вясну на дрэвах гушкаюць гракi.
КРАСАВIК
Пралескай красавiк стаiць у лесе,
Прывецiў першацветам паплавы –
Радкi з вясенняй каляровай песнi.
Цяпло нясуць на крылах журавы.
МАЙ
Зямля памаладзела ў кветках мая,
Дождж ураджайны абяцаў прагноз.
Чаромхавы дурман плыве над гаем,
I пошчак салаўя – апафеоз.
ЧЭРВЕНЬ
На нiвах хлебных жыта красавала,
На лузе чэрвень сена варушыў.
Зязюля доўгi век накукавала,
Пакуль сунiцы поўнiлi кашы.
ЛIПЕНЬ
Над рэчкай лiпень рэхам навальнiцы
Дзiцячыя разносiў галасы.
Канiкулы – пара збiраць чарнiцы
I за вясёлкай правiць парусы.

ЖНIВЕНЬ
Так хутка лета днi падсумавала,
Дажала хлеб на дальняй паласе,
Бы яблык налiўны, у садзе ўпала,
У сны пайшло па жнiвеньскай расе.
ВЕРАСЕНЬ
Стамiўся верасень на нiвах шчодрых
Збiраць дары кармiцелькi-зямлi.
Плывуць у свет птушыныя чароды,
Згарае лес у залатым агнi.
КАСТРЫЧНIК
Цяпло з зямлi вятрамi здзьмуў кастрычнiк,
Пусцiў на неба хмары на пастой.
Дажджы ва ўсе куткi на электрычках
Штодня вязуць людзям сыры настрой.
ЛIСТАПАД
Рабiнавым кастром згарэла восень.
Па цёплых днях адплакаў лiстапад.
Азiмыя палеткi снег заносiць,
Каб да вясны сагрэць спакой зярнят.
СНЕЖАНЬ
Сняжынкамi фарбуе снежань скронi.
Выводзiць белы танец гарманiст.
Пад снегапад спыняе год пагоню:
Упаў з календара апошнi лiст.
2011

ЛIТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЕ ВЫДАННЕ
Калiнiчэнка Валерый Iванавiч
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