ЗОРНЫ ДАЗОР
СIHI РАНАК
РОДНЫ КУТ
Калi сябе заву я беларусам,
То бачу росквiт краю, днi пакут.
Сваiм прасцягам вольным ганаруся
I перш за ўсё, табою, родны кут.
За рубяжом братэрскага саюза
Радзiмай назаву я Русь-зямлю,
Дзе ненцы, чувашы i беларусы
Навекi аб’ядналiся ў сям’ю.
Аднак заўсёды ў сэрцы – кут мой родны,
Зямля бацькоў, тут лёсу каранi.
Дзе б нi блукаў, матулiн позiрк горды
Я адчуваю, як i пах раллi.
Калi за новай рыфмай да «жыцця»
Я ранак стрэну на другой планеце,
Ты будзеш мне памочнiк i суддзя,
Адзiны на Зямлi ўсёй i ў Сусвеце.
1967

ЗЯМЛЯ
Мая зямля…
З дзяцiнства ўсё знаёма.
Была ралля
Спачатку гэтым словам.
Ралля. А лес –
То дрэвы ўсё без краю.
Рачулак бляск –
Адна вада жывая.
Палi наўкол
I жаўрукi над iмi –
То чысты дол
I птушкi ў небе сiнiм.
Жыццё ж мудрэй.
Тут мала лусты хлеба.
Чым больш арэш,
Тым болей табе трэба.
I я пачуў
У цiшынi свiтальнай
Раллi адчай,
Зямлi святую тайну:
Свiнец араў,
А кроў раллю паiла.
Вады ўсiх рэк
Гаючай не хапiла,
Каб ажывiць
Птушыныя чароды.
Каб загаiць
Сляды ў лясах нягоды.
Каб попел – грэх
Найбольшы на планеце –
Зноў быў бы смех
Iвана, Танi, Пецi.
Мая зямля,
Мой лёс, мая краiна.
Адна ралля
З маленства нас кармiла.
1971

НАРАДЖЭННЕ
Час нараджэння на маёй зямлi
Жыцця па волi ленiнскiх наказаў
Я памятаю з дзедавых расказаў
Будзёнаўцам на ўздыбленым канi:
Клiнок узняты над зямлёй гарыць
Скрозь горыч страт i поспехi паходаў
Пад чырванню прастрэленых усходаў
Праменем першым новае зары.
1971

БЕЛАРУС
Не твой то лёс гаротны –
Нявольнiк на зямлi.
У жвiр палёг чацвёрты,
Каб трое ў рост жылi.
1971

САЛДАТКI
Гады на скронi сiвiзной апалi.
Усё далей гарыць пажар вайны.
Ды толькi вам, салдаткi, памiж намi
Да скону дзён не слухаць цiшынi.
Калi загiнуўшыя з вамi ўсталi
На пастаменты помнiкаў вайны,
Вы самым большым болем нашым сталi,
Жывыя раны грознае пары.
1971

ГАДЗIННIК КУПАЛЫ
За шклом пад сховай цiшынi музейнай
Ты, сведка дзён паэта, раптам змоўк.
I не хвалююць стрэлкi больш iмгненнi,
Як сэрца песняра лёс мужыкоў.
З апошняю секундай свайго веку
Ты адышоў гiсторыi ў палон.
I толькi тым вядомы сёння свету,
Што грэла цябе Янкава далонь.
А ён, вяшчальнiк радасцi i болю,
I часу свайго чуйны камертон,
Жнiво святкуе ў песнях з намi ў полi,
З iлба сцiрае пот хусцiнкай дзён.
I, веру, даляцiць нашчадкам новым,
Нiбы ад зоркi, што нясе дабро,
Узвышанае шчырым родным словам,
Купалаўскага таленту святло.
1973

УСПАМIН
Дзяцiнства басаногага пара –
Выток жыцця, у будучыню веры.
За крокам крок з бацькоўскага двара
Я адчыняў у невядомасць дзверы.
Мой першы шлях за чэсаны парог
Лiсток апаўшы, вецер, дзень вiталi.
Так пазнаваў я азбуку дарог,
Я рос, са мной раслi мае пытаннi.
Калi памочнiк дзеду быў гатоў,
Я захацеў, каб небасхiл адкрыўся
Мне з вышынi завершаных стагоў.
Ён адступiў, ды толькi не скарыўся.
I сёння, бы ў пару дзяцiнства, я
За крокам крок нястомнымi гадамi
Iду за гарызонт да скону дня,
Мо пройдзенымi кiм ужо шляхамi.
А я iду, каб толькi браць сваё.
Сваю расу на досвiтку збiваю.
Мне сонца свецiць з вышынi маё,
I свой рахунак ад жыцця трымаю.
1971

МАЙСКАЯ НАВАЛЬНIЦА
Пад ласкавым i пяшчотным сонцам
Май пялёсткi па садах растрос.
Безлiч фарбаў i прыгод бясконцых
Для мяне ў маленства ён прынёс.
Я бягу, ад водараў – зацьменне.
Лугавая квецень у вачах.
Позiрк мой дзiцячы ў захапленнi.
Што нi крок – дарога на прычал.
Тут аднойчы я прыму рашэнне,
Як вандроўны ўбачу небакрай,
Што пара – у бурнае цячэнне…
А пакуль мне б – не спалохаць май!
Жаўрукi крылом свiдруюць неба,
Песняй поўняць цiшыню палёў.
Абступiлi Нератоўку вербы,
Клекатанне слухаюць буслоў.
Над зямлёю – колераў раздолле,
Для каго – звычайны дзень вясны.
Ну а я па звонкаму прыволлю
Адшукаць спрабую шлях зямны.
У зарнiцах хуткай навальнiцы
Мне пярун з-за хмары ў вышынi
Пагразiў маланкай-блiскавiцай –
Гэты жах адчуў, а не прыснiў.
Я бабулю так прасiў малiцца,
Каб Гасподзь аднёс далей бяду.
Нас пачулi, Бог цi навальнiца,
Побач паў маланкай збiты дуб.
Мы ў будан схавалiся ў нягоду,
Калi ў лесе пасвiлi кароў.
Пасля майскай жорсткай той прыгоды
Мне б не бачыць гэткiх вешчых сноў.

Я i сёння не скажу дакладна,
Прадчуваў удар тады цi не?
I пасля я чуў з вышынь парады.
Толькi хто ж паслухае мяне…
Навальнiца хутка зацiхае,
Затушыла ўсе маланкi ўраз.
Сонца зноў з-за хмары выплывае
Пад дугой-вясёлкай на паказ.
Май-гарэза – жартаўнiк, дый годзе:
Мне – пярун, глыток вады – зямлi.
Ёсць прыкмета, кажуць у народзе:
Майскi дожджык – хлебам на палi.
Ад раллi вiльготнай i сагрэтай –
Пара долам, як жыцця выток.
Я – па лужах, босы i канкрэтны.
Зелянiнай поўнiцца лiсток.
У прыроды па сюжэту строга
Роля ёсць у кожнага свая.
Майскi поўдзень – прыпар да знямогi,
А пад вечар – пошчак салаўя.
Хто не чуў рапсодыi кахання…
Мне сустрэўся гэткi чалавек.
Меў элiтны статус ён, прызнанне,
Што нi ёсць, – Кутузаўскi праспект.
Ён, сардэчны, шчыра так здзiўляўся,
Што iшоў я доўга да Крамля.
Я таксама iм не захапляўся:
Як ён жыў без песнi салаўя.
Як каханку, зноў вясну чакаю.
Да пяшчоты майскай ёсць бiлет.
Уначы Маскву я пакiдаю,
Як прыпынак на шляху ў Сусвет.
1992

ШЛЯХI
Па слову ўношу я ў радкi,
Узважыўшы паперш.
Я сёння, быццам будаўнiк,
Узводжу новы верш.
Слоў важкiх досыць у руках –
Увесь жыццёвы скарб.
Па кроплях рос ён у шляхах,
Дзе я iшоў без карт.
Мне сiнi ранак падказаў
На мове вострых кос,
Дзе прачынаецца зара,
Пра вартасць збiтых рос.
Я з ноччу гутарыў не раз
На мове салаўёў.
А быў якi наймудры час
У трэцяй, ля станкоў.
Пра мужнасць словы я знайшоў
Сярод начных трывог,
Калi важней з мiльёнаў слоў –
«Наперад!» Хоць знямог.
Нямала вынес я з дарог
Уласнай пробы слоў.
А колькi iх яшчэ збярог
Для будучых шляхоў.
I вось з народжанай страфой
Устаў жыцця прасцяг.
Тут кожнай песнi, спетай мной,
Пачатак i працяг.
А заўтра з сонцам незнарок
Зноў выйду за парог,
Каб новы выкаваць радок
У полымi дарог.
1971

IДЫЛIЯ
Вока ночы – месяц праз фiранку
Млосна зiхацiць на шкле акна.
Спiць сынок, спявае калыханку
Над галоўкай ходзiкаў струна.
Ложак ласкай матчынай сагрэты,
Пад шчакою кулачок ляжыць.
Цiшыню вартуе дзед з партрэта,
А пад ложкам кот у сне мурчыць.
Побач цацкi чуйна ў марах млеюць.
Iх з зарой разбудзiць карапуз,
Ён на годзiк роўна пасталее –
Ёсць да свята новенькі картуз.
1973

ЗОРНЫ ДАЗОР
ЦВIТУЦЬ САДЫ
Цвiтуць сады над маем.
Iх квецень голле гне.
Чаму не сустракаеш
Ты з армii мяне?
Я зноў з табой ахвочы
Уздоўж сядзiб i хат
Адной сцяжынкай крочыць
У добры стары сад.
Забудзем пра ўсе страты,
Памылак нашых боль.
Не будзе большай здрады,
Калi памрэ любоў.
Цвiтуць сады над маем,
Хвалююць сэрца, кроў.
Багатым ураджаем
Мы вернем хмель садоў.
1971

МАЁ ПАКАЛЕННЕ
Даруйце нам, сiвыя ветэраны,
Што ў днi паходаў, агнявых шляхоў
Сяброў мы не гублялi ў харчатрадах,
Штыхом не рвалi белых ланцугоў.
Не падалi на снег пад Сталiнградам
З прабiтым куляй сэрцам навылёт.
А пасля бою, жорсткай кананады
Ад цiшынi не глухлi. Недалёт…
Не данясло падзей тых неўмiручых
Да рубяжа, што ўрос у нашы днi.
Для нас той час на гiстарычнай кручы,
Бы ў моры суднам – маякоў агнi.
Скрозь змрок няўдач i пошукаў заўзятых
На iх святло ў жыццi трымаем шлях.
I час свой у гiсторыю, у даты
На мове сэрца ўпiшам па радках.
Як упiсалi, дзе крывёй, дзе потам,
Гады ў шляхах адмераныя ўжо,
Хто на Даманскiм, а каторы потым.
I з iмi пакаленне заадно.
Ды рапарты камбат не задаволiў:
"Чакайце, мне загаду не далi…"
I мы прыйшлi на фабрыкi, у поле,
У бой за хлеб камбайны павялi.
Усiх дарог у карты не ўпiсалi,
Дзе мы працяг узводзім таго дня,
Якi сышоў з чырвоным камiсарам
У родны край з агнiстага каня.
Змянiўся край. Дужэйшых коней мае.
I iшыя трымаюць сонца дня.
Даруй, зямлi гiсторыя жывая,
Што маладыя сталi ля руля.

Даруйце нам, сiвыя ветэраны,
Як БАМ даруем мы вам i КамАЗ.
Пасля другiя нас узнiмуць мары,
I ўсё, што зробiм, – з памяццю пра вас!
1971

ЗАПАВЕТ
Сiнi купал неба,
Зелянiна вёскi,
А наўкол – палi, палi, палi.
Жоўтыя ад хлеба,
Белыя ў марозы,
Чорныя ад восеньскай раллi.
Дзед скрозь урачыста
Зычыў быць мне ў новым,
Каб вiталi, як свайго, мяне.
I ў кашулi чыстай
Вёў з зарой у поле,
Каб знайшоў я славу ў баразне.
Толькi з цiхiм звонам
З найблакiтнай мары
Прама ў поле падышоў трамвай.
Непрыступнай явай,
Як усход чырвоны,
I памчаў у казачны свой край.
Запавет дзядулi
Стаў жыццёвым крэда,
Дзе б я нi шукаў шляхоў працяг.
Праляталi кулi,
Не хапала хлеба,
Запавет – i сэнс, i змест жыцця.
1971

ПЕРШАЦВЕТ
На якой дарозе цi руцэ
Я пакiнуў пахi росных нiў?
На якой няўрымслiвай рацэ
Дом маiх жаданняў змыў разлiў?
У мiнулым першацвет лугоў,
Месячык, што кругам сеў на плот.
Толькi часам песнi салаўёў
Да варот вяртаюць дваццаць год.
Я баюся страцiць дзiўны сон,
Шчасце, так не знойдзенае мной.
Зноў у поле запрашае лён
Кожнай сiняй кветкай-галавой.
Мне б сцяблiнкай стаць у хвалi нiў,
Адшукаць закутак цiхi тут.
На чужых дарогах часта снiў,
Як мяне страчае родны кут.
Не чакай у вiр блакiтны, плынь.
Мне другi, напэўна, выпаў лёс.
З нараджэння – поля родны сын,
Я пакратаць мару сiнь нябёс.
Не хвалюй шпачыным спевам, тын,
Клекатаннем бусла на гняздзе.
Новы я хачу знайсцi матыў
Аб сваёй бясконцай баразне.
1973

СЯБРЫ
Дваццаць тры. I пройдзена парадкам.
Маладосць, задумак – на дваiх.
Толькi часам смутак снегападам
Нагадае зноў сяброў маiх.
На шляхах iх, ростанях пакiнуў,
Рук надзейных зведаўшы цяпло.
Нада мною небасхiл блакiтны
I сяброў сардэчнае святло.
Мы давер’ем друга выбіралi
У баях, паходах, на раллi.
Так сяброўства наша гартавалi,
Бы клiнкi дамаскiя ў агнi.
Скрыжаваннi лёсаў нас ядналi
З кiм на месяц, год i нават днi.
Дзеля сябра мы б усё аддалi,
Як для самай дарагой раднi.
Вартасць дружбы, бы жыцця каралi,
З цягам часу па цане вышэй.
У багаццях, што ў шляхах сабралi,
Не было сяброўства даражэй.
Клiчуць зноў нязведаныя далi,
На арэлях з другам мы ляцiм.
Яго ўнуку, прыйдзе дзень, прадстаўлю:
– Школьны сябра, пазнаёмся з iм.
I я вечным клiчам вандравання,
Так адказна ранкi абуджаць,
Апраўдаю мукi расставання,
Яны зараз вершамi гучаць.
Можа, з мерай годнасцi сяброўства
Час мае дарогi абышоў.
З кожным, хто па мне сумуе, проста
Я шляхамi б новымi пайшоў.
1972

ЗНIЧКА
Калi загадаеш жаданне,
пакуль не згасне знiчка,
яно абавязкова збудзецца.
Павер’е

У небе зорным мiг –
Усё тваё жыццё.
Тут нараджэння гiмн
I сталасць, небыццё.
Ды не згасiла цень
Агонь жыцця надзей.
Твой працягнуўся дзень
Жаданнямi людзей.
На самы жорсткi бой
За волю павядзеш,
Не iскрай, ты зарой
Прад iмі ападзеш.
Навокал погляд кiнь:
Узнятыя табой,
Штурмуюць неба сiнь –
Рэкорды чарадой!
Прабiлi гор гранiт,
Ручво змянiлi рэк.
Не ведае гранiц
Натхнёны чалавек.
Музыка свой канцэрт
Стварыў у цiшынi.
Там вечнасцi акцэнт
Ад iскры з вышынi.
Мiг мастаку сюжэт
Карцiны падказаў:
Бязмежнасцi партрэт,
Што майстар напiсаў.
Пiсьменнiку загад
Ад зорнай госцi быў:
– Ты не пiшы наўгад,
Каб час цябе не змыў.

Так, трэба мудрым стаць,
Каб сэрцы запалiць.
Якую сiлу знаць,
Цябе каб паўтарыць.
Каб за iмгненны век
Жаданнем акрылiць
Да згоды цэлы свет,
А знiчка ўжо гарыць.
1971

ДЗIВАКI
Калi дзьме ў парус спадарожны вецер, –
Праспектам шлях праз акiян жыцця.
Ды не звялiся на маёй планеце
Шукальнiкi ў дарогах пачуцця.
Камфорт грашовы, цёплыя падушкi
За раз паспеўшы знiчкаю спалiць,
Яны гатовы за блакiтнай птушкай
I супраць ветру паруснiк пусцiць.
Практычныя iх клiчуць дзiвакамi,
А iм вышынi – сэрцаў часты стук.
Глядзiце, зоркi падаюць над вамi
З мазолiстых дзiвацкiх рук.
1971

СНЕЖНАСЦЬ
Ф. М.
Багаты свет народам,
Ды мала ў iм сяброў.
Адразу ад парога –
За твой святочны стол.
Жывеш сваёй сям’ёю,
I сын, гляджу, расце.
Iмя маё прысвоiў.
I два сыны ў мяне.
Для гаспадынi – кветкi,
Цукеркi цёзку ёсць.
Чаму бываю рэдка?
Як справы, так i госць.
А памятаеш час той,
Ён сёння – быццам мiг,
Дзе з мараю адною,
Пакойчык – на дваiх.
Дзе я не спаў начамi,
Калi ты ў трэцяй быў.
Карцела ўсё пабачыць,
Якi ж ты дзень здабыў.
За словам – слова. Ранак.
А згадкi ўсё назад
Гартаюць том рамана
Пра двух у снегапад.
Пра шчырае юнацтва,
Пра вернасць i сяброў…
Пара, пара суняцца,
Вяртацца з белых сноў.
Адтуль, дзе за тры крокi
З-за твараў – нi душы.
Успомнiць лёгка толькi,
Як мы сябе знайшлi…

А гаспадыня дома
Са свята iх пайшла.
Дзiвосную абнову
Звязала да святла.
1975

НАЧНЫЯ ЦЯГНIКI
Цяжар часоў, нiбыта павуцiна,
Адбiтак свой нанёс на мiлы твар:
Разбеглiся глыбокiя маршчыны,
А вочы – сумны водблiск грозных хмар.
У iх вiдаць вайны лiхой курганне,
Малiтвы, калыханкi мiж снапоў.
Ты несла ў хату хлеб i спадзяваннi
На мове фiласофii сярпоў.
Ты i мяне ў паход благаславiла,
Бы першы крок к працягнутым рукам.
Руплiва ты з дзiця хлапца ляпiла,
Якi б даў здачы, дапамог сябрам.
Пужаўся я тваёй вясковай праўды.
Па прастаце дзiцячых дзён сваiх,
Не ведаў, што iдуць каменяпады,
I зорны дождж бывае на дваiх.
А днi ў гады сплялiся непрыкметна.
Хацелася, каб добрым быў iх след.
Ён, мабыць, для вяскоўцаў не адметны.
Але няма фальшывых там манет.
Ды толькi ты мяне не разумееш.
I вусны ўнуку зноў даюць наказ:
– Вяртайся з гэтай доўгай асамблеi,
У роднай хаце ёсць i хлеб, i квас.
Папрокi, быццам з кулямёта, строчаць.
Ты ж паказала, дзе ляжыць бальшак,
З якога мне цяпер нiяк не збочыць, –
Пазнаў з iм я ў шляхах адкрыццяў смак.
На рыштаваннях лёсу хiстка людзям…
Бабуля, вецер золкі на двары.
Хай цягнiкi начныя не разбудзяць
Цябе дарэмна сёння да зары.
1973

НА СОНЕЧНЫМ ПЛЫЦЕ
Асеннiм смуткам падаюць у травы
У садзе кветкi. Вецер наляцеў.
Гляджу, сама вясна ад маёй брамы
Адчалiла на сонечным плыце.
Пялёсткi б’юцца ў твар мне завiрухай,
Хвалюе сэрца новых красак шквал.
Запоўнена прастора звонкiм духам –
Я пазнаю юнацкi свой запал.
Чым жыў тады, было так дробна, мала.
I я iмчаў за марамi далей:
Каханая i подзвiгi, i слава…
Я век свой падганяў – хутчэй, хутчэй!
Аплачаны за лёс рахунак часу.
Настрой i сiлы ўсё вясной жывуць.
Я зразумеў, нарэшце, без падказу,
Што шчасце – гэта зноў вясну вярнуць.
Утаймаваць хачу хвiлiны-промнi.
Суцiшыць бег апошнiх дзён вясны.
Спяшаць у лета? Збаўце ходу, конi,
Няхай пазней зiмы надыдуць сны.
Асеннiм смуткам падаюць у травы
У садзе кветкi, кружаць на ляту.
Сады вясной зноў стануць белай марай.
Вось толькi я – ужо не расцвiту.
1972

ДАРУЙ
Не ўсiх знаходзяць нашы ўзнагароды.
Напэўна, гэтак створаны ўжо мы.
Вось i табе праз радасцi, нягоды
Сын стаў адзiнай зоркай сярод цьмы.
Яна свяцiла, а я рос i марыў,
Пад мамiнай пяшчотнаю рукой.
I не страшылi ў небе цябе хмары,
Пакуль па лужах плыў караблiк мой.
Хто вiнаваты, што ў вясковых хатах
Я не знайшоў да новых песень слоў.
Мне стала цесна пад бацькоўскiм дахам.
I я пайшоў шукаць сваiх Багоў.
Усе калiсь з блуканняў пачыналi –
Шлях камянiсты вёў мяне ў гару.
Днi i пасля палёгкi не давалi.
I я прашу – за сiвiзну даруй.
Даруй за планы, што са мной звязала,
Што я не стаў, як дзед, касiць, араць,
Што годнасцi сыноўскай не хапала
Цябе часцей у госцi запрашаць.
Я са шпiталя лiст пiсаў вясёлы,
Хаця ад болю скiвiцы звяло.
Выводзiла рука па слову квола,
Ды толькi мне не верыла сяло.
Цябе суцешыць я хацеў падманам.
Ды чуе сэрца мацi боль сыноў.
Яно было ў шляхах мне талiсманам,
Мой кожны крок вяло з самiх высноў.
Ты пастарэла, а калi – не ўбачыў,
Я не заўважыў з каляснiцы дзён.
I сёння – неадкладныя задачы.
Зноў не знайду хвiлiны на паклон.

Даруй за смутак, што ў вачах радзiмых.
Не раз збiваўся з курсу параход,
Пакуль шукаў я берагоў гасцiнных
На той рацэ, дзе правiць крыгаход.
1972

СЕН-САНС
Тры канцэрты для скрыпкi з аркестрам –
Нас хвалюе Сен-Санс праз гады.
Над мiнуўшчынай стаў Эверэстам.
Пакiдаюць жа людзi сляды…

Фантаны ў чэрвенi iдуць на ўзлёт!
Спякота горад вечны распранае.
На плошчы каравул вядзе развод –
Сталiца строга пратакол трымае.
Вiзiты, з’езд, кафейня на паях,
Футбол, на воды Дума выязджае.
Кансерваторыя святочна ў шлях
Дыпломнiкаў сваiх выправаджае.
А я, манерам свету неўпапад,
Дзе роўнасць дэмакратыя вяшчуе,
Падаўся да паэзii ў падрад –
Крыштальнасць зносiн зноў мяне хвалюе.
Каб вершыкi пра нашу плоць нудзiць,
Паэзiю дарэмна тут трывожыць.
Высокiм формам, як набат, званiць,
Глабальнасць думак i пачуццяў множыць.
У рыфму можна палка, ад душы
Спяваць пра росы, матылькоў, рамонкi.
Тым часам сонца хто б нi патушыў.
З паэзiяй вось тэма для гамонкi.
Эпiчныя палотны – яе сказ,
Прастора для фантазii, натхнення.
Калi ёсць шанц узняцца на Парнас,
Прад ззяннем вечнасцi стань на каленi.
Але, даруйце, скрыпку чую я.
З кансерваторыi, з вялiкай залы.
Алена Баева, вядомае iмя.
Смычок на струны – скрыпка заспявала.

Чакала доўга. Вось яе пара.
Выпускнiкi канцэрт даюць заключны
На роднай сцэне. Новая зара
Пад небам разгараецца сталiчным.
Iх прозвiшчы афiшы пазнаюць,
Па кантынентах слава абганяе.
Аншлаг зацiх – у свет майстры iдуць.
I сам Чайкоўскi iх благаслаўляе.
На сцэне скрыпка, Баева, аркестр.
Смычок па струнах ноты расстаўляе.
У поўнай зале я – пустэльнiк-перс,
I маё сэрца мiж часоў блукае.
Матыў запоўнiў глыбiню душы,
Каралямi прастору абрамляе.
I хваля чарадзейная з цiшы
Часоў маэстра сёння запаўняе.
Мелодыя бурлiць, плыве далей.
Праз сцены ронда залу пакiдае.
Па лесвiцах сыходзіць да людзей.
Аб вечным скрыпка нам апавядае.
Якi канцэрт? Адзiн, напэўна, з трох.
Такi адказ слых знатакоў здзiўляе.
У зале слова кожнае – спалох.
Тут музыка святкуе, размаўляе.
Напеў спадае, кружыцца, расце –
Аркестру скрыпка ўзнёсла падпявае.
Яе настрой хвалюецца ў фаце,
Па вулiцы спяшаецца ў трамваi.
Здаецца мне, што ўсю Маскву адна
Мелодыя Сен-Санса запаўняе.
Узрушаны крамлёўская сцяна
I кожнай вежы зорка залатая.

Жыцця прасцяг ляцiць-iмкне ў Сусвет,
Губляецца за чарадой стагоддзяў.
Натхненне i майстэрства – вось бiлет
Для кожнага iмя –
У бессмяроцце.
2011

ВАСIЛЬКI
Абагульненнi, вывады, урок –
Рахунак працы, потных акрыленняў.
У Бiблii ўся мудрасць у радок
Занатавана новым пакаленням.
Я з гэтай кнiгай шырыў кругагляд,
Бабуля ў куфар скарб вякоў хавала.
Ад Бога слова? Ты падумаў, брат?
Улада строга веру фiльтравала.
Пра атэiстаў тут асобны сказ.
Мы ваяўнiчым слова не давалi.
Дзяцей хрысцiлi ўсе не на паказ.
I ад суседа тайну не трымалi.
Бо ўсё ж хапала розуму ў сялян
Не мецiць свет на белых i чырвоных.
Хоць на раллi здаралася ўсяляк,
Стаў выключэннем стораж у пагонах.
Райком не вораг быў святой царкве.
Тут словы зверху сэрцамi чыталi.
Загад крыжы зрываць яшчэ ў Маскве,
А па краiне iх ва ўсю ламалi.
Пабачыў i такiх свяшчэнны край.
Яны ўсе карты з прыкупу ўгадалi.
Узводзiлi на слёзах казку-рай,
Свае грахi на Сталiна спiсалi.
Знаходак на зямлi нямала ёсць,
Паходжанне якiх нам невядома.
Не скажаш, што яны – нязваны госць:
Глядзi, прыйшлi гаспадарамi ў доме.
Тут Богу Богава хачу аддаць –
Ён ведае, дзiвосы што прарочаць.
Ды фiзiку не станем забываць,
Яна i вера з намi побач крочаць.

Усё мiне, настане ў доме лад.
Хлапчук тутэйшы пойдзе ў свет гарнiстам.
Адна сястра – у храме ля лампад,
Другая прысягнула камунiстам.
Нясе дзве лодкi плынь адной ракi.
Чысцей за веру сярод родных спрэчка.
На нiву дружна выйшлi васiлькi,
Дзе жыта стратна высяваць i грэчку.
1973

РУСКАЯ МОВА
I
Я – апошнi паэт Беларусi,
Хто расказ вядзе з рускiх дарог
Не па-руску. Не мовай Тарусы,
Дзе цвятаеўскай музы парог.
Мне дарадчыкi злева i справа:
– Памыляешся, пэўна, браток.
Калi хочаш вядомасцi, славы,
Ты па-руску вядзi свой радок.
Сапраўды, яны рацыю маюць.
Паўпланеты – Расiя-зямля,
Дзе па-руску спяваюць, кахаюць,
Захапляюцца ззяннем Крамля.
Тваё слова пачуюць мiльёны,
I не трэба вастрыць пераклад.
Пад стук колаў маiх эшалонаў
Падбiраю зноў словы i лад.
Мая мацi была з Беларусi.
Украiна мне бацьку дала.
З песняй я не за славай ганюся,
А падтрымка – сцяжынка з сяла.

II
Чалавек. Колькi годнасцi ў слове!
Ад прыроды, а можа, даў Бог –
З нараджэння на матчынай мове
З наваколлем вядзе дыялог.
Беларуская мова пявуча,
Сакавiта, пяшчота сама.
Ад Уборак, ад вёскi ля кручы,
Я абшар адкрываў па складах.
У краiне высокiх палётаў
Дзецi розных аулаў, станiц
Жылi марай блакiтнай, далёкай –
Даляцець да зiхоткiх сталiц.

Так i я, дзе знарок, дзе свядома,
Ставiў мэты – адну за адной.
А дарога ад роднага дома
Была часта высокай сцяной.
Рэчаiснасць мяне захапляла.
Межы пошуку ў неба раслi.
Мовы роднай ужо не хапала,
Каб пачулi мой клiч на раллi.
Падказалi, што нельга, што можна –
Веды, помач, парады сяброў.
З iмi менш на шляху пераможным
Перашкод i падводных вiроў.
Рускай мовы магутнасць вядома –
Столькi прозвiшчаў вывела ў свет…
Узнiмалiся з рускага слова
Касманаўты, вучоны, паэт…
III
Абавязаны я мове рускай
I браты, што сабралi саюз.
Як здзiўляў свет вiном i закускай
Наш багаты гасцiнны абрус.
Разам, дружна ўсе побач сядзелi:
Украiнец, казах, беларус…
З рускай мовай раслi мы, сталелi,
На Стакгольм вывяраючы курс.
Толькi раптам жыццё абарвалi.
I адразу ж, як зграя сабак,
Наляцелi на мову, напалi
I скубаць пачалi, бы армяк.
Басурманская мова… Пачвара
Толькi гэткае можа сказаць,
У якой нi сумлення, нi твару.
Ну, а памяць? Яе ж – не адняць.

Суайчыннiк, i той "адлiчыўся".
Так хацеў даказаць мне знаток,
Што акцэнт роднай мовы змянiўся…
У яе не славянскi выток.
Слоў няма. Беззмястоўна спрачацца.
Нi гiсторыi тут, нi навук.
Над Расiяй цяпер пацяшацца
Можа кожны, хто пiў з яе рук.
Жыватворныя сiлы давала.
Маяком была ў цемры вякоў.
Часам рускiх сыноў забывала,
Калi думай была пра сяброў.
А цяпер яны ў сытым замежжы
Крытыкуюць: – Не так вы жылi.
Што сядзiм на багаццях бязмежных
I карысцi чужой кавалi.
Аргументы – на плёткi? Дарэмна.
Тут рэальны даць трэба адказ.
А паклёпнiкi сцiхнуць iмгненна,
Як не стане бяздомных у нас.
Усiм тым, каму руская мова
Шлях адкрыла да славы i зор,
Я адкрыта скажу, без прадмовы:
– Не кiдайце былое ў касцёр.
Час пяскамi мiнулых стагоддзяў
Мову многiх плямён зруйнаваў.
Будзе руская вечна ў прыродзе —
Як бы вецер наш ветразь не рваў.
1994

ЗОРНЫ ДАЗОР
Пад блакiтам зямлi ўсё апета.
Ды нiводны на свеце паэт
Не ствараў з нараджэння планеты
Зор-паэм, што пакiнулi б след.
Будзе там слова кожнае куляй,
Трапным стрэлам у здраднiцкi свет:
Ён схаваў пад рэкламнай кашуляй
На душу па абойме ракет.
А ў паэта жыццё на далонi.
Боль i радасць яго – не сакрэт
Для вяскоўцаў, галiнкi зялёнай.
А iнакш ён не быў бы паэт.
Яго ранiць бязлiтасна зручна,
Ганьбiць, бруду кiдаць камякi.
Цэлься ў сэрца, душу. Калi кучна,
Не патрэбна i ўзводзiць куркi.
Колькi iх, невядомых, славутых,
На шляху да пяшчоты людзей
Было спынена словамi, скутых.
Iх ахвяры – за шчырасць iдэй.
I замоўклi яны на паўслове,
Снегам колкiм на памяць ляглi.
Твары бачу я iх у натоўпе:
Пушкiн, Лермантаў, Коган, Джалiль…
Пантэон на Парнасе бясконцы…
Не спынiць хадакоў на гару.
Зорны плыт iх кiруе на сонца,
Каб у храм наш прынесцi зару.
1974

МIНАЮЦЬ ЭРЫ
Вятры, нiбы здарэннi,
Без стуку людзям парадкуюць лёс.
Крамсаюць летуценнi,
То раптам узнiмаюць да нябёс.
Мiнаюць нашы эры…
Зноў узыходзяць дзецi на зямлi,
Растуць, як тыя дрэвы:
Куды насенне iх не загарнi,
Углыб iдзе карэнне,
У тлусты чарназём i камянi.
1973

КАЛЯРОВЫ ПАРАД
БУКЕТ
Памятаеш, вечар, я прыходжу…
Ты i я на цэлы белы свет.
I здаваўся нам такiм прыгожым
Сцiплых кветак палявых букет.
З краскамi прыносiў я каханай
Водар траў з няскошаных лугоў,
Зор начных халоднае дыханне,
Вышыню сваiх блакiтных сноў.
Я табе, найлепшай на планеце,
Колькi цеплынi знайшоў зямной?
Колькi песень прысвяцiў нявесце?
А як жонкай стала – нi адной.
Мроi, вершы, пахi засталiся
За нябачнай у быту мяжой.
Дык якiя ж змены адбылiся?
Дзе згубiўся вечар летнi той?
Думаю, адказу не знаходжу.
Кажуць, што спрадвечны тут сакрэт.
Гэта мае думкi растрывожыў
Па дарозе куплены букет.
1974

ЖНIВЕНЬСКI ВЕЧАР
Раслi, раслi i раптам знiклi ценi,
Згубiлi ў змроку лiнiй чысцiню.
I свежасць ночы першыя струменi
Спусцiла з павадоў на змену дню.
Дыск сонца, дагараючы, над лесам
Спынiў свой на хвiлiну хуткi бег.
Адкрыўшы гарызонта занавесу,
Ён дзесь паблiзу адшукаў начлег.
А супраць месяц срэбрам налiваўся.
Раскiнуўшы наўкол люстэркi рос,
Ён, быццам да нявесты, рыхтаваўся
Прыняць ад сонца найвышэйшы пост.
I вось туман плыве скрозь змрок апаўшы.
Затоплены ўжо сiвiзной стагi.
На выгане агонь да зор расклаўшы,
Вандруюць моўчкi ў небе хлапчукi.
1971

ПУШКIНСКI ЧАС
Сумота, самота
Асенняй пары…
Апалай лiстотай
Зайшла ты ў двары.
Плывеш па-над лесам.
Стракаты цяжар –
Багацце засекаў,
Прыроды пажар.
Паранiўшы сэрца,
На поўдзень далей
Ляцiш чараўнiцай
На крылах гусей.
А ў нас ужо восень.
У профiль, анфас
На полi i ў лесе –
Скрозь пушкiнскi час.
I зноў на спатканне
У барвы абшар
Iду без пытанняў,
Мой мудры ўладар.
Я бачу ў разлiве
Паважлiвых фарб,
Бы ў краме гасцiннай,
Цану на свой скарб.
I з сумам вучуся:
На схiле пары
Аддай, за што бiўся,
I ў барве памры.
1971

КРЫЛАТЫ СУМ
Найсумнай песняй развiтання
З асенняй барвавай пары
Па ўскрайку золкага свiтання
Плывуць у вырай журавы.
У небе шэрым клiн крылаты
Надзею пестуе адну:
Праз сум i цёплыя пенаты
Ляцiць у новую вясну.
I клiча за мяжу радзiмы,
Дзе можна сэрцам успрыняць,
Чаму спеў сумны жураўлiны
Ад родных высяў не адняць.
1971

ЗАЗIМАК
На чуйных струнах пазалоты
Налiтай сонцам збажыны,
На марах шапаткой лiстоты
У снах барвовай навiзны,
Пад ветру стомленнае ржанне
З дажджоў слязою на вачах
Адпела восень развiтанне
На лузе, полi, у лясах.
I вось празрысты надвячорак
Прынёс у месячным кулi
У восень першынца марозаў –
Лёд хрусткi мосцiць па зямлi.
1974

КВЕТКА БЭЗУ
В. С.
Ты прыйшла, а з табою
З той далёкай вясны –
Журавоў чарадою
Каляровыя сны.
Салаўiныя ночы,
Зноў пачуццi не ўняць.
Па вясне з песняй крочу
I хачу свет абняць.
Сiнь нябёс – твае вочы.
Квецень белых садоў
З тваёй постаццю побач
Я паставiць гатоў.
А раз, бачыў, вясёлку
Сабе ў косы ўпляла.
Кветка бэзу – заколка,
Нiбы май расцвiла.
То прысню на дасвеццi –
Мы на ўлоннi лугоў.
Ты струменiш, як вецер,
I – нiякiх слядоў.
А я побач, нявольнiк,
Крок не ў сiлах ступiць –
Пад нагамi ад болю
Зноў трава закрычыць.
Ты прыйшла, а з табою –
Звон далёкай вясны.
Я з сiвой галавою –
У нязбытныя сны.
Журавоў чарадою
Днi плывуць, не спынiць.
Хоць вясна, не дадому,
Клiн у вырай ляцiць.
1979

ВЫТОКI
Беларускае Палессе –
Край забiты i глухi.
Дрыгва, тонi… А на ўзлессi
Пасвяць статак пастухi.
Сiнякрылае бяздонне
Салаўiных вечароў…
Ранак пестуе на ўлоннi
Цiшыню сiвых бароў.
Гэта дзiкае прыволле,
Царства птушак i звяроў.
Зноў кранае песняй-болем
Крык з дзяцiнства журавоў.
Не пазнаць пейзаж палескi:
Край сахi i жабракоў
За адно жыццё пралескай
Расквiтнеў сярод сяброў.
Час, бязлiтасны i жорсткi,
Перагортвае гады
I ляцiць, бы санкi з горкi,
Не збаўляючы хады.
Бы цягнiк з майго маленства.
Ад паўстанка рушыў ён.
Ад спалоху да майстэрства
Курс трымае эшалон.
Твары новыя з гадамi,
Пахi, рэчы, краявiд.
Як пазнаць табе вачамi,
Дзе тут ява, хто аспiд?
Часам розум не памочнiк
На пытанне даць адказ:
Хто тут сябра, хто даносчык?
У каго якi заказ?

Можа, змест такi глыбокi
I не трэба нам шукаць.
Сэнс якi, мае вытокi, –
З кiм кароў у поле гнаць?
А цягнiк шыбуе шпарка.
За акном ляцiць прастор.
Толькi фарбы бачны ярка,
Што нясуць зямны настрой.
Журавiнныя паляны.
Там сунiчны аксамiт.
У рабiны палымяны,
Бачу, з вогнiшча прыкiд.
Вунь вясёлка над узлескам.
Рунь запоўнiла абшар.
Красавiк пралiў пралескi.
Сон-трава казыча твар.
Зiхацiць пад сiнню неба
Каляровы iх парад.
Далонь грэе луста хлеба –
Падзялю з табою, брат.
2005

ЛАВАНДА
МЕЛОДЫЯ САПУН-ГАРЫ
Праз пяць хвiлiн
Зноў прад Сапун-гарой,
Нiбы з глыбiнь
Часоў, калi герой
Тут кожны быў,
У мёртвай цiшынi
Гучыць матыў,
Апалены ў агнi.
Скрозь нотны строй
Мелодыя бурлiць,
Над вышынёй
Прарэзлiва гучыць
Курантаў бой,
Хатынскiх печаў звон,
Разбуджаны вайной.
I Бухенвальда стогн,
I сэрцаў стук,
Жывых i тых, хто паў, –
Адзiны гук.
Тых час не зруйнаваў.
А маладым
Ён – Мендэльсона марш,
Вясельны гiмн,
Дзе немагчымы фальш.
Праз пяць хвiлiн
Зноў прад Сапун-гарой
Падзе матыў
Крыштальнаю слязой.
1973

ПРЫБОЙ
На мове ветру
Размаўляў прыбой,
Яе пазнаўшы
У бяздоннi штормаў.
Ды толькi страцiў
Ён магутнасць слоў,
Пакуль гуляў
Сярод марскiх прастораў.
1973

НАЧНОЕ МОРА
Край зямлi,
А далеч – цемра ночы.
I толькi зоры, яе вочы,
Бы караблёў агнi,
Цi маякi
Для падарожнiкаў бяссонных
Гараць штоноч нястомна
У зыбкай вышынi.
I вось ад зор
Сыходзiць неба ў мора.
Узняўшы караблi да зорак,
Прыбоем б’ецца ў мол.
I каля ног
Не мора зацiхае,
А неба, бачу, пачынае
Разбег начных дарог.
1973

У ЯЛЦIНСКIМ ПОРЦЕ
У лiстападзе ў беларускiм краi –
У суме шэрым голыя лясы.
На дрэвах нудныя дажджы змываюць
Бязлiтасна апошнiя лiсты.
А тут уздоўж гранiтных парапетаў
I горных сцен – жывых вясёлак край.
Сама сiвагаловая Ай-Петры
Сыходзiць часта ў аксамiтны рай.
Экзотыка з-за пальмы выглядае.
Прыгрэлi хвалi кветкi ля вады.
Мастак, здаецца, берагам гуляе
I пакiдае на пяску сляды.
А мора ў хвалях сонца калыхае –
У кожнай кроплi цешыць немаўлё,
Бы смутак маракоў аб родным краi
Або цяжар шматтонных караблёў.
1973

ТАНЦЫ Ў ПАНСIЯНАЦЕ
Аркестр адмысловы:
Iонiка ж – марка!
Для ўсiх, пагалоўна,
У танцы ўладарка.
У шэйкавым рытме
Да формы нястрогiм –
Галовы сiвыя
I стройныя ногi.
А ордэнскiм планкам
Матыў незнаёмы.
Яны водзяць танга
З сучаснай платформай.
Танцуюць, танцуюць,
Наколькi ёсць моцы.
А твары – крынiцы
Шчаслiвых эмоцый.
– Чужынная мода, –
Хтось выбуркнуў хмура.
– Ды гэта ж работа
У час перакуру.
1973

ЛАВАНДА
Блакiт зямлi камбайнамi ўбiраюць –
На востраве Тасманiя жнiво.
Лаванду сiнявокую зразаюць.
Алейшчык з кветак выцадзiць пiтво.
Не ў градусах яго каштоўнасць, вартасць.
Там водар цудадзейны для людзей,
Якi даруе нам жыцця глабальнасць,
Узлёт душы. Не кветка – чарадзей.
Што гэта праўда – сам пераканаўся.
Так дзiўна трапiў у яе палон:
Асеннi ў горадзе пажар узняўся,
I водар кветкi ахапiў, бы сон.
Наўкол звiнiць пейзаж шматкаляровы
Замест панурых твараў i двароў.
Лаванда нас вiтае. Крым i горы.
I восень зноў хвалюе ў жылах кроў.
Калейдаскоп уражанняў не засцяць
Твой жорсткi лёс i мой палынны шлях.
Мы з пропiсаў выводзiм слова «радасць»,
У сшытках – адзiноцтвы на палях.
Жыццё-настаўнiк нас пытае строга.
Памылкi не даруе нi адной.
I нельга рай адбудаваць нанова,
Аднойчы зруйнаваны ўшчэнт бядой.
Жыцця на два крушэннi не хапае.
А так мажорна хочацца прайсцi.
Лаванда ў сваiм водары купае.
Нагбом мы п’ём блакiтны элiксiр.
Ды мы ў палоне восенi, зямляне.
Нас захапiў стракаты аксамiт.
З лавандаю злiлiся на паляне,
Каб не пашкодзiць горны краявiд.

Цябе прырода адарыла шчодра.
Што лiнii, што формы – для багiнь.
З табою побач сам сабе зайздрошчу.
Ты – гэта ява цi мiраж пустынь?
Пяшчота, страсцi нахлынаюць морам.
Нiбы брыльянты, зiхацiць блакiт.
Нас з рэчаiснасцi па трасе зорнай
Нясе, нясе бязмежнасцi транзiт.
Сiвыя скалы наш палёт вiталi.
Байнiцы-вочы адвярнуў рэдут.
У небе птушкi разам замаўчалi,
Далей ад нас трымаючы маршрут.
Забыты ўсе памылкi i нягоды.
Дарадчыкi – ажно за сотнi мiль.
I толькi змей-спакуса з асалодай
Смакуе наш сардэчны вадэвiль.
2005

РАЗВIТАННЕ З МОРАМ
Алеяй стройных старых кiпарысаў
Прыйшоў я развiтацца да цябе,
Каб увабраць раздольныя абрысы
I пакланiцца велiчнай вадзе.
Занатаваць пейзаж марскi – нястомны:
Дзесь караблi расталi ў сiняве,
У бераг б’юцца хвалi манатонна,
I чайкi – беласнежныя твае.
Усё лаўлю я, да драбнiц прыбою,
Каб перанесцi ў сэрца назаўжды
Зайздросны вобраз, без iлжы, спакою –
Такi характар у марской вады.
I веруючы ў даўнюю прыкмету,
У спадзяваннi на спатканне зноў,
Дару ад сэрца медную манету
I гронку гэтых
Шчырых слоў-радкоў.
1973

СМАЛЕНСКIЯ ДАЛI
КАСТРАМА
I
Пасля Пушкiна вершы пiсаць,
Кажуць мудрыя, – марная справа.
Толькi струны душы не стрымаць:
– Бог на песню дазвол даў i права.
Аргументы! Iх лепш паважаць,
Калi лёс рэдкi выбар даруе.
Можна збочыць i мужна маўчаць.
Няхай сцюжа наўкола пануе.
Я з сумленнем у згодзе жыву.
Не праз шыбу зноў зiмку вiтаю.
Пад нагамi конь чуе дрыгву,
А я новы паход пачынаю.
Я iмгненнi хачу захаваць
Знiчак-дзён i не вельмi ўжо ўзорных,
Iх узнёсласць, пяшчоту. Вiдаць,
Я цяпер у Сусвеце дазорны.
Эстафету мне дзед перадаў.
Ён – герой яшчэ першай сусветнай.
Трох «георгiяў» там атрымаў.
I змагаўся за ўладу Саветаў.
Сёння кажуць: дарэмна ён жыў,
Беззямельны жабрак i галота.
Толькi марна лютуюць вужы –
Дзед калгас свой узняў ля балота.
Iмем Фрунзэ ён мару назваў,
Iдэала свайго i салдата.
I мяне калыхаў памiж спраў.
Казак, баек ён ведаў багата.

II
Кастрама. Ад дзядулi пачуў.
Гэта слова з маленства запала.
I вось я да легенды хачу
Дакрануцца, каб яваю стала.
Край паўночны, прымi ад мяне
Прывiтанне зямлi беларускай.
Разам мы на адным палатне
Вядзем крыжыкам
шлях наш па-руску.
У iпацьеўскiх спiсах часцей
Даты жорсткiх баёў i набегаў.
Адганялi нязваных гасцей
З палавецкiх плямён, з печанегаў.
Колькi ворагаў Русь суняла
Ля далёкiх i блiзкiх кардонаў!
Iншых подкупам проста ўзяла
У абдымкi iмперскiх законаў.
На марозных узорах – бы звон,
Купалоў манастырскiх абрысы…
Мiхаiл узыходзiць на трон.
Пазнаю яго царскiя рысы.
Тры стагоддзi раманаўскi баль
Цешыў Русь ад Аляскi да фiнаў:
Зiхацiць на падносах крышталь,
Нектар поўнiць харызму графiнаў.
Царскi посах – улады цяжар.
Песня, стогн па Русi ходзяць поплеч.
Тут i там мы ўсё тушым пажар,
Кастрама, толькi слова, – на помач.
У радах апалчэнцаў, дружын
Супраць небрыдзi ў час лiхалецця:
Князь, баярын, ратай-селянiн.
Так Сусанiн iмя абяссмерцiў.

У iмперыi горды асан.
Мацаваць бы яго дабрабытам.
Абурыўся шыкоўны фасад.
А цi быў у рабоў iншы выбар?
III
Вузкай вулiцай крочу. Мароз.
Кастрама ў навагоднiм убраннi.
Хай у горада сiверны лёс,
Дабрадушнасць адна – гараджане.
Як прыгожаць на роднай зямлi
Iх надзеi i мары, i справы.
Энергетык цi ткач, кавалi:
Кожны з iх – само сэрца дзяржавы.
Як i Юля, тэхнолаг-друкар,
Медсястра, што ў апёкавым цэнтры.
Цуд, гаючая ў Вольгi рука.
I цана яе лекам не ў цэнтах.
Акадэмiя – мужнасць i гарт.
Афiцэраў тут, хiмiкаў росцяць.
З гэтых сцен хлапчукi бяруць старт
У прафесiю i… бессмяротнасць.
Мой Чарнобыль закрылi яны.
На рэактар пайшлi сярод першых.
Сiрацее зямля без вайны.
Я – далей па Мiкiцкай няспешна.
Перашкоды няма змагару.
Працаўнiк-горад сёння святкуе.
Лукашэнка, мой брат па пяру,
Летапiсец, усё занатуе.
Гэту снежнасць i песень узлёт,
Бляск агнёў, што над паркам вiруюць.
Тут з гары ляцiш прама ў сумёт,
Ёсць каток, дзе лёд сталлю шлiфуюць.
Для старых i малых – цудаў свет
Сярод цемры i здрады, шаленства.
Тут набыць можна бiзнес-бiлет
I дазвол у святое маленства.

IV
Па традыцыi: ехаў здалёк,
За сутрэчу – па шклянцы марцiнi.
Для паэта прытулак – шынок,
Бачу «Белае сонца пустынi».
Рэлакс тут на паўднёвы матыў
Для сапраўдных людзей i гламурных.
З кастрамiчкай мы сталi на «ты» –
З фабрыканткай i моцнай натурай.
Перакормлены важны клiент
Тут па сродках у танцах трасецца.
Ёсць тры словы, акампанiмент –
Гэта песняю горда завецца.
Тут не вечнасцi зорнай выток,
I танцуючым не да натхнення.
Iм бы заўтра – на новы вiток
Па спiралi да самасцвярджэння.
Мацаваць трэба ўладу i трон.
Зноў старцы па Русi разбрылiся.
Птушку-тройку пусцiць пад адхон
Яе ворагi не адраклiся.
Хаця мы ў акiяне рэформ
Крута свой карабель развярнулi.
Паляцелi мiльёны за борт.
Ды i самi барты мы пагнулi.
А нас вучаць бясконца, як жыць,
Папярэдне сiрот не злiчыўшы.
Як жа можна Расii служыць,
Ад Радзiмы народ адлучыўшы?
Хiба можна ад Волгi адняць
Кастраму i яе парапеты?
Нам няма куды больш адступаць
На бясконцых прасторах планеты.

Б’ецца Волга ў аковах мастоў,
I плацiны ёй бег замiнаюць.
Рака лёсам жыве гарадоў,
Што яе берагi абступаюць.
На суровым жыцця палатне
З Кастрамы бачу сонца на сiнiм.
Мы ўсё больш аб ядзе i вiне.
Нам бы толькi не шкодзiць Расii.
2004

ВАНIНСКI ПОРТ
У Хабараўску чуў крыгаход.
Камсамольск – тут Амур пад iльдамi.
Зноў вясна на Далёкi Усход
Пракрадаецца з сопак начамi.
Не таварны цягнiк мчыць мяне
Па легендах-чыгунках Расii.
Яшчэ ўчора гасцiў на Дзвiне,
Вось у Ванiна зноў запрасiлi.
Чараўнiца – сяброўка мая.
На Усход пераправу трымае.
Маракi, рыбакi – ёй сям’я,
Акiян калыханку спявае.
Не хапае пяшчоты, цяпла
Для душы яе, тонкай натуры.
Сонца ў небе, ды мала святла.
Караблi адыходзяць панура.
Гавань лёсаў з кайданных дарог
Славiць час, калi цешыла праца.
Кран тужлiва на сцюжы прадрог –
Сухагрузаў бы зноў дачакацца.
Помнiць ён i журботны матыў,
Якi ў трумах дакладна па фрахту
Лоцман вёў праз Татарскi пралiў
На маршруты сiбiрскага тракту.
На Урале, Дняпры, Салаўках –
Крокi сталасцi, росту Расii.
Тут iмперыя ўзводзiла шлях
Праз варожасцi змрок i насiлле.
Дзядзька мой, у свой час, – герой дня:
З Калымы ён на Паску вярнуўся.
Святкавалi натоўп i радня.
Пiсарчук, што ссылаў, адвярнуўся.

Не таварны цягнiк мяне мчыць
Па сталёвых чыгунках краiны.
У хвасце кайданоў звон гучыць
На нагах яе горшага сына.
Сэрца мацi не можа прыняць
Прыгавор – ну якi ён злачынца?
Яна молiць усё дараваць.
Верай, праўдай магутна Айчына.
Пакiдаю я Ванiнскi порт.
Катаржане тут больш не спяваюць.
Узнiмаюся моўчкi на борт –
На паром, якi ў Холмск адпраўляюць.
Сахалiнскi маршрут, як i порт,
Палiтычных, забойцаў пабачыў…
Яшчэ Чэхаў пакуты iх вёрст
Па Еўропе разнёс сказам-плачам.
Паляцелi з прычала канцы.
I на рэйдзе паром не трымалi.
Сняцца ў моры – на сушы дварцы,
Хвалi iх за кармой пазмывалi.
Штурман-час новы курс выдае.
Зноў чакаюць штармы i туманы.
Акiян – мужных ён прызнае
Праз гады i праз мерыдыяны.
2005

ЧУВАШСКАЯ ВОСЕНЬ
Паэма
I
Я формулу жыцця занатаваў.
Мой алгарытм, пакуль i не здарожу:
Каб жыць прыгожа, цвёрда я пазнаў –
Штодзень патрэбна працаваць прыгожа.
Таму не злодзей я i не сатрап.
На пяткi на пакосе наступаю.
Нясу нястомна свой няхiтры скарб.
Сусед у бок уладна мне пiхае.
Урокi эканомiкi, жыцця
Давалi рэчаiснасць, iх выданне.
Пасаду тут рэдактара пасля
Прыняў за падарунак з хваляваннем.
Мы час не выбiраем. Трэба жыць
Прыгожа i змястоўна, i цiкава,
Якi б вiхор над намi не кружыў,
Якая б не тлумiла нас пачвара.
Ёй назва зайздрасць, сквапнасць, недавер.
Воўк-адзiночка шэрасць раздражняе.
На баль яго прыйшлi, як на расстрэл,
I прывялi з сабой такiх жа зграю.
Агiда iх замучыла даўно
Да зор чужых – як без дозволу ззяе?
Так цяжка несцi да людзей святло,
Якое ў хаце цемру разбаўляе.
Гiмн дабраты ў вушах журбой гучыць
I злыдням-звадыякам, i хапугам.
Ад дармаўшчыны iх не адлучыць
Нi просьбай, нi загадам. Хiба пугай?
Набатны колакал ва ўсю звiнiць.
Хутчэй напрамак выбраць для атакi,
Набрацца сiл. А час жа не спынiць,
Пяройдзе зло крытычныя адзнакi.

I я з запалам чыстага лiста,
Гатовага пра крык душы паведаць,
Адкрытага сябрам i да святла,
Мчу ў Чабаксары, восень там наведаць.
II
Фарбуе жоўтым верасень абшар.
Край сонечны, яму да твару колер.
Чувашскi герб нясе лясоў загар,
А сцяг – са спелай збажыною поле.
Вось Волга, тут прыволле i сябры.
Па значнасцi я iх не расстаўляю.
Вы скажаце, з якой такой пары?
Я, стомлены, на беразе гуляю.
З дзяцiнства трызнiцца рака з былiн,
У буквары звалiўся прама ў хвалi.
Пасля Някрасаў, Пушкiн, Карамзiн
Партрэт Паволжа годна дапiсалi.
Раздольная i сцiплая зямля.
Сяброў вiтае, ворагаў карае.
Вакол царквы бясконцая ралля,
I ветразь мой над Волгаю лунае.
З Калiнiна я ў Астрахань прыйшоў.
Страчалi як? Па вопратцы, канечне.
Я не чакаў раскошы, кiрмашоў.
Мне б раны загаiць i боль сардэчны.
Усё, чым я на свеце даражу,
На вартасць тут, каштоўнасць правяраю.
Сумненнi ёсць, таксама раскажу.
Экзамен зноў на годнасць я трымаю.
А, можа, лепш падацца ў марафон?
У край, дзе фараоны спачываюць?
Або ў Тайланд? Там рускiя сезон
Чарговы фантастычна адкрываюць.
Дарэчы, на сiямскiх берагах,
Дзе джунглi ў Квай-раку штодзень глядзяцца,
Удзячны, што Расiя зберагла
Свабоду двойчы каралю i тайцам.

Яны без валакiты б i валют
На роздумы мне ў хвалях вiзу далi.
Я ўсе задумкi выдаў ля агню,
Калi нам юшку ў мiскi разлiвалi.
– Чужых прарокаў досыць ты чуваў, –
Цiтоў вачэй ад полымя на зводзiў. –
Ты разумееш, што б я адчуваў,
Калi б сказалi мне, што сябра – злодзей.
Што ён папоўнiць веры арсенал,
Патрачаны на барыкадах з хамствам,
Да Буды з дому рушыў у Непал.
I гэта з самым рускiм грамадзянствам.
– Даруй, цябе баяўся напужаць
Знянацку я, тым больш не пры парадзе.
I першы тост хачу за тых падняць,
Хто тут, наперакор сапраўднай здрадзе.

III
Наш пафас затрымаўся за сталом,
Пакуль чувашаў i гасцей вiталi.
Як вочы азаралiся святлом –
Аб пераменах добрых нагадалi.
Сяляне адраджаюць родны край.
Палям i фермам мрояцца рэкорды.
I сёлета ўсiх радуе ўраджай,
Аднак дажджы на працу – злым акордам.
На раздарожжы тужыцца Цывiльск –
Сталiца сцiплых рускiх хмеляводаў:
Тавар – у смак, дзесь лепшы вынайшлi.
Ён iмпартны, але ж зручней заводам.
Ад рэйдараў адбiўся камбiнат,
Чапаеўцы наш «шквал» абаранiлi.
Да Пуцiна дайшлi. Пазбеглi страт.
Татарын там адзiн – за ўсю краiну.

Дарогi Фёдараў пабудаваць
Ва ўсе куткi-закуткi краю ўзяўся.
А хлапчукi – у неба, не стрымаць,
Дзе Нiкалаеў назаўжды застаўся.
Над трактарным суцiх каменяпад.
Зарплата на хiмiчным камбiнаце.
Сталiца абжывае новы лад
Пад строгiм позiркам Багiнi-мацi.
Пара, пара Расii ўжо ўрастаць
З правiнцыяi ў заходнiя стандарты.
Мы зможам знатна ўсе папрацаваць,
Дажджы асеннiя не бiлi б так упарта.
IV
Пад юшку баiць доўга хопiць сiл
Пра час i лёс. Без песнi – гэта п’янка.
Пра справы досыць. Музыку прасi.
Казлову – слова i яго баяну.
Культуры ён мясцовай камандзiр.
Тэатры, галерэя па-чувашску
Вядуць размову сённяшнiх гадзiн,
Часоў былых. Народу гэта важна.
Паслушна рыпнуў у руках баян.
I вось на лад лiрычны пераходзiць.
Мы разганяем песнямi туман.
Нас заглушаюць з Волгi параходы.
Гудкi, гудкi, гудкi наперабой.
Нiбы ад iх усё ў жыццi залежыць:
Якi на сонечнай зямлi настрой,
Якiя песнi ёй спяваць належыць.
Нам пару ўсю б не выдзьмуць у свiсток…
Чакайце, час настаў для рускай лазнi.
Дзе Вражкiн? У яго ў любы куток –
Пяцьсот рублёў. А што яшчэ – не ўлазьце.
Тут дока i прафесар нават – ён.
У «Чувашыю» нас мiтулем уладзiць,
Дзе лазня знатная, для VIP-персон.
Мы маем права, за якое плацiм.

Бярозавы чувашскi венiк там
Запараць па сакрэтах адмысловых.
Ты ў дзёгаць спэцканы, даверышся сябрам –
З парыльнi выйдзеш у надзеях новых.
Чуваш – ён хлебасольны чалавек.
Працуе шчыра, слову давярае.
I кожны крок яго жыцця спрадвек
Шчаслiвай зоркай мара асвятляе.
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ЕНIСЕЙСКI МЕРЫДЫЯН
I
Час цяжка б’ецца, бы ў рацэ вада.
Акцэнты дзён змяняюцца, што брэнд.
Жыцця цiкавага мы зведалi спаўна.
За грошы нам – павага, камплiмент.
Гламур у модзе. Сытых не суняць.
У гульбах зноў паставiлi на кон
Маю зямлю. Яе абараняць
Не хопiць нi малiтваў, нi iкон.
Ягор Iсаеў – мудры чалавек.
Паэт. Герой. Ён з боллю гаварыў:
– Зямлю купiць, што захапiць навек.
Нам Бог усiм адну яе дарыў.
Гляджу на карту – казачны партрэт.
Ляжыць прастора каляровым сном.
Часоў спрабую распазнаць сакрэт –
Адкуль пачнецца пераможны звон?
Расiю нашу розумам не ўзяць.
Аршын не падабраць, каб быў пад рост.
Нанова дом мы сталi будаваць,
Данесцi кветку трэба нам да рос.
На карце бачу мужнасцi палi
I гарады, што выраслi з пустэч.
Мы з горшай завiрухi шлях знайшлi.
Няўжо аднялi ў пераможцаў меч?
Урал, Сiбiр. Iду на ўсход далей.
Шукаю для Расii сiл прыток.
Вось Краснаярск i волат Енiсей.
Вады гаючай дай, рака, глыток.
II
Паўночна-Ледавiты акiян…
Ён у каралях вечнай мерзлаты.
Тут кожны крок, як сам мерыдыян,
Гартуе поступ рускай шыраты.

Забыты трасы. Рэдка верталёт.
Праз кручы рэк каварных, быццам змей,
Па зiмнiках, праз горы – навылёт
Мерыдыян праклаў свой Енiсей.
Пад сiняй снежнасцю ляжыць тайга,
Стагоддзямi глядзiцца ў небасхiл.
Спяшаецца праз скалы Ангара
Да Енiсея – дзесь спатканне ў iх.
Прастора, велiч, памяркоўнасць тут
Пароль жыцця вам называюць раз.
З часоў глыбокiх выбраны маршрут,
Яго не пройдзеш проста, напаказ.
Закон для ўсiх. Касмiчны экстрэмал,
Тунгускi госць, суцiшыўся мiж дрэў.
Увесь Сусвет пад страхам ён трымаў.
А тут, нiбыта свечка, дагарэў.
Закон тайгi. Ён лёсам даражыць
Людзей звычайных i краiны ўсёй.
Дарога тут у кажнага ляжыць
Глыбокай енiсейскай каляёй.
Мерыдыян вядзе рахунак свой.
Плацiны ў наваколлi падлiчыў.
А потым акунуўся з галавой
У арсеналы – хто тут што стварыў.
Таблiцу Мендзялеева сабраў,
Шыкоўны i рэальны ёсць букет.
Аднак дарма нiкому не аддаў.
Да скарбаў шлях – вялiкi то сакрэт.
Нам разгадаць патрэбна ўвесь красворд.
На многiя пытаннi ёсць адказ.
За новы лад мы пачалi паход.
Зноў Енiсей экзаменуе нас.
Расслабiцца ён не дазволiць нам.
Забаву нават выдумаў адну –
Слупы-уцёсы. Каб скарыць iх вам,
Патрэбна мець i моц, i галаву.

Мерыдыян – загадка ён спрадвек.
Ляжыць праспект уздоўж тайгi ў агнях.
Сюды цяпло i песню чалавек
Нясе ў сваiх мазолiстых руках.
Фантазii не хопiць уявiць
Адлегласцi, якiя мы прайшлi,
Каб краявiд пад сонца абнавiць,
Каб скарбы нетраў да людзей дайшлi.
Стаiць Расiя тут ва ўсёй красе:
Тайга люляе гарады ў гарах,
Дзяўчынка шпарка крочыць па расе
З настроем васiльковым у вачах.
III
Круты пад’ём на Слiзнеўскi адкос.
Цар-рыба тут у краты-сетку б’е.
Астаф’еў Вiктар, сын Пятра, узнёс
Амаль пад неба ў помнiку яе.
З вяршынi мне рака – нiбы раўчук.
Стрыножаным здаецца Енiсей.
Не стогне, не вiруе. I хлапчук
З Аўсянкi крыж на свой уцёс нясе.
Пiсьменнiк нарадзiўся тут i рос.
Адсюль Расii прадчуваў размах.
Тут марыў ён, кахаў i лепшы лёс
Шукаў сялянам з кнiжкаю ў руках.
Каб добра бачыць, мала зоркiм быць.
Сумленным толькi шлях ёсць да святла.
Дзiвосны край Расii нарадзiць
Быў абавязаны прадвеснiка цяпла.
Прырода, чалавек… А што паперш?
Адказ знайсцi не хопiць i жыцця.
Мой родны кут i я – адзiн рубеж:
Прырода – мацi, мы – яе дзiця.
Мерыдыян з заснежанай душой.
Радзiма наша, дом ён для людзей.

Тут у разведку з кожным бы пайшоў.
Толькi вазьмi, Прыедзiтыс Сяргей.
2003

САХАЛIН
I
Не стамлюся светам захапляцца.
Я – усёй зямлi грамадзянiн.
Час у новы пошук адпраўляцца.
Выбiраю – востраў Сахалiн.
Колькi цудаў на зямных прасторах,
Столькi пра iх казак i былiн.
Там адкрыццяў безлiч i гiсторый!
Дзеля iх лячу на Сахалiн.
"Боiнг" наш дакладна па глiсадзе
На пасадку выйшаў прама ў… цырк:
Тры мядзведзi, ды пры ўсiм парадзе,
Мацi i яе два малайцы.
Яшчэ ўчора небарак ганялi
Каля ўзлётнай службы ўсiх бяспек.
Ды звяры на гэта не зважалi,
Хоць i быў замах на iх засек.
Пацяшаў нас дзiкi свет нядоўга.
Пляск далоняў глушыць гул турбiн.
Пад крылом шасi надрыўна стогне.
Як чакалi гэтых мы хвiлiн.
Паўпланеты засталося ззаду,
Як i сам скрозь цемру пералёт.
Мы здаём высокую пасаду,
Пакiдаем сонны самалёт.
У Паўднёва-Сахалiнску ранне.
Засланяюць сопкi небасхiл.
А за iмi – акiян спатканняў.
Кожнае – выток жыццёвых сiл.
Сахалiн: спатканнi i разлукi.
Асаблiвы гэта гарт жыцця.
Ён на востраве – узлёт i мукi,
Фiласофiя i змеcт быцця.

II
Лiпень стрыманым цяплом вiтае.
Сахалiнцам гэта не сюрпрыз.
Распрануўся горад наш да краю.
Далей – сорам толькi i стрыптыз.
Тым не менш я зайздрасць не хаваю.
Так дастойна людзi-галышы
Прамянямi з неба папаўняюць
Цеплынi запас сваёй душы.
Яе велiч i багацце першым
Мне адкрыў звычайны чалавек –
Iван Кошкiн. Не асiлак знешне,
А характар! Бог – у галаве.
Выпускнiк, з дыпломам iнжынера,
Ён у песнях Сахалiн знайшоў.
Пад матыў iх майстраваў кар’еру,
Свайго шчасця церамок узвёў.
Дачка Таня, каласок-унучка –
Самы звонкi да жыцця прыпеў.
Чалавек-дзiвак – тавар ён штучны.
Iван Кошкiн шмат чаго паспеў.
Ён душой – вандроўнiк i рамантык,
У жыццi – змагар i працаўнiк.
Развiтаўся з iм я цiхiм ранкам.
Мяне клiкаў новы праваднiк.
III
Мы на поўнач у пылу трасемся.
Грунтавы шлях – гэта не шаша.
Нам насустрач – стужкаю прасека.
Востраў на яе паставiў шмат.
У зямлi тут у арэнду ўзялi:
Горы, лес, рачулкi i палi.
Днi i ночы людзi шчыравалi,
Па прасецы трубы правялi.

Акiянскi шэльф на Сахалiне
Iх напоўнiць газам. Дзiкi фрахт!
Нафтагорск пакiнуты ў руiнах.
– Вось будоўлю скончым, пойдзе фарт.
Мы камфорт жыцця на экспарт гонiм
То па трубах, то на караблях.
I пры гэтым пастаянна стогнем:
Гандлявать так стратна – гэта жах!
Бачыў я: нарвежцы за кошт нафты
Родны кут ператварылi ў рай.
Змены сталi верагодным фактам.
Ну, Расiя, вопыт пераймай!
А пакуль на востраве задачы.
Ля Карсакава расце завод,
Дзе звадкуюць газ лаўцы удачы.
Сюды цягнем мы газаправод.
Ёсць надзея, з дапамогай газу
Дабрабыт падскоча, пацячэ.
Тут для шчасця i цяпер запасу:
Рыба, вугаль, той жа лес яшчэ.
Але досыць плесцi нам на ўладу.
Лепш давай наўкола паглядзiм.
У прыроды мудра ўсё, да ладу.
Наша справа – дрэвы пасадзiць
Пасадзiць iх кволыя няпроста,
Палiваць, кармiць i даглядаць,
Каб яны былi на дзiва ростам.
I ў жыццi другiм не замiнаць.
Добрых спраў, зайздросных i высокiх –
Iх нiколi не было зашмат.
Горш жанчыну бачыць адзiнокай,
Калi муж адзенецца ў бушлат.
IV
Аптымiст мой сябра Слава П’янзiн.
Ён са мною востраў абхадзiў.
Хвалi нас кiдалi ў акiяне.
Ён адкрыў мне многа iншых дзiў.

На пуцiну выйшлi з рыбакамi.
Па тайзе на поўнач курс вялi.
Неяк мы магнолiю спаткалi –
Так здзiвiў нас Анiва залiў.
То за ўлоў мы з нерпай ваявалi.
Над Бакланнiм возерам плылi.
У мiнулае маршрут праклалi,
Да чыгункi – вузкай каляi.
Ад японцаў важкi падарунак.
З iмi спрэчка да сяе пары:
Астравы – чыiх надзей падмурак,
Рускай цi японскай дзетвары?
Я пытанне прама адрасую
На Мауку, на ваенны пост.
Казакам, што ў далячынь марскую
Ад Масквы пабудавалi мост.
Час далёкi множыць супярэчнасць.
Але ёсць пасля нямала дзён,
Як агонь. Рахунак iх бясспрэчны.
Цяпло ў доме нашым, межы – ён.
V
ЗША, Японiя, Еўропа.
Толькi тут гараць зямлi агнi,
Калi ноччу прыглядзецца добра
На наш дом з касмiчнай вышынi.
Слава П’янзiн ганарыцца гэтым:
– Востраў наш – зусiм не край жыцця.
Хай пылiнкай мчыць ён па Сусвету!
Але мы – бязмежнасцi прасцяг.
Разумею я яго выдатна.
Да святла суседкi Сахалiн
Дакрануцца можа. Да Хакайда
Цеплаходам – некалькi гадзiн.
Памiж iмi – хвалi акiяна,
I цыклоны хмурацца ў акно.
Сахалiн шануюць расiяне.
Ён i мы – сям’я адна даўно.

Сахалiн – краiна ў акiяне.
Сахалiн – сталiца рыбакоў.
Сахалiн – маёй Зямлi свiтанне.
Сахалiн – планета маракоў.
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СМАЛЕНСКIЯ ДАЛI
Паэма
I
Шыр рускую чужынцу не ўявiць…
Мяцежны свет – пачуццi, думкi, справы.
Патрэбна бачыць, гэтым трэба жыць.
Ляцяць, як зданi, стрэчныя саставы.
Пад колаў сук – напрамак у Смаленск.
Па рускiх мерках, шлях ляжыць нядоўгi.
З цяплушкi я дабраўся да эСВэ.
З суседам баўлю ў прыцемках дарогу.
А за акном мiльгаюць гарады,
Палi, узлескi i вяскоўцаў хаты.
Там месячык гуляе малады,
Шчыруе суайчыннiк зухаваты.
Гляджу, сусед – сур’ёзны чалавек.
Дзесь у Маскве начальнiкам працуе.
Яго з партфелем возяць. I спрадвек
Стратэгiяй i тактыкай кiруе.
– Уражанне маркотнае ў мяне
Аб тых краях, куды бяром кiрунак. –
Сусед працяжна, з роспаччу вядзе. –
Ну заняпад, хоць клiч на паратунак.
Маўляў, народ згубiў арыенцiр:
Развал у вёсцы. Фабрыкi – разруха.
Няма дарог. Вакол – базар адзiн.
А тэлевiзар – пiва i парнуха.
Край дэградзiруе, няма каго вучыць…
Павернецца язык сказаць такое.
Як прыгавор, як стрэл гэта гучыць.
Скажыце мне iмя таго героя,
Хто ўзяў i змагара ў баласт спiсаў
I вiнаватым за пагром назначыў?
Вiдаць, жыццё ён наша вывучаў
З газеты i рэкламнай перадачы.

Я вам людзей сапраўдных назаву,
Тых, хто ў Смаленску рубяжы мацуе
Наперакор марозам i дажджу,
Праслыць вар’ятам часта рызыкуе.
II
За шэрымi туманамi часоў
Згубiлiся падзеi, боль, iмёны.
У скарбнiцы мiнуўшчыны высноў
Бясспрэчны толькi свет адзiн зялёны.
Каб дзецi нараджалiся, раслi,
Хлябы наўкола ўлетку каласiлi,
Каштоўнасцi рэальныя былi
У вечнасцi, свядомасцi Расii.
Смаленшчына – спрадвек зямля славян.
На рускi лад яна жыццё малюе.
Святыя далi да часоў драўлян
Сабор Успенскi звонамi хвалюе.
Братэрства тут сапраўднае жыве,
Яго, бы кветку, над Дняпром люлялi.
У кузнi, полi ратным, на жнiве
Смаляне за цаною не стаялi.
На беразе крутым славуты Конь
Узняў з майстрамi крэпасць вельмi гожа.
Там трыццаць восем вежаў – бастыён.
Ён горад адстаяў, яго ўпрыгожыў.
Ад ворагаў усе шляхi на ўсход
Чырвоныя загарадзiлi сцены.
Каралямi iх назаве народ
На рускай самай гераiчнай сцэне.
Не ўсюды брук па вечнасцi ляжаў:
Пажары, смута, недарод – ухабы.
Ды вырастала руская мяжа.
Не згодзен з гэтым быў сусед нахабны.
Смаленск трымаў надзейна рубяжы
На захадзе iмперыi Расiйскай.

Якi б над краем вораг нi кружыў,
Яго зганялi рускiя асiлкi.
Лiтоўцы, шведы, полчышча татар,
Палякi беглi, аж блiшчэлi пяткi.
Французу так папомнiлi пажар,
Што да Парыжа тэпаў без аглядкi.
III
Па вулiцах Смаленска я iду,
Лiсты часоў па помнiках чытаю:
Матыў ад Глiнкi вуснамi вяду,
Твардоўскага не-не, ды прыгадаю.
Раман жыцця – для iх не гук пусты.
Душой яны старонкi напаўнялi.
Вянчальнай песнi шырыцца матыў,
I адкрываюцца маёй Расii далi.
З вараг у грэкi колiсь крывiчы
Дарогу мудра праз Смаленск праклалi.
Ужо тады глядзелi ўдалячынь,
Шляхi за межы думак выпрамлялi.
Меркурый – воiн на зямлi святой
Прывольнай песнi i жанчын заслона.
Над краем ззяе зоркай залатой
Адзiгiтрыi Божая iкона.
Знаёмыя iмёны, галасы.
Пржавальскi. Iсакоўскi аклiкае.
Здаецца, поруч крочыць праз часы
Гiсторыя краiны, як жывая.
Iмёны на дняпроўскiх берагах
Былiнныя, рэальныя, ад Бога.
Вядомыя, прапаўшыя ў пясках –
У iх адна, смаленская дарога.
Па ёй Гагарын стартаваў да зор.
Смаленск адкрыў адлiк касмiчнай эры.
Ва ўсе часы прыгожа свой дазор
Нясуць сяляне – зодчыя iмперый.

IV
Зноў у Смаленску веснавы настрой.
Сады i паркi мараць з захапленнем
Быць вечна ў зелянiне маладой
I больш не ведаць лiстапад асеннi.
Але не збочыць са сваiх шляхоў,
Прыродаю адмераных аднойчы,
Як гораду, што ў квеценi садоў,
Так i паэту з мiсiяй прарочай.
Смаленск – рабочы, воiн, хлебароб –
Вядзе руплiва справу сваiх продкаў.
Эй, рулявы, хвалюецца Дняпро,
Трымай раўней на плынi нашу лодку!
Расiя – гэта цэлы карабель.
«Iмперыя» – чытаю назву горда.
Ды пасадзiлi волата на мель,
Бо шкодзiў сытым курс яго народны.
Смаленск багаццяў шмат да нас данёс
Праз час, сумёты, войны i пажары.
Ды на гiсторыю падкiнулi данос:
Героi – хто? Дзе ворагi, ахвяры?
Гiмн пераможны, рэквiем гучыць.
Герояў з пастаментаў абярнулi.
Прымусiлi гiсторыю вучыць,
Дзе ворагаў ахвярамi вярнулi.
Мiнулае ствараюць на заказ –
На ўсё гатовы мастакi без пробы.
Мяняюць справы, людзi свой акрас
Па густу новай царственнай асобы.
На лёс не скардзiўся наш селянiн.
Ён рупiў строга па камандах зверху.
Дайшла да ручкi вёска, да руiн.
Тут быццам зноў пагаспадарыў вермахт.
Бярозкi шпарка ў рост пайшлi ў палях –
Прырода не дае раллi прастою.

Вось толькi як узяць з зямлi ў рублях,
Пакуль расце нам сала за мяжою.
Працуе кожны, каб дастойна жыць.
Нам справы, справы, дружна рукi просяць,
Якою будуць дзецi даражыць.
Пяскi iдуць, зялёны свет заносяць.
Смаленску шкодзiць гэты пыл густы.
Не развучыўся ён трымаць рыдлёўку.
Гатоў дарогi будаваць, масты
I фарбаваць Айчыну пад Рублёўку.
Нямала плям раз’ела твар Русi,
Пад сiлу нам знайсцi ад iх збавенне.
Без справы нудна, хоць ты галасi.
Ад працы вырастае ў нас натхненне.
Гламур не згодзен з гэтым, вартаўнiк.
Iх баль гудзе, маўчаць палi-сiроткi.
Герой, ён сёння быццам жартаўнiк,
Знай, прадае: надзеi, нетры, продкаў.
Iмперыя стаяла i стаiць
На тым, што велiч часу служыць людзям.
Адступнiкi, пясок вакол струiць,
Мы па пустынi зноўку марна блудзiм.
V
А, можа, мне ўсяму наперакор,
Краiны лёс крыху хай пачакае, –
На свой цягнiк са Жлобiна ў Рабкор.
Гранiца тут паблiзу пралягае.
Па Гомельшчыне мiлай пахаджу.
Душу сагрэю радасным спатканнем
З iмперыяй юнацтва. Пагляджу
На зорку шчасця першага кахання.
На ростанi шляхоў праз сiнi лён
Цягнiк кранае строга па раскладу.
I кожны раз, пакуль бяжыць перон,
Глядзiць, каб не пакiнуць мяне ззаду.
Усё часцей трывожыць дзiўны сон:
Я на цягнiк у май жыцця спяшаю,

Мiнуў вакзал, выходжу на перон…
I ва ўспамiны браму адчыняю.
Далей-далей вяду ў былое мост:
Смуродзiць лямпа, ды святла так мала.
Хутчэй бы адышоў пятроўскi пост.
Там – агуркi, за iмi – бульба, сала.
Не ведалi, дзе бацька калясiў.
Пад саламяным дахам наша хата.
Я ўсё ж знайшоў у Мiнск студэнцкi сiл,
Дзе на рубель – абед, трамвай, тэатры.
Спакусамi, сумленнем гандляры
Гасцiнна запрашалi ў свае путы.
Спорт, камсамол i школьныя сябры –
Iмперыя стаяла непрыступна.
Яе мяжа для ворагаў – заслон,
З падручнiкаў засвоiў дасканала.
А сам iшоў на новы бастыён
За кветкай шчасця з ночы на Купалле.
Нялёгка мне было яе шукаць,
Парадкаваць па рангу днi, падзеi,
Каб горшае ўсё ў новы шлях не браць
I каб не ставiць на яго з надзеяй.
Калейдаскоп стракаты, гэта факт.
Круцiўся ён, мiльгаў, як на экране.
Я выбiраў без права на антракт
З лавiны фарбаў колер майго рання.
Калi ў мiжрэччы Сожа i Дняпра
Пад промнi сонца стаў я заўтра квецiць,
Тады не ведаў нi пра Бога Ра,
Нi пра Луксор, што ёсць такi на свеце.
VI
У Афрыцы дзiвосны сонца-край
Згубiўся колiсь за пяскамi Часу.
Ён справядлiва зваўся cловам «рай» –
Папiрусы гавораць без прыкрасы.
Iмперыя па берагах расла –
Нiл царства старажытнае прывецiў.

Аж тысячу гадоў зямля-краса
Радзiла шчодра i бацькам, i дзецям.
Бог сонца Ра нёс з вышынi цяпло.
Яно пад небам згоду сагравала,
Багам i людзям мераю адной
Без блату ў промнях шчасце раздавала.
Яшчэ вада, яна жыцця выток.
Вучоныя так людзi прадказалi.
Ёсць думкi iншыя. Але расток
Памрэ ад смагi ў залатым казане,
Калi яго вадой не напаiць…
У царстве старажытным дождж, iмжака.
Дрымучы лес пад хмарамi стаiць.
Для Нiла гэта добрая адзнака.
Вада з нябёс, вада з крынiц зямлi.
Стыхiю прыручалi людзi доўга.
Як i агонь, яе перамаглi,
Прымусiлi служыць сабе i Богу.
Я бачу ў кожным ласкутку жыцця,
У скрутках старажытнага Егiпта:
Палае сонца, Нiл залiў прасцяг,
У неба ўзносiцца падзяк малiтва.
Адтуль дапоўз да нас жук-скарабей,
Данёс аб шчасцi мары-летуценнi.
Жаданнi нашы ён, як чарадзей,
Здзяйсняе лёгка, нават з захапленнем.
Нам казку-песню захаваў Луксор –
Сталiца старажытнага Егiпта.
I шырыцца маiх надзей прастор,
Натхняе iх нябесная малiтва.
Аб шчасцi марыць чалавек заўжды,
Аднак яго не ведае памеру.
Камфорт душы яно цi грабяжы
Дзеля забаў гламурных i кар’еры?
Не вытрымаў наш старажытны рай
Выпрабавання скарбамi, дастаткам.

Пясок занёс багаты каравай
З вадою разам, лесам, росным ранкам.
Пустыня там, дзе колiсь мурава,
Як хвалi Нiла, гойдала свiтаннi.
Знiк бедуiнскi ў дзюнах караван –
У iх з вадою тайнае спатканне.
Калодзеж дзесь засыпаны ў пясках,
Ад чужакоў ваду хавае племя.
Багаццяў шмат было ў яго руках,
Глыток вады – што iзумрудаў жменя.
Халодны позiрк – горды шэйх суцiх.
Даўно лютуе над пустыняй бура.
Жыццё ў пясках – апалены трыпцiх:
Вада-мiраж, вярблюд i ўcя натура.
Зыход у вечнасць – крайняя мяжа,
Калi наш розум цела пакiдае.
I дзецi па цане iдуць каржа.
Гiсторыя нам так апавядае…
Iмперыя пустэльнiкаў зайшла.
З прыродаю не стала болей зладу.
Трагiчная гiсторыя была
Пра Бога Ра i… рускую загадку.
Так, так, калiсь маёй зямлi рака,
Адкуль Расiя выйшла ўсёй iстотай,
Была не Волгай, а ракою Ра.
Мы царства старажытнага патомкi.
Усё пераплялося ў нас, людзей:
Адны Багi з калыскi спавiваюць,
Мы розныя, ад расы да iдэй,
Але маршрут адзiн нам вызначаюць.
Як хочацца мне памылiцца зноў…
Я выкажу табе адну здагадку:
Бурылi свет зялёны да высноў
Разоў мы восем, каб iсцi спачатку.
Дык, можа, хопiць крочыць па мяжы,
За iдалам накураным ганяцца.

Смаленск у квеценi садоў ляжыць,
Яму касцы на сенажацi сняцца.
VII
А я Стамбул чамусьцi прыгадаў.
Басфор сустрэў мяне землетрасеннем.
Пануры горад – адхiнi бяда,
Пачаў у парках нанач засяленне.
Цi ўспомнiў ён прад позiркам часоў,
Як Вiзантыю колiсь пакаралi,
Канстанцiнопаль, бацьку гарадоў,
Стамбулам пераможцы абазвалi?
Пампея, Атлантыда… Гарады,
Iмперыi Зямля, як пот, сцiрала.
Далёкiм адгалоскам той бяды
Стамбулу вечнасць вестку падавала.
Яна даруе людзям, нам, жыццё
I смерць. Пракляцце i благаслаўленне.
Мы выбiраем, кожнаму – сваё.
I хочам у нашчадках прадаўжэння.
Ад мудрасцi падатак? Важкi ён.
Палёгкi Вiзантыя не прасiла.
Iмперыя сабрала свой мiльён
I па рахунках строга заплацiла.
Канстанцiнопаль-царград рос, мужнеў –
Па берагах палацы дружна ўсталi.
Вакол сталiцы вiр жыцця кiпеў.
Тут за сталом бакал усiм падалi.
Сябры, як быў прыгожы той саюз:
Сiрыйцы, конты, грэкi i армяне.
Забылi ўсе пра нацыю сваю –
Яны былi планеты грамадзяне.
Я – арамеец, арамеец – ты.
Насельнiкаў так Вiзантыi звалi.
Жылi яны, як родныя браты.
Сачу за iмi са смаленскай далi.
Калi трыбуны рупяць за людзей,
У панства выйдзе нават сам нябога.

I ён не пойдзе ў помач зваць чарцей,
Не стане просьбай непакоiць Бога.
Iмперыя ўвесь скарб сваёй зямлi,
Каб свет зялёны радаваўся сонцу,
Парадкавала строга, i сям’i
Смачнейшае ўсё несла на далоньцы.
Асобны сказ пра гонар, дабрабыт.
Учынкi ўсе тут мелi змест i меру:
Адкрыты шлях паганцы – у нябыт,
А таленту – у зорную кар’еру.
Парадак розуму спынiў вар’ят.
Ён чорным маляваў палi i горы.
Б’юць барабаны, шырыцца парад
Сланоў праз слёзы i чужое гора.
Пастаўлена iмперыя на кон,
Для волата – апошняе iмгненне.
Не вытрымаў варожы нацiск ён.
Няма ад заваёўнiкаў збавення.
Хто гiбель Вiзантыi заказаў?
Iмперыю пад монстра апранулi.
Зыход свабодай вылюдак назваў.
Рулетку нацый крута павярнулi.
Калос упаў, як снежны ком, з гары,
Бы мiнарэт, у час землетрасення.
Паўднёвая iмперыя гарыць…
I не адкласцi ёй ужо крушэння.
VIII
Закон жыцця, ад рымлян ён, даўно,
З часоў сiвых – вiдовiшчаў i хлеба.
Але, чакай. Цiкавае кiно:
Што, чалавеку большага не трэба?
Пабудаваны лад i дах над iм,
Па Бiблii, у шведаў лепш за iншах:
Распланаваны жорстка казкi-днi,
Раскладзены жыццё i быт па нiшах.
Адразу ўсё тут кожны атрымаў
I з захапленнем сочыць за Расiяй,

Куды далей усходнi экстрэмал
Свой карабель скiруе ў моры сiнiм?
Папраўку ўнесцi, значыць, просiць час,
Бо па закону шчасце не трывала.
Толькi пяскi данеслiся да нас
З разбураных iмперый. Iх нямала.
Ды што яны – i следу не знайсцi.
Сама цывiлiзацыя ў бязмежжа
Рыхтуецца ў каторы раз сысцi,
А мы баi вядзём усё за межы.
З герба Смаленска птушка гамаюн
За шапкай Манамаха сочыць строга –
Гармату рана аддаваць сваю.
Гвардзейцы поплеч – верная падмога.
Пад Ельняй воiны пайшлi на бой –
Нашчадкi рускай гераiчнай славы.
У iх радах стаiць Смаленск-герой.
I ёсць для звання важкiя падставы.
Ва ўсе часы ключ ад варот Масквы,
Святой, рамеснай, у руках Смаленска.
Iмперыя мужнее з галавы…
Мы – царства старажытнага маленства.
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