НА ЗАЛАТЫМ ГАНКУ
РУСКI ДЗЁННIК
РАЗАНСКАЯ БЯРОЗКА
Пераблытаць можна год, стагоддзе,
Калi хто з Масквой пасябраваў.
А Разань заўсёды з ёй у згодзе –
На адзiн матыў iм лёс спяваў.
Край разанскi… Слаўны ён майстрамi
На будоўлi, ворыве, жнiве,
За сталом святочным галасамi.
Тут душа Расii скрозь жыве.
На раўнiне рускай, ля бярозы,
Там, дзе Цна малюе вiражы,
У шаўковых травах спеюць росы,
Месяц шлях табе наваражыў.
Дом бацькоўскi вокнамi ў далiну,
Дзе лугi, палi, лясы i Цна.
Там збiрала горкую калiну,
Ад усiх хвароб была яна.
На сунiчнай сонечнай паляне –
Чырвань ягад. Глянь, як налiлi!
Кукавала лета твайго рання,
Бесклапотныя мiльгалi днi.
Крок за крокам вобмацкам ад брамы
Са смяшынкай у вачах iшла.
Чула, дзесь бушуюць акiяны,
А ты толькi Цну пераплыла.
Шматгалоссе берагоў дзяцiнства
Калыхала мудрая рака.
Тут лугоў расквечаных гасцiнства,
З лустай хлеба кубак малака.

Падаiць на выгане карову
У спякоту летняю парой!
З малака галоўнае здароўе
Для басоты нашай залатой.
Прад вачыма вось рагуля тая:
Вымя з поля важкае нясе,
Малако па кроплi ў пыл губляе –
Гаспадар з каровай у сяле.
Пад вятрамi тонкая галiнка
Падрасла да восенi крыху.
Як да твару стала ёй хусцiнка!
Паказаццца час i жанiху.
Каралева рускага прыволля –
Мара ўсiх бярозак, да адной.
Як знайсцi сцяжынку ў наваколлi
Да кароны запаветнай той.
Льецца лён валос тваiх духмяных:
Промнi сонца фарбавалi iх,
У заранках мыла палымяных,
У туманах завiла густых.
Салаўi пяшчотай сэрца рвалi.
Смак якi калодзежнай вады!
Гэта фарбы рускай пастаралi,
Дзе дзяцiнства бегалi сляды.
Спадзяваннем стаць усёй Расii
Родны край табе наканаваў.
Травы, дрэвы, птушкi галасiлi,
Калi твой караблiк адплываў.
Марыць Цна дайсцi да акiяна.
Перад ёй – разбег, прасцяг без меж.
Але ў хвалях, чуеш, запытанне:
– Ты куды свой паруснiк вядзеш?
Колькi лёсаў рвецца да прычалаў…
Быў бы вецер толькi ў парусах.
На ўвесь свет душа твая крычала,
Пакiдаючы разанскi шлях.

Ты цяпер з маскоўскаю прапiскай.
Сорак год – наперадзе жыццё.
На сталiчным подыуме слiзка,
Гэта для цябе не адкрыццё.
Святы лiк глядзiць у свет пакорна,
У вачах расiйскi эпатаж:
Пад нагамi – царская карона
I «стрыжоў» вышэйшы пiлатаж.
У вiхуры часу i гiсторый
Шлях не ўсе знаходзяць караблi.
Ты ў крутым не збочыла заторы,
I дачкi дзве ў доме падраслi.
Не знайсцi мадонну з лёгкай доляй.
Нараджаюць без кароны ўсе.
Толькi б хлебнае спявала поле
У сярэдне-рускай паласе.
2008

КIНЕШМА
Паэма
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Пяць гадзiн ад Масквы – далячынь.
Па шашы на машыне, дык блiзка.
Я прыехаў у царства жанчын
Па дарозе iванаўскай слiзкай.
Я – у Кiнешме. Зiмнi матыў…
Тут жартуюць мароз i завеi.
Снегапад так пейзажы скрывiў,
Што згубiла вясна зноў надзеi.
Напярэдаднi Белгарад снiў.
Твар зямлi там дажджы ўжо адмылi.
Жаўрукi, песняры хлебных нiў,
У нябёсах канцэрты адкрылi.
Тут жа ў Кiнешме – гурбы кругом.
Сакавiк на хвiлiны дзень росцiць.
Ён вясну надзяляе святлом.
"Цеплынi, цеплынi!" – зямля просiць.
Красавiк дол напоiць вадой.
Май вясёлкай прастор пафарбуе.
А пакуль вясны звонкi настрой
Сябраваць з капяжамi спрабуе.
Згодзен горад аддаць снягоў груз.
Ён расхрыстаны, дзесьцi набожны,
Як i ўся праваслаўная Русь.
Тут не менш стала кнопак трывожных.
Мост праз Волгу, як стужка, прайшоў.
Стрэлы кранаў – над купалам сiнiм.
Горад помнiць яшчэ рачнiкоў
I тэкстыльную славу Расii.
Стары катэр пачуў крыгаход…
Абганяе ён поступ прыроды.
З калаўротам выходжу на лёд,
На мармышку шукаю прыгоды.

Дык цi трэба ж уражанняў больш,
Нiбы iмi жыццё вымяраю?
Заўтра лыжы, наварысты боршч.
Што яшчэ я ад Волгi чакаю?
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Я курортны раман тут пiшу.
Волга цiха старонкi гартае.
З ёй душа мы жывём у душу –
Лёсу кнiга мая залатая.
Прыняла гераiня сюжэт.
Цяпер зместам яго напаўняю.
Лазня будзе, басейн. I санет
Над вячэрняй ракой прачытаю.
На спатканне да Волгi, касцёр –
У любое надвор’е. Не спiцца.
Крыж, на лесвiцы стромка – шацёр:
З зямлi б’ецца святая крынiца.
Акунуцца ў сцюдзёнай вадзе
Дзеля веры – зайздроснейшы ўчынак.
Спадяваннi гартуюць людзей,
Узвышаюць хлапцоў i дзяўчынак.
Не грыбная пара на двары,
Да Астроўскага, знаць, не паеду.
Пладавiта тут бавiў стары
У лясах вечары – па суседству.
Гэтак мудра не кожнаму жыць
У каханнi, у працы, у дзецях.
Хто навучыць людзей даражыць
Тым, што крочаць яны па планеце.
Не прыбiла на волжскi прычал,
Падсумоўваць свой шлях яшчэ рана.
I дзевяты няўрымслiвы вал –
Нам бальзамам на старыя раны.
Спрасаваны гадзiны i днi.
Тыдзень наш будзе iншаму годам.
Паспрабуй ты яго разгарнi –
Вышыню, цеплыню, асалоду.

Трэба ж з зоркамi шлях узгадняць.
Каб унукам аддаць шар стракаты,
Сувязь з космасам нельга парваць.
Я паэзii – вечны араты.
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У тэатры – прэм’ера. Даюць
Вадэвiль на мясцовую тэму:
У правiнцыi дамы жывуць,
Хто ж iм тут прынясе дэадэму?
Вось i мараць дзяўчаты пра край,
Дзе вiтрыны гараць магазiнаў,
Дзе шампанскае. Казачны рай –
Падавайце хутчэй лiмузiны!
Наш аўто з гераiняй – танней.
Не, на зорны маршрут яна згодна.
У чаканнi яго халадней
Сталi вочы. А позiрк лагодны.
Дзяцей росцiць чужых яе муж.
Дзе зламалася шчасця былiнка?
Iх каханне пад квеценем руж
Было песняй прыволжскай глыбiнкi.
Даравала сабе i яму
Недавер, скрыжаванне гiсторый.
Аргументы былi за – бяду.
Трэба крочыць адной у гуморы.
Розум згодзен, ды боль за дачку:
Як вучоба, каханне, спатканнi.
Не згубiла б на бабскiм вяку
На калыску з дзiцём спадзяваннi.
Мацярынства люляе жыццё.
Цi ёсць большая тайна ў прыродзе?
Лёс жанчыны – яе адкрыццё.
А натоўп з гэтай думкай не згодзен.
Шчасцем свецiцца твар малады.
Басурманiн вядзьмарыць-чаруе
I бiлет выдае залаты –
Тэлевiзар статут гарантуе.

За рэкламным фасадам – тупiк.
Адкупiцца – зарплата малая.
Затанцуюць дзiця без улiк.
I дачка па панэлi гуляе.
Мак чырвоны прыгожа цвiце,
Калi гэта не злая забава.
Трохвугольнiк тады на красе
Ляжа плямаю чорна-крывавай.
Ён растопiць сумоту, нуду
I рамонкавы цiхi свiтанак.
I прымусiць скакаць на груду,
Пад якiм пахаваны рамантык.
У арабскай пустынi тавар
Спадзяецца вярнуцца ў марозы.
Ды да кроплi расплача гандляр
Рускай мацi, нязбыўшайся, слёзы.
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Таямнiчыя струны вясны
Так настойлiва сонца гукаюць.
I насустрач яму вестуны
Насцеж неба блакiт расчыняюць.
Лес далёкi ад думак святлей.
Гарызонт i празрысты, i чысты.
Вечары запрашаюць людзей
Пад шацёр свой ружова-агнiсты.
Сок адтайвае ў чэраве дрэў,
Патрывожыў лагодна пупышкi.
Гай вiрыць: – Наш фасон састарэў,
На праталiны мода i шышкi.
Вербам дрэвы зайздросцяць: яны –
Прыгажунi ў пушыстых манiстах –
Пачалi праменад веснавы
На марозных падмостках iскрыстых.
У бярозак штодня вернiсаж.
Iх аўтографы рвуць з маладосцi.
Чым бялей на ствалах макiяж,
Снег чарнее ўсё болей ад злосцi.

У грачыных калонiях – гам.
Птушкi дружна вясну абуджаюць.
То, што трапiла ў дзюбы, – не хлам,
Гракi гнёзды з зiмы аднаўляюць.
А шпакоўнi, пустыя пакуль,
Вокам поўдзень блакiтны цiкуюць.
У дом родны, з-за сонца, адтуль
Iх крылатыя госцi кiруюць.
Сонцапад рушыць снег, топiць лёд.
Вада грае, бурлiць, нiбы песня.
Ручаём плача снежны сумёт,
Журавы зноўку славяць прадвесне.
I ўжо ў Кiнешме – скрозь капяжы.
Нейкi тыдзень на Волзе гасцюю,
А зiма так здала рубяжы,
Што я стрэльбу на гуся рыхтую.
Раптам бачу расквечаны сад.
Пах чаромхi над лесам лунае.
Бэз, акацыя… Мой палiсад
Чарадзейны парад прынiмае.
Пачакай i каня не ганi.
Час язмiну яшчэ расквiтнее.
У жыцця – усе звонкiя днi,
Чарада iх – да зорак алея.
Маладосць – як прадвесне ў жыццi,
Дзень свiтання, зямлi адраджэнне.
Як бы мiма вясны не прайсцi:
Яна – наша святло i натхненне.
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БАЦЮХНА ДОН
Дзiкае поле
1
Па Дону хвалi вецер узнiмае,
На поле дзiкае вясна прыйшла.
Казачка зноў на беразе старая,
Апошнi раз тут сына абняла.
Яна даўно павыплакала слёзы.
Але пакуль Гасподзь ёй множыць днi,
Глядзiць яна ў спякоту i ў марозы,
Цi не вiдаць сыночка на канi?
Казацкi лёс – конь пад сядлом i шабля,
Начны дазор, трывожны сон застаў.
На свежай ране чырванее марля.
I вольны вецер каб не зацiхаў.
Дванаццаць войскаў з казакоў стаяла
На межах рускiх гор, лясоў, раўнiн.
Казацтва станавiлася трывала
У чарназём, балоты, камянi.
"Iмперыя" – так зваўся волат горда.
У згодзе жыў рабочы, селянiн.
Казак за стол садзiў аж сто народаў,
Сваiх братоў. Усе – нiбы адзiн.
Заможна ў доме, хлеба ўдосталь, кветкi.
Дзяцей шануюць, старых i жанчын.
Людзей сумленных не хавалi ў клеткi.
I каравай, i боль – на ўсiх адзiн.
А вольны вецер гонiць хмары з неба.
Яго блакiт так любiць атаман –
Хоць на хвiлiну, а забыцца трэба,
Што дзесьцi сiлы множыць ураган.
У наваколлi яр не зарастае.
Усё бяжыць няведама куды.
Казак данскi заўжды рубеж трымае,
Заслона наша ад любой бяды.

На дзiкiм поле яр бярэ пачатак.
Па ўсёй Расii безданню ляжыць.
Ён падзялiў жабрацтва i дастатак.
Казацкi круг свабодай даражыць.
Той яр разрэзаў сем’i i станiцы –
Нiбы ў два колеры пафарбаваў.
Казацкi Дон Маскву сваёй сталiцай
Высокай граматай замацаваў
Быў час, у яр сышлi ўсе пастаралi,
I людзi палявалi, як ваўкi.
Казакi за iдэю памiралi,
За рускi плач – латышскiя стралкi.
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На дзiкiм полi звон вясны сваволiць.
Нясуцца раўчукi з усiх бакоў.
Над ярам першацвет квола ўзыходзiць,
Разбуджаны вясной пад стук падкоў.
Гарачы конь узнёсся над туманам.
Над шабляй нагала ўстае зара.
Казак лiхi стаць марыў атаманам,
Свой лад шукаў для роднага двара.
Не даспяваў ён песню аб прыволлi.
Казачку верную не дакахаў.
Расою травы плакалi на полi,
Калi казак на дзiкi дол упаў.
Яго з сядла зняла чужая куля.
Страляў курэнь суседнi, ды ва ўпор.
Не выйдзе больш за касагор матуля
Хлапца праводзiць у данскi дазор.
Дон праз людзей, падзеi, час праходзiць.
На дзiкiм полi ўсе яму радня.
Як люба казаку тут пры народзе
Пусцiць галопам вернага каня.
Над краем змрoк згушчае фарбы ночы,
Запоўнiў неба, дол уздоўж ракi.
Толькi вада згарэўшы дзень не хоча
Справадзiць моўчкi ў цемру напрамкi.

Цяпло надзей i сонечных праменяў
Занатавала формула вады.
Яна – святла апошняе iмгненне,
На дзiкiм полi вечнасцi сляды.
Вада святлей, чым дол i неба ночы.
Свiтаннем новым зоймецца блакiт.
Яго, няхай толькi казак захоча,
Распалiць Дон ад чырванi ракiт.
А новы дзень – то новыя паходы,
Адлегласцей нязведаны маршрут.
Знаць, будуць зноў у казака турботы.
На дзiкiм полi нельга без пакут.
Казачка Тамара
1
На дзiкiм полi па-над ярам травы.
На хвалях iх красуе вольны край.
Казак данскi, лiхi i кучаравы –
За ўсе часы тут выдаўся ўраджай.
З яго зярнятка вырасла Тамара.
Казачка слухала наказ бацькоў.
У строгасцi яе жыццё трымала:
Касiла, жала, пасвiла кароў.
Бабуля песнi сумныя спявала
Пад гуслi доўгiх зiмнiх вечароў
Пра казака, якога пакахала,
А ён узяў з вайны i не прыйшоў.
Яго цярплiва ўсё жыццё чакала.
Дзяцей у вiры часу зберагла.
Папрокамi жывым не дакучала.
Свой цяжкi крыж данесла да святла.
Тамарын прадзед, на сыноў багаты,
Заможна жыў, i ў тым уся бяда.
Чужы прытулак стане новай хатай
Сям’i замест радзiмага гнязда.

Цагляны дом пяройдзе сельсавету.
А вецер разнясе дачку, сыноў.
Узнiмуцца хлапцы на зайздрасць свету,
Каб на вайне пасля загiнуць зноў.
Але казацкi дух не памiрае.
Ва ўнуках, праўнуках яго працяг.
Гляджу, казак лiхi каня сядлае,
А вецер рве над iм вайсковы сцяг.
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Тамара час сабе не выбiрала.
Мужнела хутка, шчыраю расла.
Пайшла вучыцца. Доктаркаю стала
Без камсамола. З’ехала з сяла.
Яшчэ студэнткай прынялi ў Разанi.
Прыгожы край ясенiнскiх бяроз.
Але i сёння клiча на спатканне
Той дом, дзе дух яе казацкi ўзрос.
Мужчынам першым стаў, каго кахала,
Хто пад вянец употайкi павёў,
Бо ж партыя царкву не прызнавала.
Глыбокi яр мiж iмi час правёў.
Яна на Бога крыўды не трымала.
А з партыяй – па розныя бакi.
Яе радня ў шляху толькi губляла,
Пакуль вялi натоўп бальшавiкi.
Быў момант iсцiны i ўсё расставiў:
Прымус, насiлле – пройдзены этап.
Ды толькi дзiўна, на якой падставе
На мiтынг новы строiць эскулап.
За сорак ёй. Казачка шпарка крочыць.
Што днi даюць, без мiтуснi нясе.
Дачка i сын за кожным крокам сочаць.
Вось муж адстаў дзесь на чужой красе.
Якi ўжо час ён просiць прабачэння.
Гатоў нанова будаваць сям’ю.
Было б усё ж казачцы палягчэнне.
Гаворыць проста: – Здрады не цярплю.

Расслабiцца? Тут нельга нават думаць.
Не знiзiцца напруга, не прасi.
Ды часам знойдзе ў шафе iзумруды
I на вакзал спяшае на таксi.
Экспрэс сталiчны, iнтарэс сардэчны.
Казачка з iм гуляе па Маскве.
Душа спявае, нiбы ў шчасцi вечным.
Ён не казак, ды iскра ў галаве.
Iграюць валасы яе раскошна –
Пад вольным ветрам дзiкая трава.
А крочыць, як дзяўчо, – хiба так можна?
I горда ўзнята ўсюды галава.
На шпiльках, што ад часу не адсталi.
У чым прыгожа, модна ёй усё.
Гады да стану нават не прысталi,
I не трымалi рукi век кассё.
Яе герой, хай нават ён i Джокер,
Ды на канцэрце ставiць у Крамлi
Яна на Джо: – Бясконца любы Кокер,
Ты самы дзiўны голас на зямлi.
I ўсёй сваёй празрыстаю iстотай,
Да фанатызму ўзрушанaй душой,
Яна спявае з жудаснай ахвотай
На мове спевака, як на сваёй.
Што ў зорны час казачка адчувала?
Якi прастор адкрыўся ёй з Крамля?
Данское поле дзiкае ўставала
Пад ветрам волi ў хвалях кавыля.
Якое свята! Ды прыходзiць рэдка.
Але Тамара поўная надзей,
Хай пасмяецца лiшнi раз суседка,
Нарвежскiя фiёрды паглядзець.
Жаданнi адмысловыя ў казачкi.
Паўночны край цяпер ёй падавай.
Ляцiць на поўдзень люд лячыць балячкi,
А ёй паказаны суровы край.

Якiм яе наступны выбар будзе?
Куды паклiча прага адкрыцця?
Не па загаду вольны вецер блудзiць,
Казачка поля дзiкага дзiця.
2009

ВЫШЫНЯ
Ты на гады вядзеш адлiк узросту.
Не ведаеш, куды жыццё брыдзе.
Я ж на маршруты мераю i вёрсты –
У паднябессе клiча новы дзень.
Вяршынi гор у леднiках раздольных
Трымаюць сiнi купал. Цiшыня.
Вакол блакiтна-белае прыволле.
Якi абсяг, якая вышыня!
Дамбай – ты лепшая на свеце песня.
Ляжыць тут першы мой круты маршрут.
Вучылi ўсе, ды толькi ты з прадвесня –
Галоўны мой, вышэйшы iнстытут.
У скалах крок – разлiк i загартоўка.
Хай снегапад, мароз або дажджы –
Iдуць сябры, надзейная страхоўка,
I ледасек – мой посах назаўжды.
Яшчэ дзе стрэнеш вышыню такую,
Бляск леднiкоў, увесь блакiт зямны,
Убачыш мару кветак лугавую,
Дзе пасвяцца аблокаў табуны.
Пачуеш споведзь у гарах уцёса,
Пакратаеш далоняй небасхiл.
Ну а пасля на зайздрасць нават лёсу
За камень схопiшся з апошнiх сiл,
Каб утрымацца на краi абрыву.
I будзе новым святам узыход,
Калi, трымаючы вятры за грыву,
Распалiш знiчкаю ў гарах усход.
А там, дзе траса i спявае Марцiн,
Кафэ, пад’ёмнiк i на лыжах – ўнiз,
Адрэналiн даюць па вiннай карце…
А я ступiў на ледзяны карнiз.

Па горных схiлах снежны барс крадзецца.
У скалах ён палюе i жыве.
Па сцежцы звера выйсцi давядзецца,
Iнакш лавiна ў прорву нас сарве.
Гарыць усход над скаламi празрысты.
Трымайся, дружа, я з табою, брат!
Вядзе вышэй, вышэй шлях камянiсты,
А ля падножжа сцiх крыжоў парад.
Дасталi сябра з безданi кашчавай.
Iшоў са мной у звязцы ён адной.
Крук не падвёў, падзелiмся з iм славай.
Iдуць у горы з яснай галавой.
Дзесь вадапад з-за воблакаў ракоча.
Кружыць арол нiжэй, ка мне спiной.
Я з гэтай вышынi цяпер не збочу –
Там пасялiўся заўтрашнi настрой.
Дамбай – ты песня лепшая на свеце.
Тут мой яшчэ не пройдзены маршрут.
Зноў ветразь рве блакiтна-белы вецер,
I неспакой мне будзе – як салют.
2009

БЕЛАРУСКIЯ СПАТКАННI
ЧЫГУНКА
I
Раз’езд Лiбава-Роменскай чыгункi…
Ля буды вадакачка. Мiж палёў
Цягнiк на рэйках – дзiўныя малюнкi.
Раней такiх не бачыў Кашалёў.
Як лунь сiвыя патрыярхi поля,
Гадоў сваiх згубiўшыя адлiк,
Уцямiць не маглi, што ў наваколле
Да iх прынесла нейкi паравiк.
Яны са страхам, жудасным здзiўленнем
Нiц падалi, спаткаўшы паравоз,
I Госпада малiлi на каленях,
Каб д’ябла ў лес сухi з вачэй унёс.
Драўляны быт пад саламяным дахам:
Гумно, карова, конь, надзел зямлi.
Жыццё вяскоўцы ставiлi з размахам,
Наколькi ўлада дазваляла iм.
I вось паблiзу пралягла дарога.
Гудкамi абудзiла сон сялян.
Яна ў палi прыйшла з жыцця другога,
У небе там кружыў аэраплан.
А тут сялянскi графiк не збiваўся:
Сяўба, пакос, жнiво i халады.
Калi хто з баразны i адлучаўся,
Больш на вайну. I так было заўжды.
Стагоддзямi вясковыя навукi
Сталелi. Iх сiвыя мудрацы
З плугамi разам маладым у рукi
Перадавалi, як ваду ў карцы.
Каб не пралiць на дол нiводнай кроплi.
Да мазалёў у поце iх збiраў
Зямляк на буда-кашалёўскiм полi.
Пад Польшаю, Лiтвой яго араў.

Еўропа за свабоду нас разносiць,
Драбнейшых пагалiўшы пад шаблон.
А Беларусь i герб, i сцяг свой носiць,
I я на роднай мове шлю паклон.
II
Чыгунка несла ўсё хутчэй падзеi.
Ход набiраў i ў вёсцы махавiк.
Быў цар, паны, бядняк i багацеi,
Прыйшлi Савет, калгас i бальшавiк.
Залiчваць час пачаў i мне адлегласць –
Прайшоў свой дол я ўпоперак i ўдоўж.
Дняпро на захадзе мяжой пралегла,
Рубеж на ўсходзе засланяе Сож.
Пейзаж радзiмы: селянiн i вёска,
Наўкол палi, лясы i зноў палi.
На сенажацях разнатраўе ў росах,
На нiве колас гнецца да зямлi.
Духмяны перазвон палёў за хатай.
Напоены iм iзумруд лясоў.
Дубы люляюць бег часоў у шатах
Пад вечны гiмн птушыных галасоў.
Калi сакрэтаў на раллi не стала,
Я быў на «ты» i з плугам, i з касой,
Чыгунка стукам колаў падказала:
– Ляжыць працяг за жытняй паласой.
Наш родны кут, яго не выбiраюць,
А з мiсiяй зямной Багi даюць.
Мы толькi шлях пад сонцам пачынаем,
А нам з яго не збочыць, не звярнуць.
Дубровы парадзелi, я прыкмецiў,
Тут дзед мой колiсь клёпку вырабляў.
Пад шатамi дубоў у лiхалецце
След партызан бясследна прападаў.
Атрад бясшумна на чыгунку выйшаў.
Гарэлi танкi тысячай кастроў.
Бой лозаўскi ў гiсторыю запiшуць –
Так бiў фашыстаў Пеця Мацюшкоў.

З руiн зноў трэба вёсцы паднiмацца.
«Вам засланiць яе чарод настаў,
Ад ворагаў адкрытых, ад данайцаў», –
Мне Лаўрыновiч строга наказаў.
III
З раённага маштабу вырасталi
Стратэгi i ўраджаяў, i прываг.
Артысты, мастакi, паэты сталi
З майго кутка выходзiць на прасцяг.
Яны на паласе сваёй жыццёвай
Збiраюць, як вучылi, ураджай.
Нiбы па рэйках крочаць, па сталёвых,
Iм выдаваў мандат сялянскi край.
Ён, як раней, пра хлеб надзённы дбае.
Наперакор Чарнобылю жыве.
I выхаванцаў горнам аклiкае,
Радком у кнiгу памяцi заве.
Я летапiс твайго жыцця чытаю.
Занатавана многа ў iм сыноў.
У авангардзе – зорка залатая,
Герой-знiшчальнiк, наш Галавачоў.
Вякi-старонкi, прозвiшчы, iмёны.
Аўраменка, Андрэенка i Дрозд.
Мастак Майсеенка, нiбы iконы,
Cвае палотны ў свет па рэйках вёз.
Стараннем, працай, талентам, натхненнем
Сыны i дочкi гартавалi лёс.
Былi героi, мужнасць i гарэнне,
А ўвесь цяжар сялянскi вывез воз.
Героi нiвы Жукаў, Кiрыленка.
Iх прозвiшчы – з падручнiкаў жыцця.
А колькi пазабыта акрыленняў…
Ну вось Ягор Картавенка хаця б.
Яго атара па вясне прынесла
За iншых больш на ўвесь раён ягнят.
Аэраплан старога ў паднябессе
За той рэкорд даставiў. Вось быў хват!

А Сёмчанка Iван – салдат разведкi.
Ён на чыгунцы ў час вайны рабiў.
I партызанам выдаваў даведкi –
Што фрыц на рэйкавай вайне згубiў.
Гiсторыяй, багаццямi славуты
Краiна, горад, вёска, чалавек.
Лепш абышлi б мой край усе пакуты
I на сяброў багатым быў бы век.
Я ведаю, кут родны, тваю мару.
Ты хочаш шчасце вымяраць людзей
Не нафтаю i газам, як пачвары,
А колькасцю народжаных дзяцей.
Ад буды кашалёўскай стала звацца
Зямля, дзе нарадзiўся я i рос.
Сюды я буду зноў i зноў вяртацца,
У твой блакiт i цiшыню бяроз.
2008

ЖЛОБIНСКАЯ ВЯСНА
I
Лясны Рабкор, чыгуначны тупiк.
На Рудабелцы ён здаўна ў пашане.
Адсюль заўжды штоноч хадзiў цягнiк,
На iм у горад рушылi сяляне.
Маршрут ляжаў да Жлобiна тады,
Як i цяпер, расклад не памяняўся.
Сталелi мы, раслi i гарады.
Сялянскi край таксама абуджаўся.
Араты вечны з болем пакiдаў
Бацькоўскi дом па заклiку газеты.
Заводы, фабрыкi ён будаваў,
У свiтку саматканую адзеты.
На рыштаваннях дух займала, жах!
Патрыярхальныя дрыжалi гены.
Глядзець баяцца вочы на размах,
А рукi клалi будучынi сцены.
З Рабкора не ўсялякi пасажыр
На цягнiку да Жлобiна дабраўся.
Сышлi ў Бабруйску. Iншы на Сажы,
У Гомелi, там ставiць дом узяўся.
А хто бiлет да Жлобiна купiў,
Таксама без рэкордаў не застаўся,
На прыстанi ён, у дэпо рабiў –
Так горад на Дняпры рос i ўзнiмаўся.
Яшчэ з маленства памятаю я,
Што станцыя здаўна тут вузлавая.
З бабуляй, з мацi i адзiн пасля
Шукаў, дзе на Рабкор цягнiк чакае.
Яго аўтарытэт народ цанiў.
Мяне настаўнiк павучаў, без смеху:
– Ты б транспарцiр у Жлобiне купiў,
Калi з канiкул ад бабулi ехаў.

Вядома, у вясковы магазiн
Не везлi нам вучнёўскiя прылады.
Набыць да школы ўсё быў шанц адзiн –
У горадзе. I выбар там багаты.
II
Гiсторыi хаду не затрымаць.
Другая справа – ад жыцця не збочыць.
Пачаў i Жлобiн з вёскi вырастаць,
Сумленна ён хацеў у заўтра крочыць.
Ён не зайздросцiў важнасцi сталiц.
З набыткам сiл сваiх рабiў прагнозы.
Да сонца рваўся, бы вада з крынiц,
Праз вецер злы, спякоту i марозы.
Так, трэба нам за ўсё ў жыццi плацiць.
У Жлобiна таксама ёсць рахунак.
Каб горад прыгажэць мог i расцi,
Далейшы лёс звязаў са штучным футрам.
У самай зорнай справы плямы ёсць.
Праект завода ад сусветных знаўцаў.
Замежны будаўнiк быў майстар, госць.
Да нас прывёз ён вiрус д’ябла зайцам.
За права жонкай, мацi быць, сястрой
Стаў нелюдзь бойка тут збiраць данiну.
Пайшлi на торг каханне i настрой,
Нядаўняя сялянка – сэксрабыняй.
Нaвошта майстраваць нам дабрабыт?
Навошта ў эканомiцы развага?
Iмперыя зыходзiць у нябыт,
Калi аддаць жанчыну на знявагу.
Губляе без яе свой сэнс жыццё.
Яно мужнее i расце ад мацi.
Пакуль смяецца на руках дзiцё,
Настане заўтра на раллi i ў хаце.
Нам не пазбегнуць на шляху ахвяр.
Насуперак вар’яцкаму закону
Бабуля горда выйшла на бульвар
З унучкаю гуляць, нiбы iкона.

Святлейшы шлях, пралёг ты дзе ў жыццi?
I кемлiвасць патрэбна, i здароўе,
Каб у сям’i да старасцi дайсцi.
А горад зноў распачынаў будоўлю.
Гiгант металургiчны вырастаў.
Для новых гараджан прыйшла работа.
Цягнiк жа мой хадзiць не перастаў,
А жыць прыгожа кожнаму ахвота.
Прырода, праўда, крыўдзiцца цяпер,
Дым едкi шкодзiць гораду нямала.
Плацiць патрэбна чымсьцi за давер,
За чысцiню дняпроўскага металу.
У пекле печаў металiчны груд,
Аджыўшы век, вяртае кошт, значэнне.
Зноў попыт мае жлобiнскi маршрут.
Ён гонар горада, яго сумленне.
III
Сялян былых не вернеш на зямлю,
I Жлобiн – станцыя iх канцавая.
А я тут перасадкi ўсё раблю,
Як толькi ў родны кут душа спяшае.
Спатканню новаму бясконца рад.
Дарэмна час тут людзi не гублялi.
Палацы там, дзе дваццаць год назад
Дняпроўскiя звiнелi пастаралi.
Час пэндзалем грунтоўна маляваў:
Уздоўж Дняпра – праспект, кругом бульвары.
Здаецца, тут раней i не бываў.
Насустрач – гараджан вясёлых твары.
З ракi данёсся пошчак салаўя,
Бабулю, бачу, яго спеў кранае.
Магчыма, аднакласнiца мая –
Зарэцкая, ну як цябе пазнаю?
Жартуе май, ён фантазёр, мастак –
Скрозь кветкi, фарбы, карагод птушыны.
Сваволiць так, што расшпiлiў свой фрак
Асiлак металургii краiны.

Куды ён сан свой строгi падзяваў
I з парушэннем розных пратаколаў,
То неба на арэлях калыхаў,
То цягнiкi праводзiў пад стук колаў.
На беразе табун ён коней стрэў.
I, асядлаўшы скакуна, са свiстам
Панёсся скрозь кiпенне майскiх дрэў,
Праз водар, дым, над трубамi навiслы.
Узняўся ён над хвалямi Дняпра.
Рака цячэ прывольна i шырока.
Я ўпершыню з вагоннага акна
Паранiў аб яе душу глыбока.
Як горад вырас i прыгожым стаў!
Я, быццам па Еўропе, тут гуляю.
Кур’ерскi, Бацькаўшчына, твой састаў
Час марна на прыпынках не губляе.
Шчаслiвы горад радасных людзей.
У вокнах, асляпiўшых само сонца,
Я твары бачу заўтрашнiх дзяцей
Скрозь май i дым, маральны кодэкс, стронцый.
Зачараваны я тваёй хадой,
Зачараваны лепшай гараджанкай:
Мне колiсь стала назаўжды вясной.
Шкада, што размiнулiся мы ранкам.
За вас я рады i за ваш прагрэс.
Аднак пара на трасу праз завулак.
Машынай правiць новы iнтарэс –
Я еду да вясны шукаць прытулак.
2009

СЯРЭБРАНЫЯ КЛЮЧЫ
I
Буслы вясну вiтаюць клекатаннем:
«Дамоў вяртанне» – птушак паланез.
Я да жанчыны еду на спатканне
На пах чаромхi, у палескi лес.
Разлiк, карысць, выгода тут не ў планах.
Адлегласцi i справы – не ў разлiк.
Вядзе маршрутам прама ў храм спатканняў
Маё юнацтва, быццам праваднiк.
Дзе стрэцца нам, мы доўга не шукалi.
Шмат краснах месц пад вiльчыкам гадоў.
Мы кропкай рандэву дзяцiнства ўзялi,
Дзе пачынаўся старт нашых хадоў.
Гульня пайшла без права пераносу.
Падказкi, загатоўкi – не для нас,
Бо за мяне нiхто на ўскрайку лёсу
Не праспявае мой вясне раманс.
Сярэбраным ключом туманаў раннiх
Наводшыбе ад шумных гарадоў
Вясна нам адчынiла храм спатканняў
Пад водарам абуджаных садоў.
Бязлiтасна май фарбай дол расквецiў.
Палiтрай сыпаў ён ва ўсе бакi.
Бярозавай лiстотай занавесiў
Блакiтны небасхiл, разлiў ракi.
Вярба дадолу звесiла галiнкi
Узорамi святочных абрусоў.
З зялёных струн спадае без супынку
Мелодыя птушыных галасоў.
Сiмфонiю нясе май адмыслова,
Музыкам падпявая лес густы.
Сам салавей вядзе ў аркестры сола,
Сярэбраных ключоў птах залаты.

II
Настрой вясновы захапiў кабету:
Вiшнёвы водар, водар яблынь, груш.
Нагбом вясну п’е за мяжою свету
Гасцiнны домiк з палiсадам руж.
Дом разнасцежыў вокны i ўсе дзверы
I ловiць промнi сонечных дажджоў.
Пашкодзiць не баiцца ён шпалеры –
Ружовы б звон у палiсад прыйшоў.
Праз час, шыроты i мерыдыяны
Мая далонь на валасах тваiх.
Мы розныя з табой, два акiяны,
Спакой адзiн шукаем на дваiх.
Забытыя пачуццi нагадаем.
Гараць яны вясёлкай сярод хмар.
Вясна задор юнацкi нам вяртае
На хвалях смелых i агнiстых мар.
Яны шырока па жыццi панеслi,
Наперад пiльна мусiлi глядзець.
Мы не хацелi падаць з хiсткiх лесвiц,
Курс выбiралi, каб не чырванець.
Не чырванець за зломаныя лёсы,
За недавер падманутых людзей,
Агрэхi на сяўбе, жнiве, пакосе,
За пустату няздзейсненых надзей.
Мiнулае ад зайздрасцi рагоча:
– Былi кватэра, сын, законны муж.
Былi i ёсць. Аднак жанчына хоча
Уласны домiк з палiсадам руж.
III
Бярэзiна нясе блакiт раздольна.
Даўно цячэ, няведама адкуль.
Чаромха пабялiла наваколле –
Яна дзяжурыць па вясне пакуль.

Бэз у чарзе на варце каляровай,
Парфумай шчодра кветкi надзялiў.
Каштаны да ўрачыстасцi гатовы,
Падпаляць, часам, свечкамi разлiў.
Развешаны ў маёвым небе зоркi.
На чоўне месяц выплыў на дазор.
У сiнiм змроку дальнiя пагоркi –
Вясной да краю поўнiцца прастор.
Ты над ракою мне раманс спяваеш,
Нiбы сакрэт сардэчны выдаеш:
Каго героем сёння называеш
I ў палiсад ружовы павядзеш.
За словамi, што льюцца з тваiх вуснаў,
Пачуццяў глыбiня i страты боль.
Мне вартасцi назвала, звычкi, густы,
Да стомленай душы сваёй пароль.
Ды я спазнiўся – за грахi расплата.
Гадам людзей няма хады назад.
Ёсць мне ў тваiм жыццi адна пасада –
Садоўнiка ў ружовы палiсад.
2009

ШКОЛЬНЫ АРКЕСТР
Сустрэча выпадковая ў дарозе.
Мой школьны сябра, дзе ты i адкуль?
Спяшаешся дадому, па трывозе?
Я бачу, ты яшчэ ў страi пакуль.
Палала наша першая сустрэча
Асеннiм лiсцем школьнага двара.
Збор пiянерскi, камсамольскi вечар –
Вясковая сталела дзетвара.
Усе мы, хлапчукi, дзяўчынкi, – вучнi,
I толькi з iх нямногiя – сябры,
Якiя не давалi клятвы гучнай,
Але стаялi за цябе ў двары.
Мы толькi сябру давяралi тайны.
Цаною ён плацiў табе двайной.
Мяне агеньчык з iм яднаў патайны.
Сябры раслi трываласцi адной.
На ўсю сцяну вiсела ў класе карта.
Не ведала яна яшчэ маршрут,
Якi мы пракладзём ад школьнай парты
Праз зарыва салютаў i пакут.
З героямi раманаў мы сталелi.
Прайшлi за марай тысячы дарог.
Спагадлiва настаўнiкi глядзелi,
Калi нас выпраўлялi за парог.
Лiмiт дзяцiнства выбрала патрошку –
Не дапаможа дзённiк запасны.
Каханне першае, званок апошнi.
Нам баль рукой махае выпускны.
Юнацва капiтал падсумавала:
Сямнаццаць год – як ветразi мае,
Максiмалiзму мара падпявала,
I школьны дружа веры надае.

Жыццё сваё мы шчыра будавалi.
Чужой не закрывалiся спiной.
У твар нягоды, поспехi пазналi.
I вось унукi цягнуцца за мной.
Здаецца нам, што выйшлi з лабiрынта,
Што шлях далей па роўнаму вядзе.
I сябру без або са шклянкай спiрту
Не сорамна мне ў вочы паглядзець.
Аркестр iграе школьны так зайздросна:
Нам салютуе наш шчаслiвы час,
Дзе мроямi ўстрывожаныя вёсны.
Мы з браткам сёння разбудзiлi вас.
2010

НА ЗАЛАТЫМ ГАНКУ
РАДАСНЫ КРАЙ
Без дорогi – не вандроўнiк.
Вам з Iталii пiшу.
Чым хвалюе край чароўны
Нашу рускую душу?
Загарэлы, быццам лета,
Мне спагецi падае.
Бач, Рамэа для Джульеты
Зорку з неба дастае.
Бурацiна пазнаеце?
I ён з радаснай зямлi.
Усе дзецi на планеце –
Дружбакi яго былi.
Цi ж да сну – звiняць куплеты
Серэнады пад акном…
Тут гiсторыя планеты
Пачала хаду даўно.
Выбiрала месца строга,
Шанц адзiн ёй час даваў.
Сонца-край абжыты Богам,
Рымлянiн не адставаў.
Нават бомж тут мазгавiты –
З iм увесь на колах скарб.
Калiзей вось знакамiты,
Побач горбiцца арба.
Час настаў падсiлкавацца.
Справы – потым, перш – за стол!
Страва – Бог у iтальянца,
Як царква, ну i футбол.
Бомж агонь расклаў у скверы,
Тут грунтоўна ён асеў.
Адчынiў у быт свой дзверы
На паказ – зайздросце ўсе.

Бачу я, глядзяць турысты.
Столькi ўсякага дабра
Захаваў куток гарысты –
Можна снедаць ля кастра.
2009

БIЛЕТ НА КАРНАВАЛ
На падмурках старажытных
Ад усёй зямлi дары.
З Македонii, Егiпта…
Свае знатныя майстры.
Леанарда, так, да Вiнчы,
Рафаэль… Як многа iх.
Дойлiд той – сам Бог антычны.
Я, уражаны, прыцiх.
Што прывезлi, што зрабiлi –
Параскладзена радком.
Важна, памяць не згубiлi,
Не адправiлi на злом.
Рым – гiсторыя жывая.
А Фларэнцыя – мастак.
Над Венецыяй лунаюць
Мары i анёл, iх знак.
Нават блудныя Пампеi
Адкапалi з-пад руiн.
Там жылi не лiхадзеi,
Ну хiба сеньёр адзiн.
Пад блакiтным небам бачу,
Як музеi, горады.
Сустракаюцца няўдачы.
Выйсце тут знайшлi з бяды.
Пра Венецыю вядома –
Мора горад залiло.
Гандальерам – еўра, долар,
Гараджанам – адно зло.
Ёсць каму там разабрацца.
Я ж хадзiў, глядзеў, гадаў,
Чаму Бродскi тут застацца
Назаўсёды пажадаў.

Ён спакой знайшоў тут вечны,
Лаўрэат, iнтэлiгент.
Жорсткi свет – ён вершы, свечкi.
Хiба ж гэта аргумент?
Як Венецыя гарэла –
Карнавал так баляваў.
Я пад маскай кабальера
Да свiтання прагуляў.
Ну а ў Пiзе, паглядзелi б,
Вежа вось-вось упадзе.
Не гаруюць чарадзеi,
Брак за цуд у iх iдзе.
Аб’явiлi ўсяму свету.
Ён паслухаў званароў.
Гледачоў на гэту вежу
Цяпер больш, чым жыхароў.
Трэба талент мець, майстэрства,
Каб цiкава расказаць,
Як пад сонцам рымскiм цесна.
Я – далей, сваiх шукаць.
Горкi тут пабыў на ўзмор’i –
Ён здароўе папраўляў.
Апенiнскае нагор’е
Гогаль наш аблюбаваў.
Я за iм спрабую крочыць –
Напiшу, пасля спалю.
Разам жыць ён нам прарочыў,
Не дзялiў людзей, зямлю.
Анненкаў – мастак вядомы.
Браў сюды, назад бiлет.
Не вярнуўся ён дадому.
Тут паўсюдна рускi след.
Мне з партрэта цар Пётр Першы
Ратслумачыў гэта так:
– Мы ў Еўропу выйшлi спешна,
Вось не спынiмся нiяк.
2009

НА ЗАЛАТЫМ ГАНКУ
Крыжаносцы неслi веру
Ва ўсе закуты зямлi.
З боем бралiся бар’еры,
Тэрыторыi раслi.
Чулi над Дняпром бярозы –
Навальнiцы дзесь гулi.
Iшлi ў Рым з дабром абозы,
Неслi скарбы караблi.
Паўз бяссонныя дарогi,
Уздоўж сiнiх берагоў
Абуджалася адгор’е.
Расла велiч гарадоў.
Над капэлаю Сiксцiнскай
Час ад часу ўецца дым.
Ватыкан шле з Богам мiласць
Састарэлым, маладым.
Пад скляпеннямi палаца
На спатканне я iду
З часам, лёсамi. Прызнацца,
Дыялог з жыццём вяду.
Iтальянскiя старонкi
Для дарослых i малых –
Нам усiм палёт высокi,
Бачым свет душой святых.
Ён, расселены па залах,
Размаўляе з дзетварой.
Ля палотнаў, не ў падвалах,
Яна чэрпае настрой.
Сонца на шчаслiвых тварах,
У вачах гарыць запал.
Пачынаюць з рымскай мары
Хлапчукi душы напал.

Iх на ўрокi па мастацтву
Прывязлi з усiх шырот.
Не жыве там святатацтва,
Дзе няма чужых сiрот.
З залатога ганка бачу,
Чым свет цешылi гады.
На што я жыццё патрачу?
Дзе ж маёй сяўбы плады?
2009

ВОГНЕННЫ ШЛЮБ
Пасад

так многа ў Старажытным Рыме,
Вясталка не апошняю была.
Агонь свяшчэнны сцераглi жанчыны,
Згараючы нярэдка ў iм датла.

I
Руiны наўкол.
Тут Форум: людзей
I Богаў прастол.
Храм Весты – далей.
Багiня ачаг
Глядзела. I Рым,
Каб ён не ачах,
Душу ўсю – святым.
Жар грэе далонь
З часоў тых, калi
Важней быў агонь,
Чым серп, – для жняi.
I кемных дзяўчат
Не ў поле вялi,
Яны ў бляску шат
Агонь бераглi.
Свяшчэнны ачаг –
Жар рымскiх надзей.
З iм нават у снах
Патрыцый, плебей.
II
У вогненны шлюб
На трыццаць гадоў
Дзяўчынку пашлюць
Па згодзе бацькоў.
З заможнай сям’i,
Твар, думкi – узор.
Узрост – год сямi.
Быў жорсткi адбор.

Ёй – беленькi ўбор,
Амата – iмя.
У храме касцёр
Не гасне нi дня.
Захоўваць ачаг –
Яе рамяство.
Агонь у вачах
I жыць хараство.
На золаце Рым
У жаркi палон
Нёс лепшым дары
I нiзкi паклон.
Iх вернасць адну
Прасiў узамен.
Рым ведаў цану
Крутых перамен.
Хаваў ад усiх
Вясталак народ.
Спакусам да iх
Закрыты ўваход.
Бясшлюбнасць – зарок
Дзiцяцi дала.
На здраду знарок
Яна б не пайшла.
Аж трыццаць гадоў
Быць жрыцай агню,
Без палкiх хадоў
I лёс на кану.
Дарогу назад
Аднялi ў жанчын.
Агонь без iх страт –
Нiбы без лучын.
Iх подзвiг – цяжар
Для цела, душы.
Бязлiтасны жар
Палiў рубяжы.

III
Дарога адна
Вясталак вяла.
Спявала вясна,
Мiмоза цвiла.
Нявiннасць душы
I дум чысцiня.
Бар’еры крышыў
Каханы штодня.
Забыты наказ.
Давала зарок?
Свяшчэнны экстаз…
Далей – толькi змрок.
Каханы на здзек
Вясталку паслаў.
Слабы чалавек.
Касцёр жа палаў.
Вялiкай не стаць –
Там час, чысцiня.
Ну што шкадаваць.
Даруе радня.
З пашанай у склеп
Насiлкi плывуць.
Пантыфiк – услед.
I нельга звярнуць.
Жывой у зямлю
Ля смутных варот
Вясталку сваю
Адпусцiць народ.

IV
Ну як папрасiць
Сваю маладосць
Пачуццi спалiць –
Нязваны то госць.

Пяшчоту хвiлiн
Глыбока схавaць
Да лепшых часiн,
Каб потым дастаць.
Праз трыццаць гадоў
Бег спынiцца ўраз.
Няма нi акоў,
Нi гнеўных абраз.
Шчаслiвы канец,
Ды страчана шмат.
Спяшаўся ганец.
Спазнiўся ты, брат.
Пранеслiся сны
Раскошых палат.
Чужыя сыны
Трымаюць парад.
Рым ведаў цану
На жаркi ачаг.
Дачку не адну
Звёў, каб ён не счах.
Свяшчэнны агонь:
Лячыла цяпло
Ад здрад i пагонь.
Рым рос на святло.
2009

МАЗАIКА РАЗБУДЖАНЫХ ГАДОЎ

РАСТУЦЬ У ГЛЫБIНЮ КАЛОНЫ
Прасолены прыбоем
Ляжыць ля ног блакiт.
Вiтае нас з настроем
Гарачы краявiд.
Пад сонцам млее Пафас –
Герой сiвых былiн.
У профiль, у анфас ён,
Бясспрэчна, з тых часiн.
Антычная сталiца,
Кругом сляды руiн.
Мiнулым ганарыцца
Мастак ciвых карцiн.
Углыб iдуць раскопкi,
Узрушанa зямля.
Сваёй душы асколкi
Здае нам спакваля.
Былое пад нагамi:
Падмуркi, чарапкi.
Дрыжачымi рукамi
Зграбаем з iх пяскi.
Растуць у дол калоны,
Растуць у глыбiню.
Aдтуль час спапялёны
Зноў рвецца ў вышыню.
Каб праз вякi паведаць,
Як Павел, наш святы,
За веру, запаветы
На здзек пайшоў круты.

Халодная калона,
Пад ёй – апостал сам.
Шчыруе кат натхнёна.
Удзячны свет майстрам.
Яны змуруюць вiлу,
Палац, што люба ўсiм,
Для караля – магiлу.
Час многае прасiў.
Ля Петра ту Рамiу
Нястомна бiў прыбой.
Ён рваўся, колькi сiлы,
Да славы незямной.
I востраву на дзiва,
На бераг залаты
Багiня Афрадзiта
Сышла з марской вады.
I на зямлi прыгожай
Атабарыўся рай.
Да гор, да iх падножжа,
Скрозь – маляўнiчы край.
У квеценi адгор’e
I вёскi ўздоўж дарог.
Партрэт куткоў узмор’я
Глядзiць на нас з падлог.
Стамiўся археолаг.
Гусцее над iм змрок,
З руiн жыцця былога
Зграбаем мы пясок.
Па кроплi адраджаем
Чужых часоў сляды.
Мазаiку складаем
Шчаслiвых дзён, бяды.
2009

НА СОНЕЧНЫХ АРЭЛЯХ
Кароль Iльвiным Сэрцам горда зваўся.
З мячом сам Рычард у нядаўнi час
Марскiм пейзажам жорстка захапляўся.
Тут нарабiў слядоў яго абцас.

I
Маскоўскае скупое лета змоўкла.
З вятрамi восень рвецца на пастой.
А я на Кiпры залатым алоўкам
Спрабую жнiўня нагадаць настрой.
Асколкi фарбы звонкага зенiту
Iмкнуся кiпрскiм кiпенем злучыць.
Жаданне паўтараю, як малiтву,
Што ўсёй маёй iстотаю крычыць.
Мне словы ў справы трэба пераплавiць.
Каб мару-казку явай Бог зрабiў.
У пошуках у мора хачу правiць.
Ды вось чырвоны буй мяжу адбiў.
Зямлю i неба рыска гарызонту
Рашуча падзялiла папалам.
Кранаю тут рабiнавую гронку,
Сцюдзённай нематы пустэча там.
II
Пад сонцам Кiпр пакрыла пазалотай:
Гiсторыю, прастору i мяжу.
На востраве i ў вераснi спякота,
I я над морам ранiцу буджу.
Як свята, сонца з хвалi вырастае.
Яму насустрач я на ўсход плыву.
Мая рука дыск вогненны кранае,
Што я зусiм губляю галаву.
А сонца ў неба ўсё вышэй няслося,
Памножыўшы ў вадзе гарачы лiк.
Я залатое рэжу шматгалоссе
Вады i ветру пад птушыны крык.

Па моры хвалi коцяцца нястомна.
Адна адну спрабуюць перагнаць.
А я, шукальнiк слоў да песень новых,
У гонцы верх хачу ў азарце ўзяць.
Вада мяне не то што зневажае,
Ёй некалi валтузiцца са мной.
У пеннай хвалi мiсiя другая –
Не сцiх бы над зямлёй марскi прыбой.
Вада наўкол хвалюецца i б’ецца.
Запоўнiла да гарызонту свет.
I мне лагодна так у твар смяецца:
– Хоць што знайшоў у безданi, паэт?
I пеннай хваляй шчодра накрывае.
Гуляецца са мной, бы з немаўлём.
Баранчыкамi смешна забаўляе…
Ды гэта ж жартачкi з самiм агнём.
Фантазiя ў стыхii – на здзiўленне!
Палiтры не шкадуе для абноў.
То сiнюю сукеначку адзене,
То б’ецца фiялетавым радном.
Я iзумруднай кропляй акварэлi
На хвалi ўверх лячу, затым – унiз.
Нясуся, бы на сонечных арэлях, –
Такi зайздросны выпаў мне круiз.
Высока як, але не ў кiламетрах,
Багаццяў шмат, але не ў кашальках.
На сэрцы, на душы – жыцця адмета,
Трапеча шчасце быццам бы ў руках.
Раптоўна штормам гарызонт парвала:
Мiж небам i зямлёй няма гранiц.
Тут чалавеку шанцаў вельмi мала
Сярод бяздоння ўзяць смяртэльны блiц.

III
У рэчаiснасць буй мяне вяртае.
Пастаўлены ён лiнiю трымаць.
За ёй дзесь момант iсцiны блукае,
Ды небяспечна буй пераплываць.
Я правiлаў усё жыццё трымаўся –
Па iх вучыўся, марыў, працаваў.
Калi ж дзе над мяжою i ўзнiмаўся,
Мне спачувалi: – Ты ж рызыкаваў.
А колькi я знаходзiў у палёце,
Якi ад курсу раптам адступаў.
Пачуццяў, веры, куражу ў рабоце…
Але выдатнiк верх рашуча браў.
Як першакласнiк, самы паслухмяны,
На ваўчар свой з надзеяю гляджу.
Я столькi чуў прарокаў палымяных,
Аднак па крузе ўсё хаджу, хаджу.
Як комплекс мне выдатнiка парушыць,
Каб межы забароны перайсцi.
Што, зноў я адступлю i моўчкi струшу,
Артыкул толькi б выгадны знайсцi.
IV
Сезон на Кiпры бархатны ў разгары.
Каханне, прыгажосць б’юць цераз край.
Цяпла, святла тут звыш усякай мары.
Буй па жывому рэжа гэты рай.
Тут iнтарэс турэцкi пралягае.
З другога боку грэчаскi бяжыць.
Пра тых i гэтых Нiкасiя дбае –
Як без сталiцы востраву пражыць?
Павiнны з ёй лiчыцца англiчане.
Iх базу дрот калючы абкруцiў,
З ёй голуб мiру прыляцеў з туманаў –
Так Альбiён гняздо на Кiпры звiў.

Край старажытны, ён мудрэў з гадамi.
Знайшоў адгадак столькi для людзей.
Прыйдзi ў наш дом, i будзь шчаслiвы з намi –
Спрадвек вiтаў Алiмп усiх гасцей.
Сярод руiн, раскопаных паселiшч,
Схаваўшых тайны старажытных cноў,
Мазаiка далёкiх наваселляў
На свята нас гасцiнна клiча зноў.
Сустрэчы новай тут заўсёды рады
У час любы, i так за годом год.
Мазаiка жыцця iдзе парадам
Праз буй чырвоны i калючы дрот.
Каменьчыкi рука з пяшчотай склала.
Легенды на падлозе ажылi.
Мазаiка праз змрок занатавала
Каштоўнасцi, што сонца бераглi.
2009

ЗБАВЕННЕ
Стыхiя Афрадзiту нарадзiла,
Яна на бераг з пенных хваль сышла.
Багiня прыгажосцi свет здзiвiла,
Узор кахання людзям падала.
Сярод завiслiвасцi, здрад i смагi,
Багiня, ты нясеш глыток надзей –
Каханне стане сiмвалам адвагi,
Калыскаю народжаных дзяцей.
Ва ўсе часы гламурна на Алiмпе.
На густ любы забаву выбiрай:
Каханне, шопiнг, казiно, малiтвы,
Музыкам ноччу зорнай падыграй.
А хочаш, у вiне шукай натхненне,
Каб жыць прыгожа i не шкадаваць,
Што яхта не твая нясе збавенне
На востраў, дзе не хочуць нараджаць.
2009

МIРАЖ
На жаль, канец ёсць i ў чароўных казак.
Ну што паробiш, я сабраў багаж.
Патоне пад крылом Ларнака разам,
I ў хвалях знiкне залаты пейзаж.
На бераг з морам развiтацца крочу.
У хвалi скiнуў стому, груз дарог.
Каб новае спатканне напрарочыць,
Капейкi еўрапейскiя збярог.
Маю данiну хвалi падхапiлi.
Яны любой валютай даражаць.
Па курсу шчасця людзi разлiчылi,
Якой манетай мору аддаваць.
Быў наш раман кароткi, але бурны
Наводшыбе ад крымiнальных зон –
Тут толькi трыста чалавек у турмах.
Над Кiпрам чую развiтальны звон.
У небе сонца жарам налiвае.
Спякота поўнiць кiпрскi краявiд.
А мора промнi песцiць, калыхае,
У кроплях множыць вогненны балiд.
Далiна сонечная… Як раздольна!
Вада люляе казачны прастор.
Па iм iдуць дзве постацi павольна
Законам фiзiкi наперакор.
У марыве здалiся сiлуэты:
За iмi бачу яшчэ рускi Крым,
Высокi дуб стаiць насупраць лета,
Бярозка маладая побач з iм.
Спрабую распазнаць, хто так мажорна
Па прамянях кiруецца ў блакiт.
Ды гэта ж мы ў вясельным падарожжы
З Таццянай крочым праменька ў зенiт.

На жаль, канец ёсць i ў чароўных казак.
Ну што паробiш, я сабраў багаж.
Патоне пад крылом Ларнака разам,
I ў хвалях знiкне кiпрскi мой мiраж.
2009

СУМЛЕННЕ
На беразе святкуюць днём i ноччу.
Залiў аддаў гасцям увесь блакiт.
Цяпла i сонца – колькi хто захоча,
А вось тапчан ураннi – дэфiцыт.
I чытачы тут – большасць на ўзбярэжжы.
Патрэбны iм хаця б адзiн паэт,
Якi ад сытых думак незалежна
Будзе з сумленнем свой вастрыць санет.
У час, калi няўтомна ў хвалях бурных
Наш творца музу верную шукаў,
Якiсь баул, на выгляд ён культурны,
Яго тапчан нахабна так украў.
Нiхто не бачыць – гэта вельмi зручна.
Чужыя рэчы – прэч! Замест – свае,
Для поўнага камфорту. Так выключна
Адзiн ён на адзiн заўжды жыве.
Якая проза? Факт зусiм не ў рыфму.
Цi варта пра пачвару – прама ў верш?
На курсе караблёў бываюць рыфы.
Ты што, паэт, сваiх не пазнаеш?
Яны на тэлекамеры гатовы
Пра подзвiгi геройскiя свае
Бясконца мовiць, горача, грунтоўна.
Сумленне iм такi карт-бланш дае.
З трыбуны сходу для высокай свiты
Пра важнасць дзей уласных гаварыць
Яны вам будуць палка i адкрыта,
Пакуль чырвоным мiкрафон гарыць.
А сам на сам, такi настане момант,
Калi сумленне сведка i суддзя,
Яно адно. I ты – мiфiчны волат,
I круцiцца з табой твая Зямля.

I ты пад тайнай сховай адзiноцтва,
Далей ад позiркаў чужых вачэй,
Сабе дазволiш у душы банкроцтва –
Тваё сумленне топчацца нiжэй.
Вось кукiш у кiшэнi на заўвагу,
Якую справядлiва заслужыў.
На спiну плюнеш генiю ў знявагу –
Той подлае нутро разварушыў.
Ад зайздрасцi да поспехаў суседа
Яго карове апетыт звядзеш.
I ў край, дзе круглы год спявае лета,
Сумленне паслухмянае вязеш.
Яно на людзях, з выгляду, прыстойна
У справах, у адзеннi, у ядзе.
Калi ж адно – ганебнасцi адстойнiк,
З табой нахабнай шкоднiцай брыдзе.
2009

АСЕННЯЯ МIЛАСЦЬ
АСЕННI НАСТРОЙ
У медным зарыве алеi з клёнаў
Асеннi разгараецца настрой.
Ужо надзеi лета спапялёны,
I восенi нiхто не дасць адбой.
На вахту шумна дворнiкi выходзяць.
Лiст кружыцца, марудзiць ападаць.
Паненка восень знатна карагодзiць,
Спрабуюць з ёю мётлы ваяваць.
Але пажар барвовы не сцiхае.
З iм клопаты ўчарашнiя гараць.
Па шыбе дождж дакучлiвы сцякае.
У вырай восенню гады ляцяць.
Я, шахматы расставiўшы, ад рання
Пад яблыняй у золаце сяджу.
У сонечным настуджаным убраннi,
Не заўважаю, як i дзе хаджу.
Унук малы святкуе перамогу.
Мне будзе мат праз два хады ўсяго.
Лiст падае на медную падлогу,
I доўга-доўга кружыць звон яго.
2009

ЧУЖОЕ ЛЕТА
Хвалюецца пад ветрам
Налiты жытнi колас.
Жняя зразае лета
Сярпом. I чуе голас.
То просiцца зярнятка
Жывой вады напiцца.
Пад небам хоча братка
Зноў коласам схiлiцца.
Дажджам на змену – просiнь.
Шчыруе сейбiт лоўка.
Спагадлiвая восень –
Не па гадах сяброўка.
Патухлi фарбы лета.
З дажджамi асцярожна
Асеннiя прыкметы
Заходзяць пераможна:
У золкiя свiтаннi,
У сумныя прасторы.
У нашы спадзяваннi
Не зведаць сцюжу гора.
Мне з восенню спатканне –
Нiбы з табой сустрэча.
Квiтнела наша ранне,
Набег раптоўна вечар.
I мы ў абшар барвовы
Да часу падалiся.
Свет клiкаў каляровы,
А мы ў iмжу няслiся.
Цягнiк гукае хуткi.
Сяўба азiмых рупiць.
Спазнiўся аж на суткi
Цябе я прыгалубiць.
Зязюля кукавала –
То быў чужы рахунак.

Вясна падаравала
Апошнi пацалунак.
Балючы ён i горкi
Узiмку, у спякоту.
Патухла ў небе зорка,
Аддаўшы ўсю пяшчоту.
Да часу спеюць людзi
I падаюць з арбiты.
Iх сход не замарудзяць
Нi лекi, нi малiтвы.
Напал чужой карысцi
Душы трывожыў сховы.
Ляцiць пажоўклым лiсцем
Наш першацвет ружовы.
Па восенi гуляю,
Як некалi з табою.
Лiст кружыць, ападае,
I мне няма спакою.
На выцвiлыя скронi,
На стомленыя плечы
Асенняя пагоня
Схiлiлася сардэчна.
Я чую голас родны
З вясны той развiтальнай.
Якi ж ён быў халодны
Пакойчык твой шпiтальны.
Над коўдраю зялёнай
Азiмага палетка
Крылаты клiн стамлёны
Iмкне ў чужое лета.
Цяжарны дол хлябамi,
У марах ён асеннiх,
Сагрэе рунь снягамi
Да раўчукоў вясеннiх.
2008

АСЕННЯЯ МIЛАСЦЬ
Маё пiянерскае лета…
Як вулей наш лагер гудзе.
Прайшло паўстагоддзя, i гэта –
Куток для знямоглых людзей.
Цяпер ён завецца курортам.
Ёсць статус, а зместу няма.
– Як лагеру можна за бортам? –
Хвалюецца восень сама.
Асфальт рэжуць травы густыя,
Бянтэжыць разбураны быт,
Бур’ян лезе ў вокны пустыя –
Наш лагер ляцiць у нябыт.
На рэштках куточак адбiлi –
Прытулак для цiхiх старых.
Высокую шыльду прыбiлi –
Удзячнасць бацькам маладых.
Iду пiянерскай сцяжынкай.
Мяне не пазнаў дзiкi кут.
Далёкай маленькай iскрынкай
Я колiсь адсюль вёў маршрут.
У танцах кружылася ўзлессе,
I ночы палалi ў кастрах.
Да воблакаў неслiся песнi
Аб школе, радзiме, сябрах.
Праз шыбу акна нас з атрада
Гукаў лёс у промнi зары.
З рамантыкай разам загады
Сабе аддавалi сябры.
Надзейна, з настроем, упарта,
Умелi прыгожа мы жыць.
Дзiця пiянерскага гарту
Не здрадзiць, былым даражыць.
I вось па дарозе замiнка,
Пракралася лiсам да нас.

Па рэйках ляцiм без супынку,
Ды бачу… Зялёны пагас.
Звiнiць пiянерскае лета,
Як вулей наш лагер гудзе.
Куды ты нясешся, планета?
Я ж столькi не здзейснiў надзей.
Апошнiя кветкi з-пад лiсця
Чырвоным так жарка пякуць.
Пуцёўка – асенняя мiласць,
Старому даўгi аддаюць.
Фiнальная песня не спета.
Iдуць аднагодкi мае
З вiхрастага сiняга лета.
Iдуць, ды вось сэрца здае.
Зайшло пiянерскае лета.
Як вулей наш лагер гудзеў.
Iмчыць у бязмежжа планета
Сваiх саcтарэлых дзяцей.
2008

МАРЫЯ ВАСIЛЬЕЎНА
Паэма
Усiм настаўнiкам прысвячаецца

I
З нязменнай вахты на хвiлiну збочыў.
Короткi выдаўся прыпынак мне.
Каторы год я асвятляю ночы,
Кашуля аж намокла на спiне.
На скронях пыл з дорог планеты нашай.
У хаце на Палессi iх выток.
Я п’ю настрой зямлi тут поўнай чашай.
Спатканне з домам – новых сiл прыток.
Сасновы бор. Бярозы, што на ўзлеску,
Якi салодкi ваш гаючы сок!
Ты, Рудабелка, – бы жыцця пралеска.
Мы разам прарасталi праз пясок.
Мiленiум Зямля сустрэла ўзнёсла —
На яхтах не стаялi за цаной.
У прыцемках заснежаная вёска,
Дрымучы лес далей стаiць сцяной.
Ёй не ўсё роўна, дзе блукаюць вёсны.
Тут мала адбылося перамен.
Схавалi на гарышча пранiк, кросны,
Забыты ёўня, калаўрот, бязмен.
Без шуму вёска цiха памiрае,
Спагады ёй няма адкуль чакаць.
Сядзiбы, вулiцы пазарасталi,
I галасоў дзiцячых не чуваць.
Час дробязей такiх не заўважае.
Касмiчных велiчынь ён уладар.
На ўзбочыне жыцця, пакуль жывая,
Вось-вось пакiне вёска
стромкi шар.

II
Шаша, чыгунка, паварот направа,
У вочы хата сумная глядзiць.
Марыя i Ўладзiмiр каля брамы –
Ciвая пара тут заўжды сядзiць.
На лаўцы каля плота iх прытулак.
У доме тэлевiзар – там туман.
А вось вясковы кiнуты правулак
Адзiн з жыццём звязаў старых сялян.
Даўно сядзяць, дзявяты iм дзясятак.
Раней у працы бавiлi свой час.
Васiльеўна вучыла нас заўзята,
А гаспадар – шафёр на ўвесь калгас.
Настаўнiца нам мову выкладала,
Ён, па жыццi, – патомны хлебароб.
Сям’я сялянскi лёс спаўна пазнала.
Дастатак быў, здараўся недарод.
Той хлеб i веды, што яны давалi
Аднавяскоўцам сцiпла, ад душы,
Iх землякi на росны дол вярталi
Станкамi, збожжам, стужкаю шашы.
Цяпер яны на ўскрайку ў сваёй вёсцы:
Па мудрасцi, узросту – ды кругом.
Яны блiжэй да лесу, на палосцы,
Бо крайнiм стаў па вулiцы iх дом.
Не страцiлi пакуль да сонца прагу.
Не згублены запал душы, настрой.
Ды сiл няма з ранейшаю адвагай
Трымаць з айчынаю адзiны строй.
Але ж пра ўсю акругу вам раскажуць:
Дзе, хто, адкуль i што, куды нясе.
Усе падзеi да драбнiц узважаць,
Што пракурор так лоўка не ўтрасе.

III
Дазор вясковых мудрацоў не томiць.
Хвiлiна ёсць – на лаўцы ўжо сядзяць.
Iм бессань час для справы эканомiць.
Хiба крыху навiны паглядзяць.
Дзесь на людзей нахлынула цунамi.
Курс долара расце, бы на дражджах.
Рубель жа ў iх цяпер якi? Драўляны.
Iм вёска спачувае: – Гэткi жах!
Пад пляск ды скокi вешаюць Хусэйна.
А вiнаваты толькi ў тым, вiдаць,
Што не хацеў ён пад дыктоўку Сэма
Яму ўсю нафту ну дарма аддаць.
Каб на людзей журбу i страх наводзiць,
Зноў клоуны з’язджаюцца ў Давос.
Яны замест рэальных спраў узводзяць
З хлуснi тут пiрамiды да нябёс.
А ваўчар той? Агiда, здрада веку:
Жыццё i лёс мiльёнаў – пад каток.
За што такое кола чалавеку?
Яго чырвоным называў прарок.
Дэфолты, крызiсы зямлю страсаюць…
– Няма здароўя на пачвар глядзець.
Заразу гэту выключы, старая.
Куды пiлюлi ты магла падзець?
Адны нягоды, колькi iх адразу…
Цi ёсць на свеце хоць якi спакой?
Стары прыняў навiны за абразу,
Палаяўся, падаўся ў свой пакой.
Натопiць ранiцай у хаце жарка.
Дзень новы прынясе i хлеб, i квас.
На снеданне – паронкi, сала шкварка.
Гэта пакуль ёсць сiлы i запас.
Сусед даўно кукуе ў iнтэрнаце.
Прытулак там для iх, сiрот зямных.
Васiльеўна ж клапоча ў роднай хаце
I хоча тут застацца да труны.

Вады прынесцi, накармiць, дагледзiць –
Адным старым нялёгка дажываць.
Тут нават сонца, бач, няроўна свецiць.
Ну хто нябозе стане спачуваць?
Ён – не артыст, бабуля – не палiтык.
Гэта за тых прывыклi галасiць
З газет, экранаў: – Гвалт, кумiры знiклi.
I шоу ставяць, каб бабла скасiць.
Вясной, як снег, iх растаюць запасы.
Цяплей, святлей, хаця i менш пакут.
Былi б у краме цукар, хлеб, каўбасы –
Не зарасце сюды зямны маршрут.
IV
Настаўнiца мая па родной мове
Святкуе, робiць да такой пары
Рукамi вучняў. Iх, на добрым слове,
Не распазнаць з вясковай дзетвары.
Вучоны, дэпутат, выдаты токар,
Пiлот, той сейбiт – ну мастак араць.
Славуты аграном, вядомы доктар.
А родным хатам трэба памiраць…
Яны, бы зданi, у зямлю ўрастаюць
I сiратлiва клiчуць сваякоў.
Вiдаць, цяпер ужо не нагадаюць,
Калi пад дахам чулi мужыкоў.
Як у жыцця ўтрымацца хоць на краi?
А колiсь тут iшоў яго парад:
Званок са школы рэха паўтарае,
Тры магазiны, пошта, зернесклад.
На станцыi грузiлi лес звыш плана.
То тут, то там свяцiўся новы зруб.
А ўвечары – культурная праграма:
Сустрэць цягнiк – нiбы схадзiць у клуб.
Ад батарэi радыё спявала.
А Станiлевiч ставiў нам кiно:
Бы свята, перасоўка прыязджала,
I адчынялася ў Сусвет акно.

Сярод палескiх прыцемкаў, балотаў
За крокам крок iшлi мы да святла.
Ты, вёска, мне прыступкай залатою
Для выбару галоўнага была.
Малюнак яркi захаваў з дзяцiнства:
Для аднагодкаў у любой сям’i
Была смачнейшаю за ўсе гасцiнцы
Буханка хлеба ў рукi на дваiх.
Чарга сама нярэдка вырашала,
Каму апошнi бохан аддаваць.
Духмянага ўсiм шчасця не хапала.
Зноў самалёты «ЛЕНИН»ым ляцяць.
З Бабруйска слова гэтае ўзляцела
(Адтуль у вёску хлеб вазiў цягнiк) –
Так армiя савецкая хацела,
Каб правадыр у памяцi не знiк.
Не шкадаваў сябе край партызанскi
Дзеля свабоды – мы яго сыны.
Данёс Максiм мне праўду па-сялянску:
– Так, перацерпiм, не было б вайны.
У доме мы яго кватаравалi,
Пакуль чакалi ордэр на жыллё.
Мяне далей нясуць дзяцiнства хвалi,
У вiр кiдаюць бэзавым галлём.
V
Гульню ў вайну вялi мы цэлай вёскай
I ведалi баёў крывавых пах:
Зямлянка, дзот, акоп, а я – у касцы,
I аўтамат не цацачны ў руках.
I па-сапраўднаму сяброў хавалi.
Iх смерць знайшла на мiнах той вайны,
Дзе нам бацькi дастатак здабывалi.
Аблокi ў небе мчаць, як скакуны.
О, як хацелi мы да iх узняцца,
Без павадоў праз ростанi ляцець,
Трывожыцца, чакаць i захапляцца,
Па-добраму зайздросцiць i сталець.

Пасля сапраўдных коней мы сядлалi
I з iх зляталi, быццам з круч, на дол.
Хто выжываў, у пунi начавалi.
Так на даросласць бралi мы дазвол.
Дзяцiнства фарбы, водары i мары…
Па кветцы мы збiралi свой букет.
Гулi завеi, неслi сцюжу хмары,
А я спяшаўся за святлом услед.
Марозны дзень, гараць ад ветру шчокi.
На лыжах мы нясёмся ўнiз з гары.
Якiм бы снег нi быў зiмой глыбокiм,
Сняжынкi ён на шапках дзетвары.
Рамантыка кастроў, што выйшла з шортаў:
Горн пiянерскi, вогненны начлег…
Па iскрах iх на ўсiх зямных прасторах
Звяраем мы да зор няспынны бег.
Канiкулы. Як чэрвень красаваўся!
Выдатнiкам – пуцёўка, ды ў Артэк.
Змей папяровы горда ў неба рваўся,
Як самы смелы будучы праект.
Мы ў лесе днi i ночы прападалi.
Чарнiцы там, арэхi i грыбы.
За iх на кнiжкi грошы выручалi.
Вось так раслi – я i мае сябры.
«Лясны пажар сунялi вучнi мужна» –
«Раёнка» так паведала пра нас.
А мы ахвотна ўсё рабiлi, дружна.
I шырыўся ў вачах зямлi акрас.
Усход малiнавы залiў паўнеба.
Душу вярэдзiць ландышаў букет.
Мне выпадкова Таню стрэцiць трэба,
Бы майскага кахання першацвет.
Зноў восенню садзiлiся за парты.
У верасня асобны каларыт.
Ён клёнам залатым глядзiць упарта
У вочы нам да гэтай аж пары.

Яшчэ палеткi з бульбаю без краю –
Рэкорды ставiў кожны год калгас.
Такога край не ведаў ураджаю.
У марыве асеннiм знiк наш клас.
Капалi бульбу вучнi ўсяе школы –
Асушаных балотаў важкi дар.
Праславiў многiх ён у наваколлi.
Так рос, мужнеў айчыны гаспадар.
VI
У далечы касмiчнай, мiж сузор’яў,
Час мiсiю глабальную нясе.
Зямлянам, калi мы вядзем узорна,
Iмгненнi выдзяляе пакрысе.
Здараецца, што нас абходзяць вёсны.
У пекле войнаў палiм мы сябе.
Непрадузяты час да нас, не злосны.
Ён проста шанц аднойчы дасць табе.
Яго адняць у нас iмкнуцца злыднi,
За ўладу i багацце змагары.
Калi ў мяне апошняе аднiмуць,
Хай гэты свет у полымi гарыць.
I ён гарыць: то тут, то там палае.
Рабы iдуць – бязлiтасны iх бунт.
Таксама Рудабелка не маўчала:
Згарэла колькi ў полымi пакут!
Мой край палескi люта помсцiў катам.
Сцяжынка партызанская вяла
Праз гушчары, дрыгву i перакаты,
Праз стогны вёсак, спаленых датла.
… Ратмiравiчы цiха аджываюць,
Аддаўшы сiлы i душу сынам.
У вёску тыя рэдка наязджаюць.
Яна пакуль спраўляецца сама.
I крыўды на сыноў зусiм не мае,
У згодзе толькi б родныя жылi.
На свеце столькi вогнiшчаў палае.
Глядзi, сынок, свой твар не абпалi.

I злых людзей хай побач будзе меней,
Трывогi абыходзяць твае сны...
Штодня бярыце шчасце поўнай мерай.
Жывiце лепш, чым я, мае сыны.
А будуць дзецi – вырастуць унукi.
У памяцi iх вёска стане жыць.
Салодкiя нам настальгii мукi,
Тады цi варта аб былым тужыць?
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