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ВЫПРАМЕНЬВАННЕ

Акрамя Сяргея Панізьніка цяжка назваць іншага беларускага пісьменніка
(тут з ім можна параўнаць хіба што Анатоля Вярцінскага), які так
захоплена і так аддана "працаваў бы" на некалькі краін і некалькі народаў,
які ледзь не аднолькава дзяліў бы свой талент і сваё сэрца паміж рознымі,
славянскімі і неславянскімі, літаратурамі. Вядома, найперш ён патрыёт
сваёй Беларусі, свайго Прыдзвіння, сваіх Бабышак і Лявонпаля, што ў
Міёрскім раёне, сваёй "хаты бабкі Параскі", што ў раёне
Верхнядзвінскім. Ім прысвечаны яго лірычныя вершы і зборнікі, нарысы і
літаратуразнаўчыя росшукі. Але не менш Сяргей Панізьнік адданы
суседняй Латвіі, дзе жывуць яго родныя і творцы-сябры (на чале з
Андрысам Веянам), жывуць былыя вязні Саласпілскага лагера смерці, пра
якіх ён напісаў кнігу. Але не з меншай цеплынёй ён гавора і піша пра Чэхію,
пра "Злату Прагу ", дзе яму давялося служыць і дзе шчаслівы лёс звёў яго з
беларускім спеваком Міхалам Забэйдам-Суміцкім і з прафесарам Карлава
ўніверсітэта Вацлавам Жыдліцкім, дзе ён па-новаму асэнсаваў і веліч
подзвігу свайго земляка Францыска Скарыны. Нездарма ў яго зборніках
арыгінальныя, беларускія вершы суседнічаюць з перакладамі з
латышскай і чэшскай моваў. Нездарма ў Беларускім таварыстве
дружбы ён займае два "крэслы": старшыні рады таварыства "Беларусь –
Латвія " і намесніка старшыні сябрыны "Беларусь – Чэхія ".
І пералік краін, народаў, літаратур лёгка прадоўжыць. Сяргей
Панізьнік часта ездзіць на літаратурныя вечарыны ў Львоў, дзе
вучыўся на журналіста. Калі на супрацьлеглым кантыненце адзначалася
500-годдзе яго адкрыцця Хрыстафорам Калумбам і з гэтай нагоды
ЮНЕСКО аб'явіла конкурс "Сустрэча двух сусветаў", ён стаў яго
лаўрэатам. Ён прыдбаў у Амерыцы многа новых сяброў, сярод іх —
паэтэса і перакладчыца Дагмар Волкат, улюблёная, дзякуючы Сяргею
Панізьніку, у скарынаўскую Прагу (пра гэта сведчаць яе фотаздымкі), у
далёкую і пакуль што асабіста незнаёмую Беларусь.
Сяброў у Сяргея Панізьніка многа і ў самых розных краінах — у
Азербайджане і В’етнаме, Літве і Польшчы, Расіі і Туркменістане. Іх вершы
паэт перакладае на сваю родную мову, укладае зборнікі іх твораў. А яны
адплочваюць яму тым жа. Так творца, убіраючы ў сябе паэтычную
энергію з розных бакоў, адначасова выпраменьвае яе іншым. Так адбываецца
сустрэча непадобных, але адначасова роднасных, настроеных на адну і
тую ж хвалю сэрца сусветаў.
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Кніжка Сяргея Панізьніка, былога супрацоўніка Цэнтра імя
Францыска Скарыны (у ім ён напісаў раздзелы, прысвечаныя ўспрыняццю
беларускай культуры ў Латвіі і Чэхіі), а цяпер вучонага сакратара
Літаратурнага музея Янкі Купалы, кладзе пачатак новай серыі "Ад сэрца
да сэрца". Будзем спадзявацца, што ў ёй знойдзе адлюстраванне
творчае ўзаемадзеянне беларускай літаратуры з літаратурамі іншых
краін і народаў.
Адам Мальдзіс
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І
МІР НА ЗЯМЛІ
PEACE ON EARTH

МІР НА ЗЯМЛІ
Летняя школа славяназнаўства ў Празе збірае ўлюбёнцаў чэшскай
мовы з усіх кантынентаў (дарэчы, такія школы ёсць на Мараве, у
Славакіі). Цікава было назіраць, як стараюцца паразумецца на занятках у
карлавым універсітэце пасланцы з Японіі і Францыі, В'етнама і Егіпта,
Латвіі і Амерыкі... Амаль кожны год на вучобу ў Чэхію трапляюць і
беларусы.
Аднаго разу на вылеце-экскурсіі рыжанка Гуна Лінкевіча пазнаёміла мяне
са сваёй суседкай — амерыканскай выкладчыцай і паэтэсай Дагмар
Волкат — са штата Агаё (у гэтым штаце — у Кліўлендзе – месціцца
беларускі культурны асяродак "Полацак"), у горадзе Калумбус ва
ўніверсітэце выкладае англійскую літаратуру. Бацька яе паходзіць з
Маравы (з-пад Брно), і яна ў летняй школе сур'ёзна ўзялася за
вывучэнне чэшскай, бацькоўскай мовы.
У свой час Дагмар Волкат са сваімі выхаванцамі наведала СССР
(Тбілісі, Маскву, Ленінград). У лістах са Злучаных Штатаў піша, што
вывучае творчасць Пушкіна, цытуе радкі з вершаў Еўтушэнкі і
Вазнясенскага. Многа ведае пра лёс Беларусі. Выдатнымі пісьменнікамі
лічыць Купалу, Коласа, Мележа, Танка. 3 вершаў Максіма Танка вылучае, да
прыкладу, яго "Сонечны гадзіннік". Пытаецца: "Няўжо Шагал – ураджэнец
аднаго з гарадоў Беларусі? Гэта мой улюбёны мастак!"
Я паспрабаваў перакласці верш Дагмар Волкат "Чатыры чэшскія
браты", які яна прысвяціла бацьку.
Дарэчы, гэты верш аўтаркі быў удастоены ў Агаё літаратурнай прэміі.
На многіх паштоўках з далёкага Калумбуса Дагмар Волкат пакідала
значок-прыклейку, на якой быў надпіс: Реасе оп Earth - "Мір на Зямлі". Мір
на Зямлі... 3 гэтымі словамі хочацца жыць і працаваць. Асабліва зараз,
калі Беларусь займае "свой пачэсны пасад між народамі".
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PEACE ON EARTH
The Summer Courses of the Slavic Studies in Prague gather admirers of the
Czech language from all the continents (incidentally there are several courses
like that in Czechoslovakia). It is amusing to watch Japanese, French, Vietnamese, Egyptian, Latvian and American students trying to find common language
during the classes at the Carlowo University... Belarusians come to study in
Czechoslovakia almost annually too...
Once during one of our "outings" (excursions) Guna Linkevicha from Riga
introduced me to her neighbor – the American professor and poet Dagmar
Wolcott. They chatted merrily in English and I forced myself to say something in
Czech. I found oyt that Dagmar Wolcott came from Ohio (this state, Cliveland
in particular, harbours the Belarusian society "Polatsak"). She teaches English
Literature in the Columbus City University. Her father comes from Moravia (from
Brno region) and during the Summer Courses she undertook to study of the Czech
language seriously.
That spring Dagmar and her students visited the U.S.S.R. (Tbilisi, Moscow
and Leningrad). In her letters from the United States she tells me that she is
studying the works by Pushkin and quotes lines from Yevtushenko's and
Voznesensky's poems. Dagmar knows much about Belarus. She considers Kupala,
Kolas, Melezh and Tank the most renowned Belarusian writers. Her fovourite
poem by Maxim Tank, for example, is his "Sun Clock". She wonders: "Is it true
that Chagal comes from a Belarusian town? He is my favourite painter".
Dagmar Wolcott translated some of my verses into English (her University
colleague did the word-for-word translations). Wherears I endeavoured to translate her poem "Four Czech Brothers" dedicated to her father. Incidentally this
poem was awarded a literary prize in Ohio.
A number of Dagmar Wolcott's letters from the faraway Columbus bear a
sticker which displays a motto "Peace on Earth ". Peace on Earth — those are the
words that inspire you for life and work.
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Дагмар Т. Волкат
ЧАТЫРЫ ЧЭШСКІЯ БРАТЫ
Прысвячаецца бацьку
Наталяюся Чэхіяй роднай,
са спадчынных краявідаў
маёй незабыўнай бацькаўшчыны
ла ўлю вас, дзяцінства згукі
трыццацігадовай даўнасці.
Вы вярнулі мяне да цётчыных слёзаў,
на чырвона-бурыя лабякі палёў,
у песні народныя, дзе прынцэсы
з часоў заснавання замкаў блукаюць,
як дух маёй хроснай маці,
па палацах і крэпасцях.
Вы мяне перанеслі ў мазаіку сядзібаў,
пад ліпы высозныя, слівы, ажыннік,
да поліўкі, жытняга хлеба, крынічнай вады,
якім каралі адбівалі паклоны;
у лябёжае сярэднявечча запрудаў.
Вы мяне прызямлілі каля статуй, фантанаў,
на ячмянёвыя дзялянкі між станцый,
да гусянят, куранят на вясковым раздоллі,
на брук ля аркестрыка прыдарожнай кавярні,
у полымя зёлкавых красак ля весніц.
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Збыліся ўсе мары, і я наталяюся
жывіцай бароў, цішынёю азёраў,
раскошай сабораў караля Карэла1.
Як можна забыць было повязі з домам,
дзе маё ўзгадаванае сэрца?
Быў вечар нядзельны, стрыечны мой брат
павёў нагадаць навакольныя сцежкі.
Прыйшлі на цвінтар, дзе на шэрых надгробках
свіціліся ў прыцемку ціхім імёны
братоў чатырох (усе з нашага роду),
забітых нацысцкім тэрорам.
О чэшскіх чацвёра братоў
(з майго роднага Тршэсця2),
навекі за вамі таема –
аб жудасных стратах.

1

Карл IV (1316-1378) – з 1346 г. чэшскі кароль, а потым імператар рымскагерманскай імперыі.
2

Гарадок Тршэсць знаходзіцца ў 14 вярстах ад Йіглавы на Мараве.
(Заўвагі перакладчыка).
СЯРГЕЙ ПАНІЗЬ НІК (ПАПАР )
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(to my father)

Dagmar T. Wolcott

We travel to Czechoslovakia,
long-awaited journey to
homeland you love –
My heritage, your childhood images,
thirty years later.
You bring me back to my aunt's tears,
to red-roofed villages cozy in hills,
to a singing people full of stories
of a princesses who found cities,
roaming as godmother ghosts in
castles and forts.
You bring me back to mosaic wooden cottages,
tall linden trees, fat plums, blackberries,
to warm soups, hard breads, mineral spring waters
where kings knealt down;
to proud medieval villages charmed by swans.
You bring me back to white statues, cool fountains,
to barley fields guarded by Cross stations,
to chickens, geese-wandering free
to cobblestone paths, polka bands, sidewalk cafes,
wildflowers bursting near the gate.
Dream images, I drink them in,
deep forests, silent pools,
Cathedrals sheltering King Charles' crown jewels.
How could you leave, break all ties,
the home where your heart lies?
One Sunday evening, and elder cousin
walks me briskly high above town,
points out the tombs, narrow graves,
whipped candlelight by the names –
four dead brothers (and many others)
gunned down in Nazi terror.
Four Czech brothers
(Třešt's best)
gruesome answer –
why you lef
АД СЭРЦА
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ІІ
МЫ – НЕРАЗДЫМНАСЦЬ
Пераклады паэтаў свету на беларускую мову

Азербайджан
___________________________________
Балаш Азераглы
АЙСЕЛЬ
Мая маленькая Айсель! Дзяўчынка,
Скажы: ты кветачка ці аблачынка?
Ты не хавай вясеннюю ўсмешку,
Пралесачка на сонечным узлежку.
— Шаўкавалосая! — хваліў дзядуля.
— Праменьчык! – усміхалася бабуля.
— У бацьку ўся, — сказала горда мама.
— Яна як зорка! — крыкнуў я таксама.
А што Аксель? Аксель мая на ганку
Адно хацела б слухаць — калыханку,
І ўсміхацца песні недакучнай,
Калі й заплакаць, то не вельмі гучна;
Заснуць, праснуцца недзе да світання
Ад нашага над ёю шчабятання.
Няхай над ёй цвіце сяброўка-грушка.
Расці, Айсель, расці, мая дачушка.
Жыві на радасць роднай сгаране:
Ніхто тваю вясну не ўскалыхне.
I хоць ты сёння дзетка-немаўлятка,
Пачуў твой голас над калыскай татка.
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Мірварыд Дзільбазі
РАЗВІТАННЕ
Самотны вецер на дудзе
Іграе для былінкі.
А ліст – як ветразь на вадзе.
I на лісце – пылінкі.
Пажухла ружа, не дрыжыць:
Хто будзе кветкай даражыць,
Калі бутон сухім ляжыць,
Завялі і галінкі.
На тое восень і прыйшла,
Што хоча з жоўтага крыла
Засыпаць нібы з падала
Даліны і далінкі.
А там зіма прышле снягі.
I будзе снег зусім другі:
Прыпомніць ён і мурагі
I навальніц хвілінкі.
Але з халоднай цішыні
Вясёлыя прымчацца дні.
I сонца кветкам – як радні –
Аддасць усе іскрынкі.
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Алігасан Шырванлы
БЕЛАРУСКАМУ СЯБРУ
Брат, здалёку прыйшоў прывітаць я цябе,
Пакланіцца змагарнаму краю.
Ты праславіў айчыну сваю ў барацьбе:
Тую бітву я сам добра знаю.
Ваявалі адважна краіны сыны,
Разам білі мы ворага злога.
Чую сёння я порах той страшнай вайны,
Чую кліч пераможнага слова.
Помню шчырасць тваю і усмешку вачэй,
I любоў беларускага сэрца,
Варта Янку Купалу пазваць мне грамчэй, —
Між герояў імя адгукнецца.
I прыпомню я зноўку дубровы, лясы,
Партызанскія рэйды, засады...
Не скарылі захопнікі смелай красы:
Выручаў тут брат роднага брата.
I каб воля хутчэй азарыла зямлю, —
Гнаць прышэльцаў усё памагала:
Хвоі, ліпы страсалі фашысцкую тлю...
I канала ў багне навала.
Не забыць нам з табой баявы наш хаўрус,
Не разлучыць ніхто нас на свеце!
Верны сябар, адданы мой брат – беларус,
Мой сусед на зялёнай планеце.
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Венгрыя
____________________________________
Іштван Бэла
ХТО МАЛАДЫ САМ, ХТО БЫСТРАК
Хто малады сам, хто быстрак, —
на кім кашуля аж курэе! —
як зыркі пас, як чорны грак,
як піка, што паветра грэе;
хто безаружна маладзён,
як сакавіцкая мярэжа,
каго скакун з адчаю дзён
нясе і капытамі крэша
няведамы прастор напяты, —
той зразумее нас, заўзятых,
якой трывогай поўнім грудзі,
якія нас набаты будзяць,
якая музыка ў вясны...
I век бярэ нас у сыны.
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Габор Гараі
ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯ
Я чуюся між калатнёй
як звер, затраўлены гайнёй.
Грызу – здалля ад бальшакоў –
рабрыны высахлых радкоў.
Сябры ўзводзяць п'едэстал,
а я важнейшым і не стаў.
Застаўся лісліцам на злосць –
такім, як быў. Такім, як ёсць.
Ды вось я чую ў цішыні:
душа ўзрываецца ў агні,
і пачынае ноч грымець,
і шнырыць каля горла смерць.
Прыкмеціў: добрае адно
адкрыта сэрца. Як акно.
I зноў шукаю я дарог,
каб жыць для новых перамог.
Тут маралістаў шорсткі клок, —
сцяною сталі. Ні на крок.
Далёка вунь акно мігціць...
А можа, камень даляціць?
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Ёжэф Фодар
ПА ЎЛАСНЫХ СЛЯДАХ
Слядамі ўласнымі ступаць — няма
Ні сіл, ні сэнсу. Збежнае — прайшло.
Навыварат хай вывернецца сэрца,
Хай стану я сапраўды гугнявым,
Хай той, хто развучыўся размаўляць
Ці мову новую засвоіць пнецца.
Як сухастой ахвота падпаліць
Хлам непрыгодны розуму і сэрцу,
I толькі хай залёны лес шуміць.
Іначай — смерць. Падноскі-словы маюць
Гатоўнасць аддавацца, як жанчыны
Прадажныя. А словы — гэта, брат,
Пустыя гукі — сутнасці не бачна.
Бязмэтны танец, дзікі і пусты,
Банкруцтвам пагражае думцы. Ты
I я наеліся тых слоў хлуслівых.
Мой верш! Смяротным стогнам лепей будзь,
Дрыготкім стогнам ці апошнім хукам,
Ці крыкам немаўляці, дзе няма
Абрысу рэчаў пад ажыўшым гукам.
Хай асяродак скварнага жыцця
Сілкуе верш! А словы, як мякіна,
Пад ветравей. На верш, на промень дня,
Душа сваяцкая хай адзавецца.
А балбатня пустая — парахня.
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В'етнам
_________________________________
ЗЯМЛЯ БАЦЬ НГА
У гады найшырэйшага эканамічнага супрацоўніцтва БССР і СРВ
в'етпамцы атрымлівалі ад нас трактары "Беларусь", аўтасамазвалы
"БелАЗ". I гэта было такой зпачнай дапамогай, шт о выявы нашых
трактароў, самазвалаў паявіліся на в'етнамскіх грашовых купюрах.
Культурнае супрацоўніцтва гнездавалася перш за ўсё ў гарадах Ханой і
Гюэ. Асабліва ў Гюэ, сталіцы правінцыі Бінь Чы Тхіен (перакладаецца як
"стойкая, адважная ў наступленні"). 3 1988 года гэтая правінцыя займела
новую назву — Тхуа Тхіен. Часопіс "Нёман" супрацоўнічаў з тамтэйшай
рэдакцыяй часопіса "Сонг хуонг" ("Водарная рака"). А выдавецтва "Тхуан
Хоа" сябравала з нашым "Юнацтвам ". У горадзе Гюэ мелі сваіх спадкаемцаў
артысты Віцебскага акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа, вучні
сярэдняй школы № 4 горада Мінска... Пазней гэтая правінцыя была
параднёна з Магілёўскай вобласцю, дзе працавала многа в'етнамскіх
рабочых.
У выдавецтве горада Гюэ былі ў свой час выдадзены кнігі В.Быкава,
У.Караткевіча, І.Шамякіна, У.Машкова, І.Скарынкіна, трыма масавымі
выданнямі "Беларускія народныя казкі".
І яшчэ мне хочацца дадаць, што ў Гюэ 25 чэрвеня 1983 года
нарадзілася ў сям'і Нгуен Дзін Нго дзяўчынка, якую назвалі імем нашае
дзяржавы – Белая Русь. Па-в'етнамску імя гучыць так: Баць Нга. Нгуен
Дзін Нго, калі вучыўся ў Ленінградзе, даведаўся пра гераічную,
шматпакутную Беларусь, знайшоў мноства паралеляў на гістарычных
шляхах абодвух народаў.
Падборка перакладаў вершаў Ле Чонг Шама, паэта з горада Гюэ, —
яшчэ адна згадка аб дружбе, добрыя дзеі якой нельга забыць, перакрэсліць.
Ле Чонг Шам наведаў Беларусь у 1989 годзе, але і да гэтага часу захоўвае
светлыя згадкі пра нашых людзей. Хай жа лагодным рэхам прагучаць яго
паэтычныя рытмы суродзічам Караткевіча, нашчадкам легендарнае славы
зямлі, імя якой гучыць па-в'етнамску Баць Нга – Белая Русь.
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Ле Чонг Шам
ПРЭМ’ЕРА ІМПРЭСІЙ
Уражанні
Дружбак мой, прашу: паясні мне найперш,
Чаму для мяне тут — прыўкрасна?
Ці, можа, таму, што з табой я разам,
Ці, можа, вясна спараджае мой верш?
Лясы
Куды ні кінеш вокам — лес і лес.
Святло і зелень. Дома мне прысніцца
Узлескаў беластволых калясніца,
Камля — стары, мо партызанскі — зрэз.
Рэкі
Цякуць-бягуць глыбокіх руслаў ношы.
Вясёлкі лічаць і злучаюць іх.
Як многа, дружа, бачыў рэк тваіх,
Нібыта рук, якімі працу множыш.
Людзі
Ўсмешкі і прыязныя пагляды...
Мне рады тут. А я табе, друг, рады.
Як людзі, перажыўшы ліхалецце,
Мы — усмешкамі — радня на гэтым свеце.
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ПАРОЛЬ ЗАМІЛАВАННЯ
3 пашанотай уваходзім
Пад густыя кроны парка.
Тут алеі — нібы гроты:
I праменьчык не праб'ецца.
Побач сонца маладое
Сагравае лікі з бронзы.
Хай жа памяць не астыне,
Патрывожыць нашы сэрцы.
У лагодзе і прыволлі
Выгібаецца рачулка.
Пазнаю ў яе цячэнні
Чорных косаў пералівы.
I глядзяцца ў рэчку гмахі
То музея, то тэатра...
Як Рамэа і Джульета, —
Так і кожны з нас шчаслівы.
Многа чырвані ў Мінску
На праспекце, на фасадах.
Пралілася кроў людская...
У камлях — сінеча суму.
Гэта ведае й Купала:
Сняцца сны яму пра волю
I пра волатаў-герояў...
Мудрую нясе ён думу.
Каб жа толькі хто дазволіў
Стаць мне паркам задумёным,
Гэтай мройнаю рачулкай, —
Са сваёй зямлі няблізкай
Я вярнуўся б зноў як сябра
Да змагарнай Беларусі:
Пакланіцца, парадніцца
3 гэтай велічнасцю мінскай.
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МАІМ СЯБРАМ
Заручаны дарогай і дыханнем,
Мы злучаны і лёсам і каханнем:
Ты — да В'етнама, я — да Беларусі.
Стамлюся — на цябе і абапруся.
Баць Нга глядзіць на нас і разумее:
У Гюэ дзянніца Мінска палымнее.
Мы сёння — разам. А што заўтра будзе?
Каля Кургана кветкі — у пагруддзе.
Што ж, добра святкаваць нам дзень сустрэчы.
На даляглядзе — развітальны вечар.
Зноў думае Рамэа пра нягоды.
Жылі б у згодзе людзі і народы!
А мы — паладзім!
Для Гюэ і Мінска
Баць Нга расце. Наш свет — яе калыска.
I будзе шлях для дружбы
Вельмі просты:
Нулі — скасуем і — спрасуем вёрсты!1

АБЛІЧЧА. СЛОВА. СЭРЦА.
Прысвячаецца Б. Сачанку
Захавала аблічча трывожныя ўсплесы —
Бураломнае рэха "Вялікага Лесу",
бо ад кожнай бяды пралягла баразна.
Веру: выпіта горкая чаша — да дна.
Спасцігаю высновы спакойнай прамовы
(Нам не трэба ўзнёсла-пампезныя словы).
У сугуччы быў дзень: хоць з сабою бяры.
Жыццядайнае сэрца тваё, не замры!
1

Паміж Гюэ і Мінскам больш як 10000 кіламетраў.
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КАЛЯ МАГІЛЫ
Караткевічу —
беларускаму народнаму паэту
На гэтай нязрушнай зямлі
Надгробак вось тут узвялі:
Два рысавыя каласочкі,
Цюльпаны нібы каралі.
I мне Вы паспелі зрабіць
Такое, што змог палюбіць
Крутыя аблокі над Мінскам,
Журботную выраю ніць.
3 В'етнама паклікалі Вы
I нас да сваёй муравы.
Узносіцца з ветрам журботным
Ваш дух да святой сінявы.
Народнае — што? Для красы
Два рысавыя каласы? 1
Радкі — у паэта — зярняты.
Набраклі яны... Ад расы..

1

Пшанічныя каласы на надгробку У. Караткевіча ўяўляюцца аўтару як
рысавыя.
Заўвагі преакладчыка. Вершы "Прэм'ера імпрэсій", "Пароль
замілавання", "Аблічча Слова. Сэрца" сам паэт Ле Чонг Шам пераклаў на
французскую мову. А падрадкоўнік на беларускую мову выканаў Ігар
Лапцёнак.
3 астатніх вершаў ішдрадкоўнікі — на расійскую мову прыслаў з Гюэ
сам Ле Чонг Шам.
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Грузія
____________________________________
Гіві Алхазішвілі
©©©
Бабуля са старажытным абліччам, скажы:
Гэтыя зморшчынкі-іерогліфы горасцяў і турбот,
Раней за ўсіх прачытваць
Навучыліся слёзы і расінкі поту,
Якія сцякалі з твайго чала?
Горасці і турботы, хоць на іх і не жалілася,
Сэрца тваё сціскалі;
Не растваралася і маркота: сваю баразёнку
Кожная ноч пакідала на твары...
Нарэшце і я навучыўся ўчытвацца
Ў самотныя іерогліфы зморшчынак,
Чытаць пісьмёны ад ценю галінак —
Пісягі ад усохлых галінак гадоў.
На стамлёных руках
Нібы карэньчыкі — сінія жылы,
А пальцы твае перабіраюць пацеркі —
Падарункі ўнукам.
Ты лагодзіш іх, новыя парасткі роду —
I ад усмешкі яшчэ адна зморшчынка спее,
Як самы глыбокі і самы акрэслены
Іерогліф любові.
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Ад барвянага клёну галінка
Паявілася ў доме, як госця лясная.
Хутка ў вазу паставіў яе:
Не ўпадабала ваду хларыраваную —
Крыху адпіла, насцярожылася.
Толькі дзеткам яна ўсміхнулася.
Вельмі ўважліва
Агледзела нас, тэлевізар;
Прыслухалася да радыё.
I — замаркоцілася, у свой лес захацела,
Папрасілася, каб вярнуў яе
Да сваіх каранёў:
— Гэта ж кліча мяне лістапад, суседзе..

НЕЗАБЫЎНАЯ
Мора аж да ранку спявала:
Гэта яно паўтарала тваё імя.
Хвалі для мора — словы:
Хвалююцца і складваюцца
Ў прыбой...
Мора да берага
Заўсёды прамаўляе хвалямі.
I бераг — рубеж разумення.
Яго пазначыла калісьці мора
I заўсёды да яго імкнецца:
То лашчыцца, а то штормам штурмуе.
Чайкі для мора — думы,
Лунаюць ля берага мора.
На сонечным пляжы людзі
Ўзнёсла адпачываюць.
Гінуць для лагоднай восені
Спеўныя дні, —
АД СЭРЦА
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I ў водары адпускнога сезону
Пасяліўся пах райскіх яблык.
Мора аж да ранку спявала:
Гэта тваё імя
Нашэптвала вуснамі ракавін.
Не запоўніце пустэчу прыбоем,
I самотаю, і чаканнем,
I чытаннем халодных кніжак.
Я сябе адчуваю парожнім чучалам,
Што ўпадзе неўзабаве ў дрымотны туман,
На каляны ложак...
Не прыйшоў сон — адданы сябар
Стомленага чалавека.
Ён пакінуў мяне ў адзіноце.
Скрыпкі голас далёкі заве.
Я гляджу ў твой бок, вінаваты,
Што пакінуў...
Захінаю далонямі вочы — і зноў
Усплывае тваё аблічча, і ўсмешка
Вышываецца на далонях.
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Казахстан
_________________________________
Турэгельды Туякбаеў
НОЧ У ТРАЎНІ
Ноч траўня — гэта аксаміт
Пад зоркавым суквеццем.
Садоў шапочых краявід —
Чароўнейшы ў сусвеце.
3 бярозкі ўвабрала бель
У светлалікасць тайны
Сяброўка. Мілая, у цябе —
Мой промень жыццядайны.
Аздоба саду і вясны,
Маёвай гэтай ночы, —
Уліся ў будучыя сны:
Я іх прыняць ахвочы.
Каб не маркотаю жыло
Абуджанае сэрца,
Маё крыло, тваё крыло
Злучыць нам давядзецца.
Ноч траўня — радасці букет.
Аддам свой голас песні.
Мой кліч на ўвесь вясенні свет:
— Каханне, уваскрэсні!
Хай зорны карагод страсе
Слязіну на павекі.
Ноч заручыла ў расе,
Злучыла нас — навекі!
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Калі я чую, што стамілася планіда,
Не за хлеб-соль змагаюся, а за карыта.
Пераадолець лёс —
як выйсці з чорнай цемры
На волю, дзе душа мая святлу адкрыта.
Чым дораг міг жыцця?
Спатоленым змаганнем.
Вяду двубой з Вадой,
Зарой,
Каханнем...
Супраціўленне духа,
Веру, будзе вечным.
Сваім змаганнем
Несмяротнымі мы станем.

У МУЗЕІ
Мы грамадзяне новага мыслення. Ці
выправім памылкі пакалення? Учора
сінявокая сястрычка
3 музейнага гукала сутарэння:
— Усё, што вы тут бачыце, —
Шаптала, —
Старызна. I з яго карысці мала.
3 былою даўніной — не па дарозе.
...І перажыткі бэсціла ўдала.
Пашкадаваў тады экскурсаводку,
Хоць спазмамі
Маю скруціла глотку.
Якая ж ты няшчасная, істота:
Не выправіш у будучыню лодку.
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мне сорамна
За веды той дзяўчыны,
Насмешачкі да продкавай лучыны.
Я б зарыдаў
Вярблюдзікам-сіроткай,
Калі б не знаў
Беспамяцтва прычыны.
Ад сораму мае ўраселі вочы.
Але ўсцешна па музеі крочыў.
Цяпер я сам у ролі перажытка
Стаяць перад нашчадкамі ахвочы.

ПЕРАКАЦІ-ПОЛЕ
За сумётам стэпавым новыя сумёты.
Некалі ў роздуме цень трымцела хана.
Перакаці-поле кружыць па барханах —
I ніякай горасці ці глухой самоты.
Перакаці-поле я ўспрымаю сэрцам;
Цэлы свет абкружаны і ніякай змогі:
I няма наперадзе светлай перамогі,
Як няма на роўнядзі нават аднаверца.
Здзеклівы, напорысты, як ніхто на свеце,
Золкі вецер дыбіцца, ачумеў ад болю, —
Недзе пахавае перакаці-поле:
Перакаці-полю зімаваць не ў клеці.
Хто ж у стэпе жыцьме? Пэўна, толькі людзі.
Перакатнай голі нам не ўпадабляцца!
Мовай пералётнаю не паразумляцца,
Бо для роднай мовы сэрца ёсць і грудзі.
Для блуканняў выбрана перакаці-поле.
Не віна ў тым нашая, а перасцярога:
У бескаранёвасці гладкая дарога...
Я ж каля парога ўкараніцца здолеў.
АД СЭРЦА
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ЖЫЦЦЁ
Поўніцца ведамі, марамі, бедамі
наша жыццё.
Ды несмяротнае, бо запаветнае
наша жыццё.
Колькі я маю высокай надзеі
для радасных дзён!
Толькі, прашу, не сумуй, дабрадзейнае
наша жыццё!
Радасць, натхненне... Заўсёды ўзлётнае
наша жыццё.
Помню я даўняе, помню гаротнае
наша жыццё.
Мара крылатая дадзена сокалу,
а не асцё.
Сам я шчаслівы, таму і высокае
наша жыццё.
Побач — сябры, а сям'я непарушная —
наша жыццё.
Ведаю я: у братэрстве нязмушаным
наша жыццё.
Тое, што людзі, вам я аддам, —
то і вы мне дасцё.
Мы — нераздымнасць. I гэтым вялікае
наша жыццё.
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Кыргызстан
___________________________________
Жалон Мамытаў
КАМЕНТАРЫІ ДА АФРЫКАНСКАЙ ЖУРБЫ
У каханні сумоўя няма — не бяда.
Не бяда, што не ўсё ты ў жыцці ўладкаваў.
Не бяда, што на долю сваю зазлаваў,
Закрываюцца вочы жыцця — не бяда.
Небагата жывеш, чалавек, — не бяда.
Невымернае гора, калі
Лёс народа чужыя загрэбкі ўзялі:
Спалатнелай душою смуткуе бяда.
А ты церпіш, і марна згарае твой век:
Тут не толькі бяда,
Чорнай ганьбе сябе прадаеш, чалавек.
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Латвія
_________________________________
Віктарс Аватыньш
ХРАНІСТ
Пясок прагрэюць падкалодным змеям,
Пергаменты правеюць... Супыніць!
Тых супыніць, хто языкамі меле,
Плюе ў гісторыю — красу яе счарніць.
Цьма распаўзецца, знойдзем і падмуркі;
Што Кангарс не прадаў, свой здрайца не прап'е.
Працуй, храніст: угар не спаліць румы;
Чад выйдзе і сугрэўны час праб'е.
Вунь набрынялі памяццю надгробкі.
Працуй і не зважай на гультаёў:
"Што ёсць — і досыць на наш век кароткі.
Як вока Даўгава — аж да краёў!"
КАЎПО1
Кнігу святу лагоджу —
У Даўгаву як бы ўваходжу.
Крыжам сябе я ўзраджаю,
Ладжу душу для ўраджаю.
Грэшная, у страху нямее:
Хто зразумее, хто зразумее?
Свет не глядзіць на ружанцы:
Між гандлярамі нязванцы.
Меч не здаволіўся піць:
Кроў ашалела кіпіць.
Волас з дачушкі ўпадзе —
Род мой паўстане; ў бядзе
1

Каўпо (?-1217) — правадыр літваў у Турайдзе.
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Лівы зажывяць надлом Тлення
пазбегне іх дом.
Дух літургія люляе;
Хтось і мяне бласлаўляе.
Не, нелюбоў — не збавенне;
Хто праклінаў — на каленнях.
Кнігу святую чытаю — Даўгавы
хвалі гартаю.

Карліс Баўманю
БОЖА, БЛАСЛАВІ ЛАТВІЮ!
Прасвятлі, Бог, Латвію,
Нашу долю братнюю;
Благаславі Латвію
На вякі святла!
Дочкам Латвіі квітнець,
А сынам латышскім пець;
Будзем разам шчасце мець
3 нашай Латвіяй!

Пэтэрс Брувэрыс
НА ПРЫБЕРАГАХ ПРЫСЭМБ'Я1
перапалоханы вырай
у небе азызлым;
хто там, у цемні прыбоя,
мо куршаў агрузлыя лайбы,
ці рыбін вялізныя цені,
што ўверх
жыватамі;

1

3 нізкі вершаў, прысвечаных памяці зніклых балтыйскіх народнасцяў.
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над намі ў гушчэчы кроны
вузёл спруцянелага ветру;
атулены нашы плечы
чырвона-клетчатым вілайне; шэрань
на вейках; на мякішах пальцаў
вымерлых птахаў маршруты;
-----------------------------------------поўняцца вочы твае цёмнай смоллю і зыркасцю;
ну а ў маіх — крохкіх быліначак уначаванне.
©©©
Карнеліюсу Плацялісу
Над азярынаю поўні паводка;
плюхнула жаба пад зыбкую кладку;
па зарачанскіх жа сенажацях
з крэсіва пырскі імжацца; за асакою
срэбнагалосыя гуслі ў руках ценяноснага
Спеўцы; нешта находзіць —
Выпетраны трыснёг нашэптвае
ймені жанчын яцвяжскіх?
самотнымі кнігаўкамі перагукваюцца
ненароджаныя яцвяжскія немаўляты?
змрочны яцвяжскі воін, абуялы святою помстай,
дзіду наўскід шпурляе ў дзірку ўласнага ценю?
перацінае дых абуялая квецень чаромхі,
да ачмурэння скрушныя скрыгаты крумкача,
а хвастатымі зорамі над азёрыстым шклом
знічкавелі назовы яцвяжскіх дзядзінцаў...
Поўні святло — на сходзе; чмокае
слізкая кладка, стоеная недавучка;
асачыныя гуслі згуслі, нібыта яны —
топлы заглеены выдаўбень
а без вёслаў
і стырнавога
не ўзняцца дзянніцы.
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ШКАДОБА ПА ПРУСКАЙ МОВЕ
словы загублены скарбу няма
той што начэрпалі знік задарма
ў дзюнах паснуў мора знесла на дно
пад касякамі ж яго не відно
згубу такую не верне рука
слова не знойдзе агонь маяка
ёсць толькі голас зрок слых і боль
рыба і водарасці хвалі і соль
спрах прускі корч ну а кусцік вярбовы
не акалеч праз чужацкія словы
sta ast ainawijidi Kaulej
esse maian Kaulinis1

Андрыс Веянс
ЯНКА КУПАЛА Ў РЫЗЕ
Даўгава, пэўна ж, ты ведала-знала:
Дзе тут спыняўся Янка Купала?
— Тут вось, ля моста, добра я знаю, —
Думаў пра лёс беларускага краю.
Ліпы, што скажаце вы мне пра гэта?
Сонца спявала ў зрэнках паэта?
— Пэўна ж, бо сам ён ад промняў прадвесніх
Полымя ўліў у змагарныя песні.
Вецер, скажы мне, браток незаспаны:
Як усміхаўся Янка Купала?
— Светлы паэт меў вялікую службу:
Славіў ад сэрца ён шчырую дружбу.

1

"Ты косць ад косці і плоць ад плоці маёй!" (прыблізны пераклад).
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— Чара бяседы, ты тост уздымала:
Што гаварыў там Янка Купала?
— Лепшыя словы — лепшыя лекі:
"Разам жыць будзем! Разам — навекі!"

Пэтэрыс Зырнітыс
Л ЁС БАРАБАНШЧЫКА
Зноў цішыня, шляхетнейшая пані!
У барабан ён біў у рэстаране.
Апошняя ў ноч свечка адлятала —
ў аркестры
барабаншчыка не стала.
Падумайце, шляхетнейшая пані:
ці барабаншчык быў
у рэста ране...
А хто ж тады,
сваю забыўшы рану,
біў
у душу —
ў аглохлую мембрану?
Што вам сказаць, шляхетнейшая, болей.
Ён барабанам быў на ратным полі, —
і войска каралеўскае знікала,
калі зямля
сыноў на бой склікала.
А ў рэста ране тым,
дзе свечкі маняць,
мог толькі ў барабан
ён барабаніць.
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©©©
Любоў да бацькаўшчыны
выспявае як рунь пад снегам
Тут вечназялёны дзядзінец бароў
штораз пачынае
адну і тую ж самую калыханку
так мяркуем мы ўсе
хто блукае пад ветрам
завеямі не зацярушаны
А рунь падрастае
бо з сявенькі сумленнай пасеяна зерне
і здзіўляемся а чаму зелянее
тая рунь на крывёй набрынялай зямлі
Любоў да бацькаўшчыны
як адвечная песня стралкоў
бо з куляй сасватаныя не разлучаюцца
Любоў да бацькаўшчыны
спавядацца табою ў навалу
бывае запозна
©©©
Пагрозлівы стук тэлетайпаў,
ранішняе шапаценне газет у метро і трамваях:
сканаў Філіп Блайберг
ад сардэчнай недастатковасці.
Бачыце,
што атрымліваецца —
мы задыхаемся ад нястачы кіслароду,
нам не стае спакою,
не стае радасці,
а перад усім, магу вам сказаць,
нам яшчэ пагражае
нястача любові —
для чалавека
найгоршае самае. Ды, магчыма,
я памыляюся, мяркую няправільна,
і нас толькі тое гняце,
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што не прыспяшаецца цела нашага рухавік,
спасцярожліва стукаюць клапаны...
Гэта толькі тарантасу ўсё роўна,
пра што шапацяць ранішнія газеты:
перамагло кіеўскае "Дынама",
вярнуўся на радзіму прэзідэнт Фінляндыі,
сканаў Філіп Блайберг.
Задыхаемся, падымаючыся на пяты паверх, —
вінавата сэрца.
На стале халодная вячэра —
вінавата жонка.
Асмелюся са сваімі нэмзлымі ведамі ў медыцыне
дыягназ наш, шаноўныя, вызначыць —
пад кулямётны перастук тэлетайпаў,
пад псеўдаінтымнае шапаценне газет
я прамаўляю:
недастатковасць любові.
КЛІЧ
Кліч пачуў запаветны
толькі рыпнула брама
здагадаўся хто светла
знепакоіўся: Мама
спатыкнуўся з парога
аж вушак здрыгануўся
хлеба горкага многа
даядаць яшчэ ў скрусе
хто ж цяпер летуценні
зберажэ як разоры
каб не мучылі цені
не гнялі нагаворы
зноў імя сваё чую
так завуць
толькі сына
і да скону хачу я
жыць на шчырасць
адзыўна.
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Скайдрытэ Калдупэ
ЗВЫЧАЙНЫЯ СЛОВЫ
У сэрцы — нібыта іголкі...
Ялінкай я стала, зірні, —
На непагоду колкая,
Спагадлівая — ў цішыні.
I словы — звычайнымі сталі
У простай апратцы сваёй;
На волі яны вырасталі,
Пасліся адной сям'ёй, —
I падаюць росы з асеці,
Як спелыя яблыкі ў кош.
I сонца, збудзіўшы дасвецце,
Ступае ў бары басанож...
Насустрач ідуць пявунні
3 паўнюткім прыполам чарніц.
Лясун у замшэлай пуні
Хаваецца ад чараўніц.
За адзічэлым узгор'ем
Стаіліся гора і страх.
Падсвечнікі плакалі горка —
Я памятаю — на сталах.
3 сярэбранага застолля
Я збегла. Калі? Даўно.
Як жураўліная доля,
Тчэцца маё палатно.
Цяпер мае словы лясныя
з жураўкамі на пасьбе.
А свечы плакучыя тыя
Даўно дагарэлі ў журбе.
Мірдза Кемпэ
СЭРЦУ БЕЛАРУСІ
Беларусь, я слаўлю маладою песняй.
Сэрца тваё дужае сілаю прадвесняй.
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Нібы клён — ласкавае, як бяроза — крознае, смелае і
мужнае, з ворагамі — грознае.
Ціхае і простае, як запеў бяседы,
сэрца, што заходзіцца ад бяды суседа.
Памятаю час той — на святло надзеі
мары нашы вольныя радасна ляцелі:
доля з сонцам роўная ў барацьбе здабыта сэрцам
тым, якое і маё нібыта.
Колькі ў гэтым сэрцы вернасці, спатолі. Разам будзе
вечна, ў ростані — ніколі!
Дзіўнае, праўдзівае... Я здаўна імкнуся пад крыло
сябрынае — сэрца Беларусі!
Лінда Кілэвіцэ
"НАТАЛЯЮСЯ ТАБОЮ"
©©©
Лісце ўзвейнае
нас прыахвоціць
думаць
пра снегапады
©©©
Рэчка стала перабродам
стомлены на цаліку
з лужыны пасёрбаў
©©©
Просыпам называецца
вочы заплюшчыць і акунуцца ў відзежу
Сэнс прыручэння
ў ловах і вызваленні
Выжыве ж той хто умее
смерць прапускаць наперад
СЯРГЕЙ ПАНІЗЬ НІК (ПАПАР )
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©©©
3 кактусаў і вожыкаў
Шпількі растуць
нават і наўсутыч
©©©
3 кожным акордам губляецца выйсце
хочацца ў песні тваёй застацца
хоць і пад ліўнем а не змакрэць
ласкі-пяшчоты чакаюць і вожыкі
нехта мяркуе што можна іначай
з кожным акордам глушэе сцяжына
на спеўнага вожыка ў пушчы палюю
©©©
дрэвы бяскрылыя
ткуць серэнады падземнаму ветру
там жа блукаюць і нашыя вочы
а як сустрэнуцца камянеюць
Боль тваіх шнараў
колецца воглым шыпуллем
Твой умакрэлы пагляд
топчыцца па загуменню
вусны не рассунуўшы камяні
помсна высмейваюць райскія землі
©©©
Гэта не пыльнік тарэадора
барвяцца ветразі
тэма ўзгадуе праблему
а гадавое кольца трагедыю
дасць выбавенне не трапіць на дно
толькі вятроўнік з аптэчнай атрутай
уледзянелыя лайбы не тонуць
скокнула жабка на пасму экватара
скінула тую аптэчку ў прорву
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©©©
даўнімі згадкамі скроні пульсуюць
ў царстве крывых люстэркаў
себялюбнасць беспамяцтва
ў плыні віровай тваіх вачанятаў
не ўзненавідзіцца і забвенне
ў пекле пагляда
стыне ўспамінаў вулканная лава
досыць пачуццяў ёсць вечныя словы
ў попел Пампеі радкі не магільце
не спакушайце адлюствраванне

Віктарс Ліўзэмніекс
ЖОЛУД
Радзіма — папар агрудзелы,
гасцінцы пылявыя краю.
Я жолуд, ад сонца зрудзелы,
як быццам святыню ўздымаю.
Як горка, пяшчотна і звонка,
і светла, бы журкат крынічкі, —
спявае край кронаю гонкай,
што выйшла з-пад жолуда-знічкі.
І я, і дубовыя лікі —
адна, мне здаецца, парода.
I сіла дуброў — з невялікім,
ды дужым ад веку народам.
ПАДУМКІ
На сходзе вось так і сказалі, дарэчы:
— Пабольш трэба думаць табе, чалавеча!
А Пэтэрс, напрыклад, да дум неахвочы.
Настрою няма — і ён думаць не хоча!
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А думаць прымусіла сельскае веча.
І Пэтэрс праснуўся:
— Анэлька, падсунься!
3 табою абдумаем пункт вуглавы
Ў дзве галавы.
Паселі. Гадзіннік званіў зсалавела.
А думак ні крошкі ў мазгу не засела.
Ды й думаць пра што? На стале ані пляшкі.
На нешта другое настроіцца цяжка.
Тут жонка праклюнула дум агароджу:
"Прашу, мілы Божа,
У Олайнэ1 сплавіць майго галадранца.
Вазьму маладзейшага, што мне баяцца!"
А ў мужа тым часам падумка такая:
"Зганю сухапятку — і будзе другая:
У клубах пакруцей,
На манеры прасцей".
А жонка свайго ўсё трымаецца выжла:
"Што б выйшла,
Калі б гэта (стаўлю настойку),
Змяніць на машыну сваю перадойку?"
Сядзіць сабе, думае муж зухавата:
"Прадам нашу хату.
Касцюм сабе выкуплю, брыль, парасон.
Яшчэ закажу я для ўсіх выпівон!"
Мужык: "Што за вечар? Які грандыёзны!"
А жонка: "Пра чарку задумаўся, жук ты навозны.
Глянь, спляжыў бы, даўшы, усю гаспадарку
за літр гарэлкі, за ёлкую скварку?"
Мужык: "А хто на чужую пасцель успароўся б?
Сама ж у магілу глядзіш, пасаромся!"
У настроі
Яны свае цешылі думкі абое.
А я не пры чым: ці ж судзіць лайдаку,
Што носіць той-сёй у сваім чарапку.

1

Олайнэ — лячэбніца для алкаголікаў.
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УЗМАРОЗКІ
Не першыя сённека ў нас узмарозкі,
Што так нечакана ляглі на кусты.
А толькі й размовы пра клёны, бярозкі,
Пра восені наступ агністы, густы.
Вядома, не радасць — каляная інь;
Як шэрані сон, я і сам халадзею.
А хто ж так вось высвеціць чыстую сінь, Кляновых
лістоў прыгажосць і надзею?
Так цяжка ў імгненні красу пераліць,
Калі гарката перасыхам у роце;
А дзе ж тады лепшую восень здабыць,
Мароз каб не скусваў жыцця атуросце?
Ці варта здзіўляцца: гудуць палазы,
А раніцай клёны зіхотка інеюць?
Бо з новай красою — мацней маразы...
А нашыя мары — калі ўспалымнеюць?

Мара Місыня
©©©
I зноўку з выраю птушкі з морам зару заручаюць,
курлыкаюць між сабою.
Мяне ж яны не прыкмячаюць.
Праз дожджык промні вясёлкі радасна залачаюць.
Сумуюць аблокі над полем.
Мяне ж яны не прыкмячаюць.
Купаецца сонца ў пырсках роснага малачаю, жмурыцца
ад прыволля.
Мяне ж яно не прыкмячае.
А восень малее, злуецца, кідаецца ў адчаі,
шпурляе жоўтае лісце.
Мяне ж яна не прыкмячае.
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На прыбераг ночы вецер з вольнага поля збочыў;
мяне запрашае ў човен,
але не глядзіць мне ў вочы.
Дзе адшукаю брод я: навокал віры і ільдзіны?
Ты не кажы адзінокай
пра тое, што свет адзіны.
Ты бачыш: і сад, і поле звязаны адною віною,
і тое, што здарыцца з імі,
здарыцца і са мною.
АЎТАПАРТРЭТ
Водарасцю цягнуся,
бунтую спакой глыбінны.
Не, над ляспого студняй
сяброўкай жорава стыну
ці ля зялёнага дуба
свой цень праз мяжу перакіну.
У юных вачах матулі
на фотаздымку даўнім
хаваюся, каб не пазналі,
якой я сягоння стану,
заўтра не шкадавалі, калі
сустракаць вас перастану.
Ратуюся я ў крыніцах,
у тонях, што тояць разлогі,
ад мёду сваіх ілюзій,
ад палу сваёй трывогі.
I прадчуванне — шчыт мой
ад злога болю знямогі.
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Язэпс Османіс
ДЗВЕ РЫГІ
Нагулялася завейка, —
Снежна, глыбка, рыхла!
Як іскрыначка на вейка —
Скок на бераг Рыга.
Панцыр Даўгавы знямогся,
Стаўбурыцца крыга;
Бантам аблачынку носіць
Харахорка Рыга.
У вірах яе пастава.
Дзе прывабней сёння стала?
Бурштынкаю ў невадзе,
Ці на сонцы — лебеддзю?

Яніс Райніс
БЛУДНЫ СЫН
3 дажджом і ветрам дзень завечарэў.
А ён у лахманах і басаногі.
Вы думаеце, блудны сын скарэў,
Аціхлым павяртаецца з дарогі?
Не бачыце, які ў вачах сугрэў?
У позірку няма віны, трывогі,
I вобліск, хоць бадзяжны, не схмурэў.
Ён не рабом ідзе, а горда, прама, —
Ідзе ён правіць суд, вас гнаць далей ад храма.

ДЗЮРА ВАЯ ПА СУДЗІ НА
Ты век свой доўгі дзень у дзень
У муках круцішся, што сцень:
Ваду ты носіш рэдкім сітам —
Напоўніць з дзюркамі карыта.
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Хоць ты пяклуеш, непаседа,
Цячэ вада ўся да суседа.
За сіта ж мо пазычаны гарбыль
I ў сваім доме ты яго бабыль.
ПЕСІМІСТ
Больш мне даспадобы песіміст,
Хто скрыгоча, хоць дарма, зубамі:
А філістэр, хай і аптыміст, —
Пустазвон, якому для забавы
Быццам бы вузлы ўсе развязаць...
Толькі дзе кумекалку прыдбаць?
УЛЮБЁНЕЦ У АЙЧЫНУ
Хто любіць айчыну, той мае свой кут —
I дах над сабой і апошні прытулак;
Такому тут хлеб і любоў — паратунак,
Такому разумныя існасці — тут.
Ды не! Ёсць яшчэ закаваныя сэрцы, —
3 іх молат не выкрасе іскры пакут.
Айчыне не будуць яны аднаверцы.
Іх лёс бесталанны вось з гэтай прычыны
Ў падмурак не ляжа каханай айчыны.
ТАК НЕ БУДЗЕ
Не можа быць так, каб ледаход
Напор свой суняў, пайшоў на звод.
Дарма надзеі! Трухлявы лад
Плынь не паверне ўжо назад.
Хай страшыць крыгі зубасты злом,
Дзеля свабоды мы ўсе жывём.
Не можа быць так, каб ледаход
Не змёў дашчэнту стары аплот!
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Анна Ранцанэ
©©©
Вытрымай час нялёгкі
плод у чэраве
зёлка якую ашчадна нясеш
горда ў святочных шатах
тое адзінае што можна Богу
ўнікнуўшы сораму паказаць
У цяжарнасці
стоеная аздоба
Срэбраная? Не з пярлінаў
Чыстая як сляза матчына
з восеньскай руні прымроенай
колеру доччыных вачанятаў
Чараватая?
Ты не зважай а смела
кроч гордая прамяністая
Пані цяжарная як нядзелька ідзе

©©©
На вяршыню да палаца
я ніколі не ўзыйду
бо мяне дзіцё трымае
цягне за крысо
Вы мяне ўжо абмінайце
Вас дужэйшых там чакае
каралеўская вячэра!
Мой палац маё дзіцё
Вам на гэтую вяршыню
не ўскараскацца ніколі
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Валдыс Руя
©©©
Спыталі ў мяне: "Не стамляешся ты
Ад сквару, ад золі, ад вечнай слаты...
Успомні: бязветраны ёсць санцапёк,
У лесе лагодным зацішны пянёк..."
А хваля ракі ці стамляцца пачне?
Ці стоміцца парастак у баразне?
Ці стоміцца рунь у жывой цішыні,
3 жыццём я з'яднаны — ўрастаю
Ў дні.
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ЗАРАПАД
Нечы крык таропкі
Ў цішыні ляціць,
Зорка, нібы з гронкі,
На зямлю глядзіць.
Сэрцу дай натхненне,
Зораў карагод.
Кожнае імгненне —
Гэта зорны год.
Не сланечнік горкне, —
Вусны... Але ўсё ж
Ад світальнай зоркі
Зорны ў сэрцы дождж.

СПАДЧЫНА
Радзіма — промні позірка,
Глыток з ляснога возера
I мора неабдымнае,
Сляза матулі горкая
I прыпаміны дымныя.
Радзіма — слова ветлае.
Мая Айчына светлая,
Услаўленая дайнамі.
Бацькоў жывая спадчына
Сынам сыноў даручана.
Балючая,
Пякучая.
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Літва
____________________________________
Сігітас Гяда
КНІЖКА СА СРЭБРА
Розныя кніжкі
Вам чытаць трэба
Я маю лішак:
Кніжку са срэбра.
Срэбна галінкі
звіняць высока.
Бяроза — сокам —
Грэе ільдзінкі.
Макаўка дрэва,
Нібы бабуся.
Пчолка — упрэла:
Кветкі, як гусі!
О, як шчыруе
Штодзень ад рання,
Яна не чуе
I кукавання.
Вышай, пад кронай,
Яе дзіцятка;
Душа — у пятках:
"Страшна вароны..."
Кветкі на выбар —
Глядзяць, як вочы...
Пялёстак выпаў
3 суквецця ночы —
Засерабрыўся....
Кніжка, лавіся!
Хто кніжку хоча?
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Ёнас Лапашынскас
ПРЫЙДУ
Сам прыйду я. Ты не кліч мяне
ў святліцу сонца і спакою.
Цішыня імя не ўспамяне,
хай не будзе месца мне ў пакоі, —
сам прыйду я,
ты не кліч мяне...
Кветку прынясу і звон вятроў
з расяных палёў маёй айчыны,
хай чабор запахне з-пад бароў,
хай напомніць галасок шпачыны
хмельны грай
вясельных дудароў.
Ты адчуеш мой трывожны крок,
шэпт адчуеш, быццам крык той:
— Можна?
Нельга мне —
развею свой папрок
ля варот, ля ростаняў, у пожні,
каб адчай, трывогу — да аблок...
.....................................
Позніх і ўлюбёных не судзі.
Хоць і ноч, не зачыняй ты дзверы.
Я вандроўнік, і куды сысці,
як не ў смех твой
шчырага даверу...
Мне не выжыць
без твайго "прыйдзі"...
Будзеш ты чакаць мяне
ці не,
я прыйду, хоць і без права госця
Бо мой дзень цябе не праміне,
і не ўгледзіць з-за цябе кагосьці.
Нечаканага,
чакай мяне.
СЯРГЕЙ ПАНІЗЬ НІК (ПАПАР )

53

СУСТРЭЧА РОДНАСНЫХ СУСВЕТ АЎ

ПОЛЫМЯ
Хоць мае ўсе равеснікі
Год ад году сівей, —
Толькі полымя весняе
У грудзях як узвей.
Колькі будзе шчэ сполахаў
Непагоднаму дню?
Мы памрэм з гэтым полымем
Маладога агню...
Нёман велічна слухае,
Як Радзіма жыве.
Песня ВОЛІ — не скрухаю —
У нашы сэрцы плыве.
Промні сонейка — россыпам.
Вунь бурштынкі-лісты...
Сэрцу лёгка, як росам тым
У травастоі густым.
Маладосць, дзе ты, ветлая?
Як далей будзем жыць?
А каханейка светлае
У душы ўсё гарыць.
Альфонсас Малдоніс
РАБІ НАВЫЯ ДНІ
Рукі не ныюць ужо ад работы,
у зелені — лес і ядлоўцаў кусты.
А на палетак асенні — употай
выбегла рунь. Высеў дбалы, густы.
Трактары звезлі ў сховак начынне.
Ля зацярушаных сенам дарог
дрэвы, як аркі, — на смех аблачынне:
вецер ні лісціка тут не збярог.
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Стукнуў марозік, зямлі абярога,
ды папалудню цяплеюць вятры.
Словы мае, не мялейце з парога,
як тая рэчанька ў светлым бары.
Што ж, дзень чырвоных рабін адышоў.
Птахі — у вырай, але засталіся
рыбы, і вочы іх з цемрай зліліся,
рот жа — нібыта зяўро гладышоў.
Вербы, чарот — і яны ў халаднечы,
стыне ў лесе рыканне ласіх...
Самы той час для самот чалавечых,
роздуму час пра сябе і пра ўсіх.

Даля Саўкайцігэ
©©©
Прама ў аблічча мне — вецер бязмежны,
Сцежкі разбегліся ў далеч нязведную.
Сёння не быць мне былой, незалежнай,
Сёння не быць мне і заўтрашняй. Ведаю.
Знаю, не жыць мне без ранаў, бязкрыўднаю,
Як і ласкавай не быць мне і спешчанай.
Так сустракаю сябе я — бяскрылую,
Так і праводжу сябе — ужо вешчую!

Вайдотас Спудас
БАЛАДА ПРА ЗЯМЛЮ
(Урывак)
Помню, сонца ўзыходзіла,
I брыво ўздымала з-за сіняга бору,
Заспяваў — і здалёк было чутна —
Мой абуджаны лес.
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Ці то птаства спявала — не ведаю —
Ці то сэрца, натхнёнае сонцам,
...Усталі мы з бацькам тады давідна,
Скібай хлеба паснедалі,
Запілі яе малаком,
Па маршчыністых дошках стала
промень сонца гуляў.
I нядзельны быў ранак,
Быў нядзельны, асветлены ранак.
Буду звацца калгаснікам з гэтага дня,
Першы мой працадзень сёння будзе запісаны,
Сеяць жыта мы сёння ідзём...
Прабудзілася маці і ціха сказала:
— Сынок,
А няўжо ты забыўся, што сёння
Дзень твайго паўналецця, —
прычасце ў жыцці першы раз,
Няўжо ты забыўся, што трэба ў касцёл?
А чаму ты не ў белай кашулі?
У камодзе вазьмі...
I ў старым гарнітуры, сынок мой, не йдзі...
Промень сонца гуляў па маршчыністых
дошках стала.
Вось крануў ён і мой недаедзены хлеб,
I глядзеў я на гэтую скібку,
I здавалася мне, што ўсміхаецца сонца.
Ды чамусьці мне стала маркотна.
Як хацелася выйсці на поле
I сваёю рукою кідаць зярняты ў раллю,
Раптам бацька падаў мне скарыначку хлеба.
— Еш! — сказаў бацька мне, —
Вось яно — тваё першае, сыну, прычасце
Перад тым, як пачнеш працаваць,
перад новым жыццём.
Вось ён, хлеб твой святы.
Я не бачыў такога харошага, чыстага ранку!
Помню — радасці я не ўтойваў,
Радасці зыркай і светлай, як сонца.
I адчуў сябе дужым тады і вялікім,
Як бацька...
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Ёнас Шымкус
МАЯ ЛІТВА
(Урывак)
Бы ў сэрца б'е хваінка —
хмялее галава.
Зялёнаю галінкай
зялёная Літва.
Кудзеліцца прасёлак.
I казка — не лахва.
I снежкаю вясёлай
крыштальная Літва.
Было: упіўся вораг...
Але расце дзятва!
Заве ў жыццё задорна
раздольная Літва.
Нам славе не здзіўляцца:
вязьмо — не булава.
Ты сонечная ў працы,
шчаслівая, Літва.
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Малдова
_________________________________
Валянцін Рошка
ЧАЛАВЕК
Счарнелі рукі: век я свой збіраў
На небе зоры, у садзе абрыкосы;
Перад усім я гронкаю згараў,
Сплятаючы гірляндамі дзівосы.
Счарнелі рукі: век свой здабываў
Святло з нябёсаў, вугаль з бедных нетраў;
Перад усім — і дзе б я не бываў —
Сваю надзею атуляў ад ветру.
Счарнелі рукі: выпраўляў у палёт
Ракеты ў космас, кнігі — у прыручча;
Перад усім, каб вырастаў народ,
Пасеяў мову жменяю гаручай.
Счарнелі рукі: напраўляў я бліск
Касы — на гранне, а лазы — на ранне;
Перад усім як у Егіпце сфінкс
Ахоўнікам быў вернага кахання.
Счарнелі рукі: майстраваў як мог
Шалаш пад сонцам, студню пад гарою;
Перад усім адваяваў як бог
У ворага я перунову зброю.
Счарнелі рукі: тупалі па мне,
Перш чым дабраўся да святое мэты;
Перад усім і на пякельным дне
Я захаваў сумлення запаветы!
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ВЕСНАВОЕ
Ачмурэлі квеценю чарэшні,
Не галінка — пахаў пышны жмут.
Думае вясной натхнёны грэшнік:
"Хто тут госць, а хто абранік тут?"1
3 панталыку збітыя прарокі
Ў сваім не твораць рамястве.
А зязюлі тысячныя крокі
Па мядовай дораць нам траве.
Дзень, калі і зыбкія дзядулі
Завіруху скроняў устрасуць:
Вінаграднік на гары атуліць
Іх непераможную красу.
Гэта дзень калі аддаць я рады
За ўсмешку пчолкі лугавой
Скарб увесь, абы цвілі пагляды,
Птах лятаў над нашай галавой.
Гэта дзень, калі чарэшня, мама,
Адурэла... Боль твой і мурог
Не дазволіць зноў прайсці мне прама:
Кожны прыпамінак як парог.
РАПСОДЫЯ
Увайшлі мы ў кодры2, бы ў сталіцу,
Дзе апошні карнавал ідзе.
Так адчайна цінькалі сініцы:
Спевамі пранізвалі ў хадзе.
Асвістаў шчыгол, калі нясмела
Зведалі цалунак галубкоў...
Цені дрэваў побач анямела
Шчэрыліся пашчамі ваўкоў.

1
2

Паводле евангельскай прытчы Хрыста: "Многа званых, мала выбраных".
Кодры — лес, пушча.
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Марна ўсё. Была ў нас ахова.
Ратавала повязь нашых рук.
Дзядзькі Бач і Чуй, і Цётка Слова
Сатварылі для кахання круг.
3 дапамогаю скрыпучых латаў,
Шаблямі, што з похваў не дастаць,
Выбіліся са спакусы стратаў,
Каб на сцежку хцівую не стаць.
Песню песняў туляць ручаіны
(I над кожнай туманоў рукаў), —
Вырваліся з кодраў, як з краіны,
Дзе апошні карнавал шугаў.
Панцілямон Халіпа
МАЯ ПЕСНЯ
Злучаны жыццём я з горам,
Горам злучаны я з песняй,
Песня шлях адкрыла скоры
Братам стаць зямелькай вясняй.
Песню склаў я для ўславы
Землялюбаў і ратаяў;
там, дзе гарадскія лавы,
Голас песенны картавіў.
Бо сялянскае падстрэшша
Для яе гняздо надзеі.
Вёска песню не скарэжа,
Толькі праўдаю надзеліць!
Вось жытло для песні любай:
Кодры, ціхія ўзмежкі,
Пастуховыя халупы,
Васільковыя ўсмешкі.
Што на гэтым белым свеце
Можа абуджаць натхненне?
Думы жытнія ў клеці,
Ніў пшанічных палавенне!
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АЛІШКАНЫ1
Паводле легенды, гэтае паселішча
было заснавана Шцефанам Вялікім.
Даведаўся на старасці гадоў,
Сабе адкрыў натхнёную відзежу:
Усходзіць сонца не для гарадоў —
Для Алішканаў з промняў ладзіць вежу.
Усходзіць з красавіцкай сінізны
I з неабдымнай матчынай калыскі,
Каб легчы ў гняздоўе баразны,
Застацца рыскай, або словам блізкім.
Усходзіць дзеля гука немаўля,
Дзеля пахучай аржаной скарынкі, —
А вечарам упітвае зямля
3 ратаяў успацелыя жарынкі.
Усходзіць з дабрыні вачэй і губ,
3 усмешкі працавітае брыгады, —
Каб выліцца ў любоўны шал, у шлюб,
Асесць за мілагучныя прысады.
Усходзіць нібы вобраз ці абраз,
Дзе ўсё — палёт, здароўе, сіла, чэснасць...
Усходзіць акуратна, дзеля нас,
Забыўшыся прапасці або счэзнуць.

1

Назва роднага сяла паэта.

СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК (ПАПАР )

61

СУСТРЭЧА РОДНАСНЫХ СУСВЕТАЎ

ДАЛІНА РЭЎТЫ1
Рэчышча вартуюць студні.
Ля ракі — журба дарог.
Чараты нібыта трутні:
Пчол пасе адзін мурог.
Эх, была рака адчайнай,
Ручаінка ж — гэта фальш.
Развалілася аўчарня,
Чуць трапеча флуераш2.
Дзе віры былі — журкоча
Хваля тоненькай луской.
I вада зусім не хоча
Жыць з лагчынай векавой.
Ні крыніц, ні паратунка...
Нівы чуюць грозны гром.
I гарачая чыгунка
Не астыне пад дажджом.
Як жа сёння мне даўмецца:
Тут праходзіла арда?
I куды сыйшлі ўмельцы?
А чаму сыйшла вада?
Стынуць варвараў магілы.
Продкаў курганы маўчаць.
Пэўна, рэчышчам пахілым
Болей рэчцы не імчаць...

1

Рэчка Рэўт — нядаўна была вельмі прыгожай, зараз — паўмёртвая
канава.
2 Жалейка.
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Расія
_________________________________
Аляксандр Блок
НА ЛУГАВІНЕ
Нябёсаў лік яснее,
Усё жвавей лясы,
I аралля чарнее
Ля светлае лазы.
Луг для дзяцей раднее,
Званчэюць галасы.
А дзесь вясна блукае,
Гуллівая яна.
Свае шляхі шукае,
Кліч падае вясна.
Гукае, не змаўкае
Ручай, вясны струна...

ВАРОНА
Вунь варона на даху пукатым
Паглядае стварэннем бухматым...
Так, зіма ўжо згубіла карону;
Весні час растурбоціў варону...
3 перапуду дурненькая скача,
Нешта згледзела ўнізе, няйначай?
Што прыкрылася свежай мураўкай?
А жаўцеюць пад шэраю лаўкай
Дзіўнай цацкі ружовыя вушкі...
Гэта ж леташняй працы габлюшкі.
Эх, вароне абрыдла гаркота:
На вясну ёй накаркаць ахвота!..
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Валерый Брусаў
Праца
Можна многа слоў нязгасных
У агністы ўзяць сувой,
Залатых, стальных, алмазных...
Слову ж "праца" гонар свой!
Трагладыт з жывым паглядам
Чалавекам стаў, калі
Абараў сахою ляда,
Прыгарбеўшы да зямлі.
Працай створана было
Тое, што мы спажываем,
Чым уласны дом трымаем,
Чым багатае сяло.
Дзе святла накал дзівосны,
Стук шалёны цягніка,
Дзе крыла палёт узнёслы,
Там — працоўная рука!
У мастацтве, кнізе, ведах —
Скарб усіх натхнённых дзён!
Ён у промніках сусвету,
У слядах людзей відзён.
На жыццё святое права
Будзе толькі мазалю:
Толькі людзям працы — слава.
Ім ва ўладу — усю зямлю!
I калі над ёй дзянніца
Ўладарна вытча ніць, —
Зноўку радасць-працаўніца
На работу нас натхніць!
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КАЛЫХАНКА
Спі, мой хлопчык! Птахі спяць;
Ільвяняты сонца сняць;
Ля дубоў старых заснулі
Баязлівыя казулі;
Дрэмле рыба пад карчом;
У нары стаміўся сом.
А ваўкі? Ды з імі совы
Ноччу паляваць гатовы.
Што ўпільнуюць — украдуць.
Тым зладзюгі і жывуць.
Збараню цябе ад ліха:
Спі, мой хлопчык, мірна, ціха.
Спі, як рыба, птахі, львы,
Ці казюркі між травы.
У бярлогах, норах, лёхах
Спяць звяры... I не спалохаць
Крыкам соў, выццём ваўкоў
Цішыню дзіцячых сноў!
МЫШЫ
Мышы ў нашым доме завяліся
I жывуць, жывуць!
Ад прыплоду хоць ты паваліся,
Віскат — лепш не чуць.
То шалеюць, круцяцца клубкамі,
То глядзяць маўчком;
Запытацца хочацца начамі:
Чый стаў дом?
Ранкам паглядзіш — аб'елі свечкі,
А ў каморы лой;
Рэч драбнейшую шукай пад печкай...
Каравул! Разбой!
Скінуць слоік — і на мёд вам помач;
Рады не дасцё...
А ўзамен уцеха, што ёсць побач
Іншае жыццё.
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Сяргей Ясенін
ДЛЯ МЯНЕ ГЭТЫ СВЕТ ЯК ПАБЫЎКА
(Урывак)
Для мяне гэты свет як пабыўка,
Застанецца табе і другім
Небасінняя з месяцам дымка
I асмужаныя берагі.
Тым апошнім суцешуся болем,
Што радзіму, дзе болей не быць,
Нам адною любоўю з табою
Давялося любіць.

ПАЭТАМ ГРУЗІІ
(Урывак)
Самадзяржаўны
Рускі гнёт
За горла браў людзей прыгнулых.
Мы з ім пакончылі —
У палёт
Нам воля крылле разгарнула.
I кожны грамады сваёй
Адчуў матывы; роднай мовай
Спяваем
Творчаю вясной
Аб чалавечным
Песняй новай...
Ёсць вынік
Нашай барацьбы:
Ужо мы болей
Не рабы.
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Славакія
_________________________________
Ян Брэзіна
ЯБЛЫНЯ Ў КВЕЦ ЕНІ
Думаю, што ўсё роўна
ёй, у вясенняй зыркасці,
ці на яе глядзяць
птахі, людзі і зёлкі;
правіць свой лёс адвечны —
у полымя пераўтвараецца.
I голаў пакорна схіляе
з кудзеркамі лістоты:
прадчувае пладоў вагомасць.
Мне б яе апраметнасць.
Пэўна, і я злаўчыўся б
стаць на праменьчык сонца.
Так вось
можна перадаваць
радасць усім, з кім злучаны
гэтым зіхоткім промнікам.

Ян Бузашы
А СЦЯРОЖНЫ ПОКЛІЧ
Покліч, такі асцярожны,
як мільгаценне цені,
як шамаценне чупрыны
аб дзверы, калі падкідаеш ліст.
Згорблены дажджасекам,
тэпаеш ты ў маркотным
змроку,
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Ведама:
камень, падкінуты ўверх,
з роздумнага апагею —
падае.

КІП ЕНЬ КАХАННЯ
Кіпень кахання пырскне з крыніцы;
не да чакання:
варам апарыць звычайны дождж.
Хлопча з кляновым вядром
каля студні,
напагатове ў дзяўчыны жбан.
Так з аднаго жарала абоім
полымнае наталенне.
Дачаснае, марнае,
вечнае.
Густаў Гупка
ЗАТОЕНАЯ НЯГОДА
Памяць пяшчоты поўніцца
воклічамі тваімі
Жвір перажытага перабіраю
Страты начных імгненняў
струп ад гаротнай вайны
з акопаў душы вымаю.
Дрыготкія цені дрэва
вясняначка з гнуткай таліяй
так і заселі ў скронях
разам з далёкім рэхам
страчанага чалавека.
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Туркменістан
_________________________________
Сеідзі Сеітназар
СЯБРЫ
Зацуглены конь — ветракрылы Герат.
Мне час у паход адпраўляцца, сябры.
Пяроймуць маланкі, абрушыцца град,
Але я не мыслю здавацца, сябры.
Айчыне рашуча ўручаю свой лёс.
Ёй востры і звонкі клінок свой прынёс.
Са мною адвага і праўда нябёс.
Агонь я: агню разгарацца, сябры.
Радзіму маю не спаткае бяда, —
Разбітая мной адступае арда.
Не спыніць мужчыну-джыгіта нуда:
I смерці не варта баяцца, сябры.
У смелых наперадзе многа нягод.
На стан Мір-Хейдара ідзём у паход.
Каб вольным застаўся і заўтра народ,
Клянёмся адчайна змагацца, сябры.
3 сыноўняю вернасцю рушылі ў бой.
Арда рызыкуе сваёй галавой.
Героі ў бітве сцякаюць крывёй:
Ім вечна з мячом абдымацца, сябры.
Адвагай мяне надзялілі бацькі.
Дзе вораг, дзе друг — распазнаў на вякі.
Няхай пагражаюць каварна клінкі, —
Не мне слабаком называцца, сябры.
Бо слава Замана наноў загула,
Узлёт Кёр-оглы і Каждара-арла,
Рустэма і Зала. 3 іх кожны — страла.
Мне з ворагам час расквітацца, сябры.
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Хай бачаць героі: з мячом Сеідзі.
Гары, кроў у жылах, кіпі і гудзі,
На подзвіг апошні сумленне будзі.
Мы будзем яшчэ сустракацца, сябры.

Юсуп Хаітаў
ГАЗЭЛЬ
У найлепшай з гаспадынь
Панадворак чысты.
Ёй удзячны вінаград
I платан вячысты.
Бо вясёлая Газэль
3 ручаём у згодзе.
Вось чаму тут цэлы дзень
Сонца ў карагодзе.
Пасмялела птушанё
На двары цяністым:
Любіць мілую Газэль
I яе маністы.
Птах паклікаў ручаёк,
Промнік, аблачынку.
На ўвесь двор спявае хор:
Славіць ён дзяўчынку.
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Хемра Шыраў
ТУЙДУК
Я зайграю — азірніся.
Туйдук!
Да музыкі павярніся.
Туй — дук!
Слаўся, дудачка-туйдук,
Чарацінка гонкая.
Спарадзіў я дзіўны гук —
Выйшла песня звонкая.
Песня кліча да чаўна
Нас усіх на беразе.
На канікулах Вясна.
Нам гуляць — да верасня!
Я зайграю — азірніся.
Тайдук!
Да музыкі павярніся,
Туй — дук!
Дзеці скачуць ля вады.
Дудачка — з надзеямі!
I глядзяць на нас дзяды
Зноў памаладзелымі.
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Украіна
_________________________________
Багдан Ігар Антоніч
ЧАРОМХАВЫ ВЕРШ
Нагрэта ноч ухмельным веццем:
у чаромхавай дыміцца мгле.
I літары, як зоры, свецяць
з раскрытай кнігі на стале.
Лістотай стол мой абрастае,
а ножка крэсла — гонкі ствол.
I я з чаромхаў-кніг чытаю
прамудрых пушчаў хараство.

БАЦЬКАЎШЧЫНА
Касачы ў лугах цвітуць, прыпамінаюць
дні дзяцінства: я туды ўцячы гатоў.
Ластаўкамі стрэлы з лука вылятаюць,
стрэлы-бліскаўкі гадоў.
Залатыя восы ў чарках ружаў госцяць,
Зоры абмакрэлыя лагодзяць вечар.
Не перагарэла сіла маладосці,
Хоць гадоў ахапак узваліў на плечы.
Слухай, свайго сына Бацькаўшчына кліча
самым простым, непаўторным, вечным Словам.
Водсветам віровым зоры і абліччы,
людзі чарнавокія, пявучая мова.
ДВА КЛЁНЫ
Схіліліся ў самоце клёны,
чытаючы вясны буквар.
Малюся я зямле зялёнай,
зялёны сам, нібы трава.
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Зарослы мохам лес вучоны
паэтыку для клёнаў склаў.
Спявае дзень, спяваюць клёны,
лапоча сонейка страла.

Расціслаў Братунь
©©©
Ускладу на далоньку сонца
сэрца сваё.
Не, яно не згарыць
і не стане пылінкаю попелу,
ці шэраю плямкай на сонцы:
яно толькі выбухне
ўспышкаю пратуберанцавай
і разляціцца з праменнямі сонца
па свеце.
Сонечны зайчык гарачага сэрца
схопіць дзіцятка ў пяшчотную жменьку
і — усміхнецца.
Я кладу на далоньку сонца
сэрца сваё.

Іван Гнацюк
ГАРЫЗОНТ НАРОДА
Стагоддзямі выпростваўся народ мой
на гарызонце залатых палёў, —
паўстаў ён над нядоляю гаротнай,
у бітвах незлічоных не палёг.
У шарачку, у пасталах благенькіх
на раздарожжы векавых нягод
гарахавіннем чэзлым ці апенькам
наезднікам здаваўся мой народ.
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А прагных набіралася нямала, —
да звання знішчыць нас, да караня.
Ды зноў жа зерне роду прарастала,
да сонца паўставала з наслання.
I навальніца гулкагрымна, шчасна
вітала сцяг, узняты ў грамадзе,
калі народ з муроў старога часу
надзейна ўглядаўся ў новы дзень.
Асілкам стаў, асілкам ён і пойдзе, —
не з шабляю, са словам агнявым.
I будзе яго лік на гарызонце,
пакуль нябёсы родныя над ім.
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Скіфы, гуны... Іх мячы і коп'і
ў зямную зніклі глыбіню.
Толькі згадкі тых эпох
з раскопак
нашаму прасвечваюцца дню.
Прагнулі... Надзеяліся... Снілі...
А які фінал знайшлі яны?
I смяюцца чарапы ў цвілі
скамянелым смехам даўніны.
Не прыдбаў Прастор і Час граніцы, межы іх у існасці маёй:
парасткам да сонца не прабіцца
без карэнняў, злучаных з зямлёй.
Хоць авяне
майго дрэва сполах, —
не баюся гістарычнай тлі:
з майго сэрца выньме археолаг
жменьку цёплай роднае зямлі.
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СТВАРАЮЧЫ "МАЙСЕЯ"
Памяці К.Усціяновіча
У кожнага народа — свой Майсей.
А хто ж Майсеем у цябе, Украйна?
Ці можа ты ў гісторыі навослеп
шукаеш сцежку ўласную, блукаеш,
знядужана блукаеш па Мааві,
свой Іярдан зняверышыўся ўбачыць?
Табе выяву ўзнаўлю Майсея
(бо што магу?) —
няхай хоць вобраз будзе.
Ты ж на яго глядзі — і на падобу
свайго Майсея нарадзі, бо згінеш.
I на мальберце ў полымі праменняў
паўстаў магутны старац.
Ён узняў
па-над скляпеннямі, над чалавечым горам
свае каменныя і важкія скрыжалі
з напісаным законам — запаветам.
Глядзі, народ мой, і выходзь за мною!
У кожнага народа — свой Майсей.

Віктар Грабоўскі
НАКЦЮРН
Галіны ўздымалі зялёныя рукі,
шаптала пра вёсны шурпатае лісце.
А сэрца шчымела, звіваліся гукі,
і вусны прасілі: "Ўсміхніся!"
Нас ноч абдымала ў пяшчотным мігценні
і ў месячным ззянні лагода нас грэла.
Стаялі такімі кароткімі — цені,
такімі высокімі — дрэвы.
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Раман Качурыўскі
СЛОВА ПРА ТРАВУ
Мяне чаруе мроіва гаёў
Ад каранёў да макавак высокіх.
Трава — сястра красы; спакон вякоў
у ёй буяюць лекавыя сокі.
Хай залівае водар небакрай.
Пачуў з духмяным пахам згусным
гарачы шэпт... На ўвесь залёны рай
кахання гімны апякаюць вусны.
Для птахаў, зверанятак, для людзей
расце трава і цешыць золак золкі.
Знікае хтось. Жыццё ж далей ідзе:
яго трымаюць лекавыя зёлкі.

Сцяпан Літвін
ЛЮБЛЮ БЕЛАРУСЬ
Маю Шарыбаўку цягнік не праміне:
суквецці бульбы, азярко ў чаротах,
і пушчы даўні шум — навекі ў мяне
як спадчына зямлі маёй, народа.
Няхай я толькі госць — віна тут не мая.
Але вяртанне — не праходка ў поле:
адсюль ліцьвіны (чый нашчадак я)
па долю шыбавалі на Падолле.
Што выганяла іх? Бясхлебіца, адчай?
Што вабіла? Раздолле, стэп, жупаны?
А іх вадзіў на шляхту ў бой Нячай
і Кармалюк — сваіх сыноў — на пана.
Цяпер, сябры, знайсці нялёгка знак двара,
дзе продкаў спавівалі і купалі...
Люблю ж я Беларусь — зялёна-сіні край —
за цвет шыпшыны, за святло Купалы!
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©©©
Не напіша ўжо Рыльскі ні слова;
і Сасюру не ўбачыш нідзе,
і Тычыны няма... Толькі мова
засталася: багацце людзей.
I Няхода Іване вясёлых,
жартаўлівых размоў не вядзе...
Паміраюць бацькі нашы ў сёлах.
Ім каліна ў галовах цвіце.
Вочы бацькі квітнеюць у сына —
імі бацька ўзіраецца ў свет...
Несмяротная продкаў Айчына
застаецца нам — як запавет.

Уладзімір Лучук
"БАЛГАРСКІЯ ФРЭСКІ"
Мячы на фрэсках
Гляджу на распяцце...
Сляды ад розгаў?
На багародным плячы?
...На фрэсках Балгарыі
двухбаковавострыя
ззяюць мячы.
Не ад матчыных слёз намоклыя,
праклятыя ўдовамі.
Гэта не тыя мячы, дамоклавы,
якія вісяць над галовамі.
Не з божай прымхі
над людствам знявечаным
святыя
ашчаперылі дзержакі, —
балгары іх неслі, як запарэчанне
жахлівым начам — праз вякі.
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..Бязбожнік, малюся
на лязо адчайнае:
у абароне не стала іржавым.
На меч абапёршыся,
над прасторам і часам
Балгарская
ўстала
дзяржава!

©©©
Сцяною заценены клірас.
Стаю сам не свой.
3 дзіцём на каленях Кірыла
сядзіць, разгарнуўшы сувой.
Усе пачыналі мы з азбукі,
а не з пазнання малітвы...
Імкнуцца дзіцячыя рукі
да літар.
Бярэ яно іх у далоні, —
і быць яны хлебам маглі б...
Сівыя ў Кірылы скроні.
Над дзіцём і Кірылам — німб.
За чуйнай сцяною маці
ў насцярожжы зноў:
а што як пачне дзіцяці
з чужых, а не з родных слоў?
Укрыжаванне
Кат зрабіў сваё... I выцер
у віне салёным лупы.
I застаўся толькі вецер,
ды шчэ варта ля халупы.
"Варту зняць!"
(I варта рада).
АД СЭРЦА
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"Не спускаць з жывых нагляду!"
Мёртвых не баіцца ўлада...
Варце — кварта.
Страху — ляда.
Ён з крыжа яшчэ не зняты.
Ные грамада балесна,
не таму, што ўжо распяты,
а таму, калі ўваскрэсне?
ГАРЛАЧЫКІ
Сонца павісае над вадою:
Усіх гарланыкаў старэйшы брат.
Уладзімір Кар аткевіч

Нібыта белыя карункі
рассыпаліся па сінечы —
і звоняць бацяны ў стрункі
гарлачыкаў... Усім на веча!
Лілею хваляю люляю
на сонечным вадавароце,
і вёсламі перабіраю
хвіліны, што ўсплылі ў самоце.
I чуцен гул жыцця ва ўсплесках:
хвалюецца адлюстраванне
мадонаў на застылых фрэсках
і сонца ўзнёслае світанне...
Лілея — сонейка сястрыца.
Уся зямля — гляджу — у абнове:
гарлачыкі — на роднай мове —
журкочуць мне... Не ўзганарыцца б...
Плыве ў вечнасць разам з лодкай
вялікая рака — у мора...
Чыё ж нявымаўлена гора
ў патаеме слоў кароткіх?..
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Як дзень за сонцам, я бягу
шукаць прасторнейшае слова,
каб ажыло ў ім нанова
ўсё, што ў сэрцы берагу.
У ім — раса і сенажаць,
цяплынь сяброўскае сустрэчы,
высокія вясёлкі плечы,
якімі неба падпіраюць.
Яно — туманы ўсе прарэжа,
у ім — сузор'яў сны плывуць;
яно — што нашае сумежжа,
дзе нават дотыку не чуць.

Мая Львовіч
©©©
Падае,
моўкне
Мележ
на самым патрэбным слове.
Ой, не канец размове:
завея, усё сееш, сееш,
у снежань прасторы беліш?..
Байцоў
вялікаайчыннае пакаленне —
Народа сумленне —
каго на чаргу асмеліш?
Гаворыць
Мележ.
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МА Е НАЙРАДНЕЙШЫЯ
.. Зноў бы
ў замгнёным галлі —
дзе цішыня паўстае —
адчуць:
як родныя ўсе мае
любілі на гэтай зямлі.
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Пяро тваё не напіша
ні прозы, ні верша. Ціша.
I ні лістка, ні лісточка,
ніводнага мне радочка —
мова ў цябе
іншая.
Другую мае будову,
другую мае аснову,
іншыя "азы", "букі".
Чытала б, чытала б
рукі — лёзную тваю мову.
Скаваныя стылай скрухаю
вочы,
далонька негаваркая.
I дзе ты?
А сэрца стукае.
Кахае.
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Не была ж я маўчунняй-кабетай...
Ды баюся гамонкі слоў.
Колькі дзён ужо, колькі сноў
Ля мяне ты...
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Недзе бор твой галінкай — хрусь...
Думкам зноўку гамонка трэба.
Ля твайго замаўкаю неба,
Беларусь.

Пятро Рабро
БЕЛАРУСЬ
Не ведаю, прыснілася, ці не,
Ці прачытаў калісьці я ў Купалы:
Сузор'і там — ірдзіначкі ў віне,
Пявучыя гасцінцы, бы цымбалы.
Яе бары ў мацерыка ядро
Ўкараніліся, і там акрэплі.
Пялёстачкі яе садоў Дняпро
Вясною нам прыносіць аж да грэблі.
I паўстаюць шаломамі капры,
I аблачыны месцяцца на МАЗе,
I ў шчыралюбным выгуку "сябры"
Праменяцца ўсе зыкі, бы ў алмазе.
Бывае й так — бы хто мяне гукне —
Зямля братоў на ростані пакліча,
Агнямі партызанскімі дыхне,
Пажарышчамі патыхне ў аблічча.
Тады я ў думках зноў туды лячу
Ў мерыдыяннай міргатлівай стыні,
I сэрца ўтрапёнае званчу
Ля кожненькага коміна Хатыні.

ХОРЦІЦА
Хай шлях за краявіды коціцца,
Ды ёсць патрэба і спачыць,
Бо проста перад намі Хорціца
Прыветна вокнамі зырчыць.
АД СЭРЦА
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Не тая, што прыбоем сцеплена,
Жыве ў песнях, як зара,
Што сто вякоў ляжыць бы хлебіна
На сінім ручніку Дняпра.
Няма Дняпра ля гэтай Хорціцы,
Затое ўзбуяў тут лён.
Ды як да сэрца вёска горнецца,
Бярэ адразу ў палон!
Найперш я да магілы брацкае
Іду і чую ў гамане:
— Усе мы роду тут казацкага, —
Гаворыць хтосьці горда мне.
— Тут ёсць дняпранцы: мы кагортаю
Змагаліся, як ваяры...
Дык вось чаму калгас у Хорціцы
Назвалі "Дружбаю" сябры!
Пялёсткі маёй мовы матчынай
Упляліся ў Купалаў спеў.
Не дзіва, што любоўю спадчыннай
Узбагаціцца тут паспеў.
I хоць даўно да дому хочацца:
Вяртальны ветразь залюляў, —
Я з беларускай мужнай Хорціцай
Як з маці ціха б размаўляў.

Васіль Сіманенка
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Дзе зараз вы, майго народу каты?
Дзе веліч ваша, сіла ваша дзе?
На зоры ясныя, на перакаты
злосць ваша чорная не ападзе.
Народ расце, і дужае ў надзеі
без вашых бізуноў і кулака.
Пад сонцам старажытным маладзее
яго лагодная і цвёрдая рука.
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Народ мой ёсць! I ён заўсёды будзе!
Не перакрэсліць мой народ ніхто!
Пагібель — адшчапенцу і прыблудзе,
і заваёўнай сіле хамутоў!
I вы, нашчадкі катаў тых служылых,
не забывайце, вырадкі, нідзе:
ёсць мой народ! У неастылых жылах
і сёння кроў казацкая гудзе!
Іван Ф ранко
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Наш век галовы тлумныя клянуць,
бо ў ім, гавораць, перад правам сіла,
якая думцы крылле пагасіла,
і хоча праўду, волю заглынуць.
А што ёсць права? Права — гэта сіла,
а сіла — права: вось закон прыроды.
У жыцці ламала сіла перашкоды,
і смеласць для ўзнясення каласіла.
Што значыць сіла? Мо хамут і збруя?
А сэрца вашага агонь святы,
а думка, што галактыкі будуе,
а воля перамагчы насілле,
перакананні, прага праваты
ці не падмога справядлівай сіле?
Дзмітро Чэрэднічэнка
©©©
Маўчыць рыба —
рэчка чуе.
Моўкнуць птахі —
неба чуе.
Звер стаіўся —
пушча чуе.
Спяць магілы —
свет іх чуе.
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Чэхія

_____________________________
Карэл Гаўлічэк Бароўскі
АХ, НЯМА ТУТ, НЯМА
Ах, няма тут, няма, чым душу пацешыць,
ах, няма тут, няма нам відзежы:
Скарб, што нешта значыў, пан даўно ўжо зняньчыў,
ах, няма тут, няма поўнай дзежы.
Выдалі статут нам без веча, без права.
Што з таго закону з аблогай?
Нашая ўся радасць — жухлая атава
на балацявіне воглай.
Так нам падтасуюць, каб не да спадобы;
штораз патрабуюць большай дані,
Выдаюць абкройкі, латкі, абойкі;
д'ябал не стрывае ў гэткай твані!

Петр Безруч
ЦЫГАНСКАЕ ДЗЯЎЧО
Вас я хацеў бы сустрэць, даражэнькая,
мне б пераняць Вас на вуліцы.
Ой, цыганятка (чыя гэта смугласць?),
што сярод ночы пад сумнай шыпшынай,
у посвісце ветру, пад зорамі стылымі,
вуліцаю няўспомненая.
Вас бы на рукі ўзяў (раз у жыцці)
і цераз поле панёс бы, снягурку,
дзетку цыганскую ў цёплую хату,
чару наліўкі — да вуснаў асмяглых:
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хай бы дзве зоркі з-пад чорных брывей
(раз у жыцці) на мяне паглядзелі,
раз у жыцці агарнула мяне
Ваша сунічная ўсмешка.

Іржы Волкер
ЗАКАХАНЫ
Збочыў да вас бядняк:
я гэта быў, так-так.
Што мне з багацця дасі, дзяўчынка:
вуснаў маланкі, грудзей аблачынкі?
Зноўку дажджліва, сэрцу ж — тужліва,
кожны кагосьці павінен любіць,
бо адзінокі між людзей нешчаслівы.
Стаў, як ля прыстані,
слова не выстаю,
каб табе палажыць на далоньку вострую
аддана і проста,
так, як маці талеркі на стол
ставіць штодня.
Бедны багатаму не раўня.
3 дзіўнай была касой,
ды са сляпою была красой.
Загрозна і вочы свяціліся лірныя,
як вітрыны дзве ювелірныя,
тыя, што туляцца
на жабрацкай і разбойніцкай вуліцы.
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Францішэк Галас
ДОЖДЖ
Пакуты вада
скаламучаная вада разлукі
як тая вада
ў якой Пілат паласкаў рукі
Вось якая ў душы залева
А чаго тут чакаць
калі аж ад сэрца амрочаны
калі такая смута і звада
Мо толькі б убачыць з-пад падалка
жанчыны ў пачакальні
пяшчотны акрайчык.

Уладзімір Голан
ЁСЦЬ...
Ёсць такая планіда:
без узрушэнняў, падзей трапяткіх.
Ёсць такая любоў:
азарае цябе на паўкрок, і не болей.
Ёсць такая раскоша:
пакарае цябе за грахі майстэрства.
Ёсць такое маўчанне:
як і вуснаў жаночых — сарамліва-цнатлівае.
Ёсць такая прычоска: ну — метэор,
сам д'ябал распусны ўлез у чупрыпу.
Ёсць такая самота:
свет белы — абрыдаю, глядзець невыносна.
Ёсць такая астыласць:
загубіў галубоў, каб сагрэць свае рукі.
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I цяжар ёсць такі:
ты між зрынутых — самы знясілены.
Ёсць такі супакой, калі чуеш душой:
гэта ты, у сапраўднасці — ты!

М іраслаў Голуб
КАПРАЛ, ЯКІ П РАТКНУЎ АРХІМЕДА
Смелым кідком
збіг круг, датычную
і кропку перасячэння
ў бясконцасці.
Пад страхам
чацвертавання
забараніў лічбы
ад трох і вышэй.
Потым у Сіракузах
узначаліў школу філосафаў;
другое тысячагоддзе
сядзіць там і дзідаю піша:
раз два
раз два
раз два

Ёзэф Гора
ДАРАЖЫЦЕ КАХАННЕМ
Толькі з верным і чэсным
з самым горкім, балесным
ваша сэрца паўстане:
даражыце каханнем!
Толькі з чэсным і мудрым,

АД СЭРЦА

88

ДА СЭРЦА

не са здранцам-лахудрам
ваша сэрца растане.
Даражыце каханнем!
Толькі з тым, хто на гронцы
ачарнелае ночы
будзе бачыць, што вочы
шчэ не выпіла сонца,
толькі ў радаснай страсці
ў рукі лёсу ўпасці
ваша сэрца у стане...
Даражыце каханнем!
Ад калыскі да скону
многа зла і праклёну:
селяць людзі любоў
пад крыло галубоў,
адпускаюць і губяць.
Толькі сэрца — і любіць!
Сэрца — вечнасці званне.
Даражыце каханнем!
ВАКНО
Адчыніў я вакно да цямрэчы вільготнай;
зверху зоры шчырэлі ў салоўчаным спеве.
А ты помніш пацёмкі ў салоўчаным спеве
тою чорнаю ноччу, густой і вільготнай?
Адчыніў я вакно да цямноты срабрыстай,
і спавіўся, як шалікам, шумам плаціны.
А ты помніш, як бэз набухаў ля хаціны
на вусцішным улонні той ночы срабрыстай?
Адчыніў я вакно, з ціхім словам памкнуцца
да салоўкі і поўні, душой прыгарнуцца
да паволі сціхаючых крокаў на вулцы.
Адчыніў я вакно: крокі зніклі ў глушы,
крокі нашых нясмелых уцех у імжы
зніклі ў цемры вільготнай, срабрыстай цішы.
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Іван Дывіш
ЁСЦЬ ТАМ ЯНА
Ёсць там яна —
недзе ў пасцелі, ахутаная па загарэлы локаць,
пасля пакупак, мыцця, пустых спрэчак са мною
пра каханне чытае кніжку —
Вось уварвуся да яе і полаг,
як шабляю шапку, скашу перад ёю,
каб толькі глянула і блаславеннем
суцішыла гэтую ўзрушанасць —
Кнігу б закрыла, прыціхлага выняла дэмана,
у пляшку ўсадзіла, пусціла марскімі хвалямі
і, абапершыся на локаць, чытала б далей —
Ісціна ж тая, што праўды за ёю больш, чым за мной —

Вілэм Завада
ДАРОГА НА ЛОБНАЕ МЕСЦА
Гром ударыць,
праломіць нябесы аж да зямлі.
Птах трапятліва пад кронамі ціўкне;
чырыканнем хоча запоўніць праломіну.
Нетры душы тваёй анямелі,
доля-зямля.
Курчышся ў цяжкім роздуме,
слёзаў не выцадзіш.
Гора — і скалы распаліся б,
каб сосны не ашчаперылі іх.
Гора — і гліна разветрылася б,
каб коні не здратавалі яе.
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Сэрца планеты вырвацца хоча,
выплеснуцца, бы з памыйнай лаханкі.
Жывое? — Лепш ужо мёртвым быць.
Мёртвае? — Глыбей у чысцец заплыць.
Нетры душы тваёй анямелі,
доля-зямля.
Курчышся ў горкім роздуме,
кленічы не выдыхаючы.
Дзе ж справядлівасць?
Гэта за вас
стала зямля спадкаемцай ганьбы —
і, падсцёбваючы сябе, сунецца
вуліцамі, разлогамі на лобнае месца —
за вас, за вас, за вас.
Віцезслаў Нэзвал
©©©
Таемныя мае жаданні:
Дзе сілу ўзяць на заклінанні?
Хачу ля гарадской будовы
Праверыць чары і замовы...
Зачараваў я сосны, межы.
Павеяў — чуеш? — вецер свежы.
Як ратаваць мне тое дрэва,
Якое ад перуна згарэла?
Не ажывіў яго і ў зморы
Ля пня збіраю мухаморы.
Адзін чабор мяне вітае.
А лета ў вырай адлятае.
I лета летуценні-крыллі
Мяне ляцець угаварылі.
А мо вярнуць былое лета?
Ды лета да канца прапета.
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ПЕСНЯ ПРА ВЕРАС
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Чырва-ружа апячэ і не іголкамі
Тая ж белая як холад вельмі ўжо колкая
Сколіць волкія
Неўспакоеныя грудзі ў сасновай цішыні
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Я вянок сабе вянок сабе спляту верасовы
Вывешу яго на ганак бы дзеля замовы
Выйдзе золак новы
Над задумнай галавою
Ў сасновай цішыні
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Ружу ты мне прынясі ўжо на наступны раз
Сёння вабіць такавішча пахлы верасовы дзень
Вечнасць судзіць і каханне і людзей
Нашы зоры верасняцца
ў сасновай цішыні
Сёння ружаў не хачу я
Верасу нажні
Станіслаў Костка Нэйман
ЛЕТНЯЯ ПРАМОВА
Гэй, цішыня,
тых нашых бітваў гарачая цішыня,
калі камары таўкуць мак
і звіняць, і шалеюць у залатым надвячорку.
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Гэй, цішыня,
тых нашых пожняў пахучая цішыня,
калі цюцюпан з шалфеем колеры
гасяць у зеляніне вільгаці.
Гэй, цішыня,
тых нашых гоняў хвалебная цішыня,
калі палавее жыта
пад сінню неба і аблачыннай беллю.
Гэй, цішва-цішыня,
надзялі сваім ззяннем
і падумкі мае, каб толькі каханка
не парушыла іх урачыстасці,
заставайся бязмоўнай на гэтай радзіме кветак!

Ян Нэруда
3 ЦЫКЛА "АННЕ"
Узнясла мяне каханне-ласка
з найвышэйшай песні Саламона!
Я — усцешны: стала боскай краскай
валасоў духмяная карона.
Галава Твая — алтар кахання —
будзе мне, смяротнаму, для ўклону:
быццам з мармуру чало — світанне
для майго салодкага палону.
Мілае аблічча — з першаснегу,
што заружавеў ад зараніцы;
вусны — два каралы мне на ўцеху,
зубы-перлы ў гордай гараўніцы.
Бровы, што гаёчкі, дзе шалеюць
у натхненні веснавым салоўкі;
вочы — азярыначкі, умеюць
запрывабіць у свой вір глыбокі.
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Гнуткі стан — нібы дымок з цяпельца
зварухнуў у полі вецер-зломак...
Ах, Твой вобраз узнаўляю сэрцам,
бо не ў змозе немачнае слова!

Яраслаў Сайферт
СТО РАЗОЎ НЕ
Зноўку зробіць мяне дзіваком
вашая ўсмешка, і паселіцца ўва мне
маці Боль і сяброўка Каханне,
дзве душы ў цішыні.
Зноўку зробіць мяне дзіваком
кліч трубы,
і прапахне ад пораху чуб,
як пайду, нібы скінуты з месяца.
Зноўку зробіць мяне дзіваком
пацалунак; як полымя ў ліхтары
ўстрапянуся,
калі на шчацэ ўзгарыцца.
Ён жа — як вецер ля вуснаў маіх.
I марна на гэты раз
буду імкнуцца рукой злавіць
яго летуценны абраз.
ПЕСНЯ
Ростань зноў каснікамі
зажурыць наша поле.
Штораз нешта знікае
ў красе наваколля.
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Голуб крылы рассцеле:
каб не зведалі стому;
без надзеі, з надзеяй —
мчыцца толькі дадому.
Слёзы шкодзяць мужчыне,
палюбі як ніколі!
Штораз нешта ў зачыне
ў красе наваколля.
Карэл Томан
САКА ВІК
Свістаў на студні раніцою дрозд.
Вясна-красна на ўвесь свет!
Калі ж у сад вакно я адчыняў,
набраклыя пупышкі забрунялі:
— Вясна-красна на ўвесь свет!
Гляджу я: бэз і грушына ў чаканні.
Вясна-красна на ўвесь свет!
Як пожні, расквітнелі валасы
і смех твой, мусібыць, напіўся срэбра.
Вясна-красна на ўвесь свет!
Бог вечны,
збаўца, творца мой,
памятай пра сэрца ў халаднечы.
ВЕРАСЕНЬ
Брат даараў, стаў каня выпрагаць.
I калі ўмерклася,
ён галавой прытуліўся да грывы,
вернага друга па шыі пагладзіў,
слухам лавіў, чым напоўнены край.
Ціха святвечар кранаецца звона;
вёсак малітвы плывуць у сутонні.
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Дух зямлі заспяваў: смутак, вера і боль
злітна ў харале адзіным служаць
вечнаму небу.
Наш святы Вацлаў 1,
не дай загінуць
нам і нашчадкам2.
Донат Шайнэр
РАШЭННЕ
Так, я павінен вярнуцца на некалькі крокаў,
на лустачку слова, на скібачку мовы —
самому сябе даць адказ.
Час расцярушаны. Чары-мары былі і сплылі.
Нас жа вучылі: ёсць вечнасць з напоўненай чашай.
Там ёсць на донцы боль сэрца, бясхлебіца.
Можна забыцца на голад расчараванняў?
Бог з ім, з тым голадам, перажыўся.
Чым жа мне сэрца напоўніць?
Хто яго заціскаў, калі стукалася з пярэрвамі?
Мовіла — упаўслова, і разумела ўпалову.
Штосьці ўвесь час адпрэчвалася. Чаму і навошта?
Што гэта — за палова ад усёй маладосці?
Як гэта мне зразумець, чаму 1+1=2,
бо толькі нуль узіраўся з пустых далонькаў.
Як гарох пры дарозе, як ляда ў лесе, —
без правілаў множання, словаў кахання жылі,
з думамі аперажальнамі, бы стрэлкі гадзіннікаў.
Састарэлая памяць — арэх, а вера — бязвер'е.
Раптам ядро язычком паварушыць і выскачыць з лупіны?
Згода! Заўтра я мушу вярнуцца, самога сябе сабраць,
на лустачку слова, на рэчы драбок дапоўніцца.
Я — гэта я: паўнаважны, пайменны.
1
2

Св. Вацлаў — легендарны заступнік Чэхіі, як і Св. Еўфрасіння на Беларусі.
Радкі з "Святлавацлаўскай песні" (XII ст.).
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Быў я і ёсць, а таму спадзяюся, што й буду.
Рады з таго, што прыбудзе майго ў мяне.
Рады з таго, што паболее ўсіх нас —
і ўзгадуецца ў кожнага другая палова сэрца.
Далучэнне асобінак дасць у выніку болей, чым нуль.
Каханне — зусім не складанне. Любоў — памнажэнне.
Згода! Заўтра я мушу агледзецца, дасабрацца,
пераканацца: нарэшце я ўпоніцу — ёсць!

Францішэк Ксавэр Шальда
3 РУЖЫ АГНІСТАЙ, СОНЕЧНАЙ
3 ружы агністай, сонечнай лёг на мяне пялёстак...
Дзе я быў у трызненні? Пад туяй? Пад кіпарысам?
А мо як стаяў на могілках прад самаю брамай?
Сцішуся. Хай не выведае пра гэта ніхто аніколі...
Шал напаў на мяне. Ведаю ўсё, што не бачаць
іншыя і не чуюць. О, як рэчы наперад мкнуцца
і кіпяць унутры! Хай жыццё вымяраю сваё
на пядзі, —
здрадаю будзе — супынак!
Душа, я так не хачу анямення.

Бланка Швабава
КАНІКУЛЫ
Высокае святло
і спеў — у вышыні...
Тут — ночы жарало,
тут крэкчуць карані.
Як соладка на тым сунічным полі,
дзе выспяваюць ягады на волі.
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I заўтра на зары
вы сонца не праспіце,
дайдзіце да гары,
за далягляд зірніце.
I пакарыце вы вяршыню тую,
што вызначыць вам долю маладую.

ТЫ
Ты — спарышок,
які я знаходжу
для шчасця.
Ты — палынок,
што забуяў
так гойна.
Ты хмелю гарклявы настой...
Чмурэе мая галава,
і слова,
і сэрца.

Франя Шрамэк
ЗАПРУДА
Думамі мучаю сэрца:
дзе б нам найлепей сустрэцца?
Вуліцу выбраць альбо ўзбярэжжа?
Горад — баюся; цішу парэжа.
Лесу баюся. У лесе светлым
ласка не стане агнём запаветным.
Толькі прыкмечу цябе на парозе, —
будзе каханне маё ў пагрозе.
Лепей за ўсё нам на пожні сустрэцца.
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Рэха на берагі абапрэцца —
кожнаму краю яно адгукнецца.
Самы прасцейшы стол на травінках;
хлеб пераломіш на дзве палавінкі,
скібку — жанчыне з усмешкай, што лечыць,
кінеш вянок лугавы ёй на плечы.
Ходзяць аблокаў пярэстыя цені;
сейбіта сум у мужчыны,
вабныя ў жанчыны калені...
Лепей у лузе правесці нам веча.
I ад хвіліны, як сыдзеш пад вечар, —
думай ты толькі пра голас мой — стогн:
як ён упрошваў, як дзякаваў ён,
быццам бы ён і быў тою запрудай
спеву, што чула над пахкаю рутай.

Павэл Шрут
МРОІЦЦА ДОСВІТАК,
пячора леса, хвошч азалелы
сплывае назад, на прысакі
ночы. Бачу: ад хвоі
да хвоі прэ ваўкалак
з паляны зялёнай. Ураселы
сугней, мой бацька. Ён заблудзіўся,
але калі і дзе.
Мо ў павучынні. На дарогу
выходзім, сонца
ільсніцца. Бачу ўсё ж:
цень ад бацькі так і не адарваўся.
ЖЫЛА РЫБАЛОВА, аброслая
імхом і слізкай карой,
як націнне, ледзь
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рэнтгенаўскім святлом
плаваюць косці, сёння
амаль празрыстыя, якія нагадваюць
трыснёг. Хочаш —
не хочаш, а павінен
пра гэта сказаць,
пакуль пад языком
не растварылася мова.

Здэнэк Шэрж ык
ПАЎДНЁВАЯ ЧЭХІЯ
Харал цішыні
над засохлаю старыцай рэчкі.
Старонка рыбацкая прымружыла Жыжкава1 вока.
Стагоддзі трывала,
пакуль не набракне жолуд
і з сэрца зямлі не прарвуцца тут новыя парасткі, —
перш, чым Іярдан2 увап'е ерэтычны блакіт
на прадзіва табарскіх ткалляў, —
падобна грамам, што падбіваюць падковы пагоні
(у жаданні перахітрыць у сябе супраціўнасць вечную)
перунамі ўсярэдзіну,
а маланёю наводліў;
падобна той сіле, што спеліць жалезны харал3,
а не глыточак іржавай вадзіцы.

1

Жыжка Ян — правадыр нацыянальна-вызваленчага руху, распачатага
Янам Гусам.
2 Іярдан — рэчка каля Табара, непрыступнай крэпасці гусітаў.
3 Харал — песнапенне пратэстантаў, з якімі воіны Жыжкі ішлі ў наступ.
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Карэл Ярамір Эрбэн
БУКЕТ
Злегла матуля, сышла ў магілу;
дзеці сіротамі сталі.
Бегалі часта да вербаў пахілых,
маці сваю выглядалі.
Стала матулі шкада сваіх дзетак:
пэўна ж, душа не канае —
і пасяляецца ў зёлкі; рой кветак,
бач, курганок абвінае.
Дзеці ў тым водарным, родным дыханні
маці душу апазналі.
Кветкі, што памаглі ў гараванні,
мацерыдушкай назвалі.
Матчыны кветкі з каханай Радзімы —
пахкія нашы паданні!
Там я сабраў вас. Дзе продкі хадзілі;
сон абудзіце ў выгнанні!
Сціплы букецік з гаючага зелля
стужкай аздоблю прыгожай,
і перашлю я ў суседнія землі,
дзе блукачы ў падарожжы.
Мо й нагадае дачцэ пра айчыну
просты букецік духмені;
знойдуцца сілы і блуднаму сыну
стаць перад ім на калені.
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ІІІ
МАЯ СЯБРЫНА
Пераклады на мовы свету

Пераклады на англійскую мову
_______________________________
НА ТРЭЦЯЙ ПЛАНЕЦЕ АД СОНЦА
ON THETHIRD PLANET FROM THESUN
Пераклад Дагмар Т. Волкат
Traslated by Dagmar T. Wolcott
Рэдактар перакладаў Алена Таболіч
А ПІСАР ЗЕМСКІ... 1
"A nucap земский маеть по-руску
литерами u словы рускими вcu
лісты, выписы u позвы nucamu, a не
иншим езыком и словы".
Статут Вялікага княства
Літоўскага. Раздзел 4, артыкул 1.
Вільня, 1588 г.
Белы ліст — пад поўняй поле.
Людзі — літары.
Заўтра стане ўсё аколле
з намі злітнае.
Хто абмыты быў слязьмі,
а хто — прыдушаны?
Мы цяпер законы самі
пішам душамі.
Белы ліст — як лёс-планіда —
быў астуджаны.
Абакрадзеным да нітак —
па Статуце жыць.

1

Пісар — службовая асоба ва ўстановах дзяржаўнага і судовага
апарату Вялікага княства Літоўскага.
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Вунь складае пісар земскі сказ
уборысты... Ці мястовы я, ці сельскі,
жыць — напорыста!
Нашы душы як насенне
(ўсё — усхожае)...
Прарастаюць рады, сеймы,
праўда божая.
Белы ліст не ляжа ў скрутак.
Дзень — палітраю.
He, не пройдзе чорны смутак
зноў у літары.
AND THE DISTRICT CLERK... 1
"And the district clerk should use
Russian alphabet and should write in
the Russian language all the documents, copies, and notifications, and
cannot use any other language."
Extract from Code of Law of the
Great Lithuanian Kingdom;
part 4, article I. Vilnia, 1588.
White page — under the moon lit field...
People — are letters (of alphabet).
Tomorrow all the neighborhood
will merge with us into one.
Who washed their faces with their tears,
who was nearly strangled..?
Now we write our laws ourselves
with our souls.
The white page is like a fortune, a lucky star.
That was severely cooled.
Those who were robbed (taken to cleaners)
are going to live in accordance with the Code of Law.
1

District clerks worked for the government offices and courts in the times of the
Great Lithuanian rule.
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There, there, the district clerk
is rushing to fill the pages...
Life, whether at a village or at a little town
is energetic and forceful!
Our souls are like seeds
(all of them will grow up)...
Thus new Councils and Seims are sprouting
along with Divine truth.
This white page will not be rolled up.
This day is like a pallet.
No, the dark sorrow will never again
be absorbed be the letters.
HALF-LIFE / HALF-VALUE PERIOD
(in nuclear physics)
Has been already translated.
©©©
(Прысьвячэнне Даньчыку)
Паволі збліжаюцца мацерыкі:
вузеюць кашчавыя трэшчыны.
Мы ж — родныя-крэўныя,
Мы — сваякі.
I песні — над прорвай парэнчыны.
Змяншаюць свой гібельны трэск
наладжаныя супрацьстаяння датчыкі.
Быў хрэст на свабоду,
на згоду хрэст —
напевы Андрусішына Данчыка.
Галоснасці голас — на верасок,
на сок
арабінавых водблескаў.
3 Нью-Йорка да Менска расце каласок
у жменю міжкантынентальных воплескаў.
Радзінныя песні — ратунак Зямлі.
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Планета сціскае расколіны.
Ля вуснаў маіх
хоць адну ўскрылі:
ад песні не будзе аскоміны.
Амерыка не пасівела так,
як думная доля ўдовай падзёншчыны...
— Мая Беларусь! — прамаўляе спявак
ля багдановічаўскай Ракуцёўшчыны.
Твая Беларусь... Вылюбляюць вякі
крыніцу нязбытнасці спадчыннай.
А матчынай песняй жывуць спевакі,
кахаюць яе салаўі, жаўрукі, —
яна на планеце не страчана!
©©©

(dedicated to Danchyk)

The continents — draw slowly near:
The ragged fissures narrow.
We art native-blood.
We are family.
And the songs soar above the endless barriers
and soften their deadly
chatter
changing the opposition ol the sensors.
There was an emblem on freedom,
They say that this emblem
Is the melodies of Andrusishyn —
of Danchyk.
The sound of his voice is in the heather
and in the sap of the rowan-tree.
From New York to Minsk
This small ear of rye grows
to the beat of
Intercontinental
applause.
Native songs preserve the Earth.
Fissures rent in the planet slowly close.
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One even showed up
by my mustache.
There will be
no boredom
from the songs.
America did not turn as gray,
as is the lot of a widowed
domestic...
— My Belarusian! —
singeth tne singer,
accompanied by Bahdanovich-ish
rumblings.
Thy Belarusian...
He passionately loves that
source of impractical
legacy.
And the singers keep the mother-songs
alive.
They love her nightingales, her larks
May she never vanish from the Earth!

ПАЭТЫ
Паэты не вечныя:
жыццё без гарантыі.
Яны невылечныя,
калі не парадныя.
Прымусілі Пушкіна
служыць імператару?
Паэты не гушкалкі —
кіпучыя кратэры.
Няшчасныя таленты...
Іх разам з паперамі
смуродныя сталіны
мясілі сякерамі.
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Нясуць іх пад воблакі
не крылы пчаліныя...
Гляджу на іх воблікі
ўжо надмагільныя.
Любоў да іх свечная,
а слава запозная.
...Паэты, вы — вечныя!
Паэзія — розная.

POETS
Poets are not immortal:
their lives are not guarantee.
They are the incurable type
if they are not a servant type.
Was it possible to force Pushkin
and make him serve the Emperor?
The poets are not swings —
they are rather boiling volcanoes.
Unfortunate talents...
Along with their creations
they were chopped with swords
by stinking stalins.
Their wings which ascend them to the sky
are not the wings of a bee...
They are now dead
and I recall their images.
Their love is mournful,
their glory is belated.
The poets are immortal.
They are a different type of men.
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ДВА ПРОМНІ
Шт о ёсць радней на гэт ым свеце?
Зацалаваная шчака!
Смяюцца ласкавыя дзеці —
мае сыночак і дачка.
Я халады свае не помню,
пякучы забываю крок.
Працяг жыцця — двухкрылы промнік —
мае дачушка і сынок.
Вы падымаецеся ў вырай,
вы — два выт окі з ручайка.
Жывіце доўга, светла, шчыра,
мае сыночак і дачка.
Пачнеце новае вы вецце,
гадоў разгоніце чаўнок...
Шт о ёсць радней на гэт ым свеце?
Мае дачушка і сынок.
THE TWO BAYS
What is there for me on this land?
The cheek all covered with kisses!
And sweet laughing children —
my son and daughter.
I don't think of the cold days,
I forget about the desert road.
These two rays like two wings make my life longer
they are my daughter and my son.
You are like birds going to the south,
you are like two rivers.
I wish you long, bright, and wide life,
my dear son and daughter.
If you give life to new branches of the tree,
the weaving of fabric of years would go faster...
What is there for me on this land?
My dear daughter and son.
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ВУЧОБА 3 УХІЛАМ
I
Ha хвілю мы дапусцім:
знайшлі бацькі і нас
у расяной капусце,
паслалі ў першы клас.
Была з ухілам школа.
Але "ухіл" такі:
ішлі на мову з колам
ліхія лайдакі.
I што ў галовах? Пуста!
"Асвета" падвяла:
у мазгаўні распуста
сваё гняздо звіла.
II
Дапусцім хвіляй думнай,
што нас бацькі знайшлі
на гэтай грэшнай, тлумнай,
ачмуранай зямлі,
дзе бацяны як людзі,
а людзі — бацяны,
дзе школа ў кожным будзіць
вялікдзень патайны.
I дзе з адным ухілам
вучобы дых і слых:
укленна — да магілаў,
паклонна — да жывых.

EDUCATION WITH SOME SPECIALIZATION
I
Let's admit for a moment
that our fathers did find us
In cabbage covered with morning dew
and sent us to the first grade.
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This school had a specialization.
But the specialization was of the following kind:
The students were carefree
and attacked thought with ignorant bravery.
What did they have in their heads? Nothing but
emptiness!
The enlightenment did not serve them any good:
astray, life made its nests
in their brains.
ІІ
Let's admit for a moment
that our fathers did find us
on this sinful, noisy,
stupefied land,
where resemble people
and people resemble the storks,
and where the school will become for everyone
a mystery
and where the class of listening and
comprehension
will have to acquire only one and the same
specialization:
bending towards the grave,
kneeling in front of those who are still alive.

HA ТРЭЦЯЙ ПЛАНЕЦЕ АД СОНЦА
Твой вечар мяне напаткаў каля лодкі.
Сузор'і твае мне падказалі сцяжыну.
А салаўі — твае верныя служкі —
таемныя весніцы прыадчынілі.
Зноў золак знаходзіў дарогу праз росы.
I след зацярушыла чаромха.
Зацалаванае сонца ўзыходзіла
на жаўруковых лесвіцах...

АД СЭРЦА

112

ДА СЭРЦА

Вось тут і забегла наперад
мая і твая нязгода:
— А чаму я пачула: "Бывай?"
Як можаце развітацца з вечарам і сузор'ямі,
з весніцамі і салаўямі?
Зацалаванае сонца — і тое вяртаецца
падставіць шчаку дабіблейскую
пад вусны любові. А вы...
...Колькі ж пройдзе стагоддзяў
ад раніцы гэтай да вечара,
каб зноў пасвятлела самота
на Трэцяй Планеце ад Сонца?

ON THE THIRD PLANET FROM THE S UN
Your evening met me by the boat.
Your constellations showed me the path.
And the nightingales — they were your devoted
servants,
they opened the secret gates.
The dawn found the way through the morning
dew again
where the path was all covered with blossoms.
The sun all covered with kisses was
ascending the
lark's stairway...
This was when your and my discord began:
(you said:)
— Why did I have to hear the words "good-bye"
How is it possible to say good-bye
to evenings and constellations,
to the gates and nightingales?
Even the sun which is all covered with kisses...
even it comes back
to offer you its biblical cheek
for sweet words of love.
And you...
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... How many centuries have to pass since then,
ages that last from morning till night,
so that my grief would lighten here again
on the Third Planet from the Sun?
РАНІЦА НАРАДЖЭННЯ
Гадзіннік пакрыўджаным кацянём
хлебча секунды вечара...
Як утрымацца за сумным сталом,
дзе цішыня — невылечная?
I я прарываюся праз двары:
сакавік пад разбухлай поўняю
шапоча, шапоча азызлай кары...
Становіцца дрэва помнікам.
Пачуў звеставанне вясны:
— У жыцці
заўсёды чакай ты скрушэння.
Для траўня свайго,
для новага года свайго
вясна патрабуе служэння!
Вяртаюся ў гарадскі свой дом.
Карэньчыкі — не скалечаныя.
Гадзіннік знадзееным кацянём
хлебча секунды вечара.
Зноў раніца
парадуецца са мной,
будзільнік мурлыкне:
— На пр-рацу час ісці!
I я раствараюся ў зямной
напоўненай сэнсам сучаснасці.
THE DAWN OF BIRTH
The clock, like a mischevious kitten,
bat-bat-bats away the seconds of the evening...
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How can one eat at a bleak table
where silence is incurable?
And thus, I am tearing through the streets:
March is under a waxing
moon of puffy brown...
The forest rears a monument.
One senses Spring's pronouncement:
"In life
Always expect disasters.
Spring demands service
in return for her May and
for her new year".
I am returning to my city home now.
The tiny rootlets are undamaged.
The clock, like a faithful kitten.
bat-bat-bats the seconds of the evening.
Once again Dawn parades before me,
the alarm purrs:
"Time to r-r-roll out for work!"
And I dissolve in an earthly,
fullfilled feeling of the present.
БЕЛАРУС
Мы ўсім людзям сябры,
аднадумцы адвагі:
непадкупная праўда
ў кожным кроку чуваць.
Беларусь! Беларусь!
Слухай голас павагі:
непрыяцеля раць
ты магла супыняць.
Захлыналіся дні
безназоўнага шэсця.
і чужыя кароны
вынішчалі папас...
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Беларусь! Беларусь!
Слухай добрыя весці:
наступіў і твой час, —
абнадзеіла нас.
Мы дзяржаўнай хадой
Пад "Пагоняю" крочым.
Колькі моцы вячыстай,
колькі сілы ў крыві...
Беларусь! Беларусь!
Спраўдзі голас прарочы:
зорны след апаві
несмяротна жыві!
BELARUS
We are friends to all the people,
confederates of brave spirit:
incorruptible truth (integrity)
is heard in every step.
Belarus! Belarus!
Listen to the voice of respect (reverence):
you could stop
the enemy's army.
the days of the nameless (anonymous)
marching choked
and foreign crowns
destroyed the pasture...
Belarus! Belarus!
Listen to the good news:
(and) your day has (also) come (at last), —
you gave us hope.
We majestically (bravely) march
to the PURSUIT.
how much of the ancient might,
how much strength in our blood..
Belarus! Belarus!
Prophetic voice will come true:
the traces of the fallen stars
are eternally alive?
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ПРАЯВА
Аляксею Марачкіну
He паглынуў Драздовіча палын:
знайшлі яшчэ адзін аўтограф шчырасці.
Растыражыруйце яго цудоўны млын,
і млынара яго разафішыруйце.
Ах, нельга? Млын —
друза, калючы ком.
А млынара суродзічы паклікалі.
Растыражыруйце тады альбом
з касмічнымі муроўкамі і лікамі.
Яго планета стыне ад пакут,
нібыта Беларусь ад радыяцыі.
Растыражыруйце яшчэ не мёртвы кут;
і, можа, дзеці
для жыцця
праявяцца?
Растыражыруйце яго пратэст.
Адно, што не хацеў ён тыражыраваць, —
жабрацкі лёс,
Галгофы чорны хрэст,
Ахвоту скарбы нашы растранжырываць.
Растыражыруйце натхненна ўзрод;
не паўтарыць бы толькі
сум Драздовіча:
плыве пусты касмічны агарод
з чарнобыльскага чорнага радовішча.
UNSUAL EVENT
(dedicated lo Maratchkin)
Drazdovich has not been devoured by wormwood:
one more autograph of sincerity was discovered.
Wondrous mill, multiply it,
and propagate its miller.
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What? Impossible? —
little broken prickly pieces...
And the miller was called by his family.
All right, then make copies of his album
with its cosmic worlds and images.
His planet freezes with torture and suffering,
like Belarus suffers from the radiation.
Multiply this lovely spot which is not dead yet.
may be then the children come about to live???
Publicize his protest in many copies.
For one he did not want to circulate —
the lot of poverty and misery,
And greedy thrst for heritage to squander.
Circulate his flight of inspiration;
but don't repeat Drazdovich's
lonely grief:
here's floating a cosmic empty garden
from the Chernobyl nuclear base.

©©©
Жывіце, працаваць
прывучаныя зроду.
Адкуль вы ёсць-пайшлі?
Якога вы народу?
Дзе край той, што навек
Айчынаю завуць?
Чыё гэта слаўцо
сто год не пракаўтнуць?
I толькі на бядзе,
у самотнасці калі —
згадаюцца (у сне)
абшары той зямлі,
дзе сіл больш у раллі,
спагады — у людзей...
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I паўзабыты спеў
раскрыліцца з грудзей.
I мова, што ў нябыт
ніколі не сплыве,
Радзіму вашу, вас
па імю назаве.

©©©
You are living, to work,
Taught since birth,
Where are you from, where are your roots?
What nationality are you?
Where is that country, which can forever
Be called the Motherland?
Whose little word was hard to swallow
For one hundred years?
And only in poverty,
In loneliness,
When I can remember (in a dream) the expanse
Of that land,
Where there is more strength in the soil,
More compassion in people...
And a half-forgotten song will
Spread its wings in your breast.
And a language, which will never
Drift to nothingness,
Will name your Motherland by name.

СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК (ПАПАР)

119

СУСТРЭЧА РОДНАСНЫХ СУСВЕТАЎ

ЭМІГРАНТЫ ЗЬ БЕЛАРУСІ
М узыка Зм. Яўтуховіча,
словы С. Панізьніка
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I
Адляцелі ў вырай гусі —
Эмігранты зь Беларусі.
Як жывеце — разрастаеце ў камлі?
He разьвеяліся ў скрусе,
Вы жывеце зь Беларусяй,
Разам з намі вы жывеце на зямлі.
Прыпеў:
А дзіцё чакае бусю
I сустрэчу зь Беларусяй,
Дзе адвечныя найменьні — карані.
Разам з вамі не журуся.
Родным братам назавуся.
Стане болей і любові і радні!
II
Прылятуць дадому гусі —
Пасьвятлее ў Беларусі,
Пашчасьлівяе вялікая сям'я.
На Айчыну памалюся,
Да сьвятыняў дакрануся
I адразу падужэю удвая.
Прыпеў
III
Эмігранты зь Беларусі,
Прызнаюся, ганаруся:
Беларусамі застацца вы змаглі.
Вочы ў вочы — абдымуся,
Сэрца ў сэрца — прытулюся,
Толькі б жыць усім ня ў скрусе на Зямлі.
Прыпеў
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EMIGRANTS FROM BELARUS
Music — Z.Yautukhovich
Lyrics — S.Paniznik
I
Geese flew away to the warm lands —
emigrants from Belarus.
How are you living-breeding in communities
your flock hasn't dispersed,
you live along with Belarus
live with us on the (same) land.
Chorus:
And the child is waiting for a kiss
and for a meeting with Belarus,
where eternal names — are the roots.
I am not as sad as you are.
I'll call myself a brother
and there will be more love and kin.
ІІ
The geese will return home —
and it will become brighter in Belarus,
the great family will become happier.
I'll pra y for our Motherland,
and I'll touch the sacred (relics or objects)
and at once I'll become twice as strong.
Chorus
ІІІ
Emigrants from Belarus,
I admit that I am proud (of you):
you managed to remain Belarusians.
We'll embrace — eyes to eyes, we'll hug — heart to heart,
so that we all live together on this land.
Chorus
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ПАДАРУНАК 3 ЧЫКАГА
У Чыкага яшчэ на пачатку стагоддзя існавалі беларускія асяродкі.
Сёння там найбольш актыўна дзеіць Беларускі Каардынацыйны
Камітэт, які ўзначальваюць Вера і Вітаўт Рамукі. Д-р Вітаўт
Рамук у адным са сваіх лістоў напісаў мне паступпае: "Са спадаром
Міхасём Клейнэрам увайшлі ў кантакт, калі Вы прыслалі ягоны
тэлефон. Вельмі мілыя і гасьцінныя спадарства Клейнэры. Ён паклаў
на музыку верш Генадзя Бураўкіна "Слава твая, Беларусь", Ваш верш
"Нам ніколі не памерці", верш Рэма Таміліна "Каханыя рукі Твае",
вершы Наталлі Арсеньевай "Калы ханка" і "Люблю я сонца залатое"
ды верш Рыгора Барадуліпа "Дагэтуль незабытая". 3 гэтымі песьнямі
М. Клейнэр выступіў на сакавіковым сьвяткаванні ў Чыкага..."
Такім чынам, як бачым, чыкагскія беларусы займелі ў асобе
Міхаіла Барысавіча Клейнэра с вайго шчырага сябра. А калі ён жыў
яшчэ ў Мінску, я выпадкова даведаўся, што Міхаіл Барысавіч напісаў
на словы майго верша "Два промні" лагодны раманс. Але ноты я так і
пе паспеў атрымаць. Таму і завязалася з ім перапіска — ужо праз
акіян. Сам М. Клейнэр не толькі кампазітар. Ён піша вершы пабеларуску, па-расейску і на ідзіш.
Нядаўна я атрымаў ад яго падарупак — ноты песпі "Нам ніколі не
памерці".
HAM НІКОЛІ HE ПАМЕРЦІ
М узыка Міхаіла Клейнэра (Чыкага),
словы Сяргея Панізьніка (М інск)
Нам ніколі не памерці,
а ў ніякім горы,
бо з маёй зямлі не сцерці
сінія азёры:
нашу Нарач, нашу Свіцязь...
Столькі сілы ў слове!
Беларускі край, што віцязь,
слаўны роднай мовай.
Беларускі край, што віцязь,
слаўны роднай мовай.
Нам ніколі не памерці,
не згарэць, як свечкі.
Прападуць азёры ў свеце —
застануцца рэчкі:
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наша Ясельда і Шчара,
наш Дняпро і Нёман...
Беларусь — край светлых чараў —
кожнаму знаёма.
Беларусь — край светлых чараў
кожнаму знаёма.
Нам ніколі не памерці,
не растаць, як знічкі.
Пасля нас і нашы дзеці
стануць ля крынічкі,
ля якой змаглі ў час весні
зноў мы ўкараніцца...
Беларусь — крыніца песні
і любові крыніца.
Беларусь — крыніца песні
і любові крыніца.
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PRESENT FROM CHICAGO
In Chicago as early as in the beginning of the century, existed
Belarusian communities. Today the m ost active body within it is
Belarusian. Coordinative Committee which is led by Vera and Vitaut
Ramuks. In one of his letters to me Dr. Vitaut Ramuk wrote the following: "I
contacted Mr. Mihas Kleiner when you sent his telephone number. The
Kleiners are very nice and hospitable people. He put to music a poem by
Henadzi Buraukin "Your Glory, Belarus", your poem "We Shall Never Die", a
poem by Rem Tamilin "Your Beloved Hands", poems by Natallia Arsenneva
"Swing" and "I Love the Golden Sun", and the poem by Ryhoi Baradulin
"Still Unforgettable". These songs Mr. Kleiner presented during the March
celebration in Chicago".
Thus, as we see, Belarusians in Chicago found a sincere friend —
Mihail Kleiner. When he still lived in Minsk, (as I found out by chance)
Mihail wrote a quiet romance based on one of my poems "Two Sun-Rays".
Although I did not manage to obtain the music. Then we started writing to
each other — already across the ocean. Mr. Kleiner is not only a composer.
He writes poetry in Belarusian, Russian and Yidish.
Recently I received a present from him — music for the song "We Shall
Never Die".
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WE SHALL NEVER DIE
Lyrics — Siarhei Paniznik (M insk)
Music — Mihail Kleiner (Chicago)
We shall never die,
No grief (shall kill us),
Because it is impossible to wipe out from my land
its blue lakes:
our Narach, our Svitsiaz...
There's so much power in a word!
Belarusian land is like a knight,
glorified by the mother tongue.
Belarusian land is like a knight,
glorified by the mother tongue.
We shall never die,
we shall not burn out like candles.
If the lakes dry out —
rivers will last:
our Yaselda and Shchara,
our Dniapro and Nioman...
Belarus — the land of clear chalices/magic —
is known to everyone.
Belarus — the land of clear chalices/magic —
is known to everyone.
We shall never die,
We shall not melt like shooting stars.
After us our children
Will stand by the brook
Where in the spring-time
We could find again our roots...
Belarus is the spring of songs
and the spring of love.
Belarus is the spring of songs
and the spring of love.
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Пераклады на балгарскую мову
______________________________
НОЩЕН ЦИФЕРБЛАТ
Като часовник тази нощ тиктата,
а циферблат е пълната луна.
Тъй топъл, пролетен и тих е мракът,
тъй ароматна — младата зеленина.
И друга вече е з нас съдбата.
Прегърнали сме се. И аз мълча.
Не искам да се разделя с гората
додето грейне първата лъча.
С теб да забравим дните си горчиви —
утеха имаме си засега, —
че нощите, дори и нощи сиви,
за влюбените не таят тъга.
Уютна, тиха нощ... Когато някога
отново срещнем се сред тишина,
дано пак до зори тиктака мракът
със циферблат — закръглена луна.
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ПРИЕМИ ME
Приеми ме такъв, какъвто съм днес.
Прелетя младостта ни като птица през лес.
На зелената пролет е гърмът отзвучал.
Укротена река носи нашия сал.
Приеми ме сега без излишен въпрос.
Ти си гостенка моя, аз съм твой добър гост.
И тъй близо брегът на живота блести.
Наследявам те аз. Продължаваш ме ти.
Приеми ме а сърцето си с нова искра —
ще зарадваш магьосната стара гора.
И съдбата тогава ще даде благослов —
в остарялата пролет ще събуди любов.
Приеми ме такъв, какъвто съм днес.
От белоруски: Янко Димов
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Пераклады на латышскую мову
________________________________

EPIGRAMMAS
"Tripfihs"
Bij dzejnieks kā dzejnieks —
Uz Pegaza,
Bet "triptfihs" — nu tas, uz trim, —
To legāza.
Rindas no literāriem memuāriem
Vinš harmonijas kalps bij kvēls,
Vai goda plāksnē liekams:
Ja vaigā paskatās — tas cēls,
Ja sirdī — vā rdam tur nav vietas.
No baltk rievu valodas tulk ojis T alrids R ullis
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Пераклады на польскую мову
__________________________
POLONEZ
(W muzeum w Grodnie znajduje się puchar Ogińskiego)
Gdy kryształowy wznosił puchar
Przyiacół prosząc, by wypili,
Nim rusz y w swoją smutną podróż —
To na nutowy papier biały
Gorzkie krople wina spadły.
W tę noc śpewaly mu Litwinki.
Sіuchając myślał kompozytor,
Że nie jest jednak on im obcy.
A potem wrócił znów do sali.
Ściskało mu się bólem serce.
Przebiły papier liniowany
Nut drobinki,
a noc tymczasem
Juź siny ranek przyzywała.
Potem pobladły dzień ów długo
W ślad za Ogińskim wymachiwał
Kiściami mietlic brązowymi.
I ponad polem białoruskim
Zranionym orlem wciąż melodia
Wzbijała skrzydła, opadała
Wszystkim, ojczyznк kochającym,
Polonez błoga niósł nadzieję.
Aż, uskrzydlony, sam powrócił
W rodzinne strony, jakże miłe.
Przełożył z białoruskiego: Jan Huszcza
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Пераклады на рускую мову
___________________________
©©©
Снежным оказался нынче год.
По приметам — лету быть богатым.
В край родимый с мудрыми богами
Скоро первый двинет ледоход.
Льдины, словно белые березы,
Половодье кинет на луга.
Я люблю весною берега
В зарослях сквозного верболаза.
Я в своих кострах забьюсь огнем,
Чтоб прозреньем озарились люди.
На твою разбуженную грудь я
Упаду усталым журавлем.
Перевод Ивана Бурсова

ИЗДАЛЕКА...
Туман течет по высохшим канавам,
духмяным медом пахнет сенокос...
Раздвинув засыпающие травы,
жар-цвет купальский я тебе принес.
И волшебства неведомая сила
преобразила мигом все вокруг.
Просторно небо и земля красива...
И я люблю, люблю тебя, мой друг!
Перегорела ночь над спящим летом,
сползла в лощины, спряталась в листву...
А мы в лучах таинственного света
вдруг увидали, будто наяву,
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как над водою вербы наклонились,
как плещет рожь — волнами — через край...
...Родная песня эхом раскатилась:
в столетия плывет река Дунай.
ДРУГУ
Оставь бетонную поветь!
Прочь из панельных сот!
Поедем лучше посмотреть
весенний ледоход!
Припомни мельницы крыло,
скрипевшее: "Держ-жись!",
и сердце, что тебя вело,
как жаворонка, — ввысь.
Ломался лед, и грохотал,
и не сходил никак.
Но вешним соком набухал
над речкой березняк,
манящая скрывалась тень
за старый палисад...
Какой сегодня ясный день,
ты замечаешь, брат?
Хоть замотала круговерть
и полон рот забот, —
встряхнись! Поедем посмотреть
весенний ледоход!

ЕСЛИ БЫ...
Мы спорим до первых трамваев,
до первых окалин в душе,
и горечь дымит, остывая
в серебрянном звездном ковше.
А город, измученный бытом,
к рассвету немного затих...
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Ах, если бы в жизни мы были
такими, как в спорах своих!
Ах, если бы всем отвечали
с привычной отвагой в груди!..
...А утро пилотом отчаянным
уже над землею летит.
И что ему прежние были
и наших бессонниц пора?..
Ах, если бы нынче мы были
такими, как были вчера!

УСЛЫШАТЬ ЭХО
Бесцельной суеты отброшу груз
и мелочные отгоню заботы, —
я из-за них никак не доберусь
до главной и спасительной работы.
А залежи желаний ждут меня;
и где-то, позабыв про все препоны,
упрямо шпорит своего коня
гонец надежды неосуществленной.
Пустых словес я не прощу себе,
предшественникам жадно гляну в лица,
чтобы с благоговеньем причаститься
к народной вдохновляющей судьбе.
О, сколько дел еще в моем краю!
И пусть душа не ведает покоя,
пусть вместе с нею даже соловью
придется по ночам работать вдвое.
Надеюсь: кто-то в стороне лесной
откликнется взволнованно и страстно,
и я услышу эхо над Двиной,
и я поверю: муки — не напрасны!
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©©©
Река. Ручей. Крутой изгиб мостка.
Чебрец, беспечно дышащий на воле...
Возникнет слово, а за ним строка,
легко взлетит над вересковым полем.
И сразу — пот, и сразу — кровь в лицо:
тугой волной нахлынет вдохновенье...
Земля людей, росинок и птенцов,
я вновь пойду к тебе на поклоненье.
Услышу, как зовут наперебой
меня береза, чибис и глухарка,
почувствую, что чувствует любой,
согретый верой и любовью жаркой.
И, вторя им, я песню заведу.
Пусть зазвучит она в небесной сини
и, может, чью-то унесет беду,
и, может, чью-то пересилит силу.
Суров и скор наш беспокойный век,
и нужен острый ритм сердцебиенья,
чтоб продолжались в новых поколеньях
береза, и птенец, и человек.

ПЛАНИДА
Год Лошади — мой год,
и в мае — стынь апреля,
и поздний ледоход
у детской колыбели.
Льдин и судеб разлом,
и дыбом — вся природа...
Гремел, пугая, гром
сорок второго года.
А батька на коне
рысил тропой опасной...
Так мне ли в тишине
свой век прожить безгласно?
Нет! Буду говорить
решительно и круто,
АД СЭРЦА

134

ДА СЭРЦА

и в мир тропу торить,
и в трудную минуту
себе напоминать,
что надо жить не зрящно —
отвагой побеждать
и строчкою бесстрашной.
Я всех прикрыть готов
на гиблых перепутьях
не только силой слов,
но и своею грудью.
Ведь люди без щита,
как души без участья,
и даже правота
их не спасает часто...
Заветам давних лет
всем сердцем я внимаю,
храню весенний свет —
недаром мечен маем.
Ах, чтоб там наперед
судьба ни нагадала,
год Лошади — мой год —
не будет коновалом!
ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА
Неповторимая пора,
настрой звенящий и высокий...
Вновь нагревается кора,
а под корою бродят соки.
И где немые голоса?
И где безмолвные моленья?
На крупных завязях — роса,
и многозвучен вешний сад:
пора цветенья,
обновленья.
Мы сад от холода храним.
Бутоны на рассвете раннем
полны отеческих преданий
и слов, и сказок, и сказаний...
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О, дайте же раскрыться им!
И голос каждого из нас
пусть будет слышен в этот час!
Нам корни вечные близки,
истоков животворна влага...
Цветет наш сад — и на бумагу с
тихов ложатся лепестки.
И кажется: сквозь белый дым
видны желанные плоды.
ВРЕМЯ СВАДЕБ
По численнику осень за окном:
у старых верб — задумчивые тени...
Как журавли, вы высоко взлетели,
соединясь под свадебным крылом.
И с невообразимой вышины
звучат слова, которых нет священней.
Любовь, поверьте, —
мироощущенье,
и за него бороться вы должны! —
чтоб спрятанная глубоко в душе
обида не кривила ваши лица,
чтоб — даже отчужденные уже —
вы все-таки смогли не разлучиться.
У вас так много нежности и сил.
Не растеряйте их в дороге дальней!
Пусть никогда печальны и прощальны
не будут взмахи ваших верных крыл.
В ПОЛЕТЕ
Спокойна стюардесса,
невозмутим пилот:
от Минска до Одессы
недолог перелет.
И все привычно вроде,
и ровно дышит грудь...
А мы уже на взлете,
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мы в небо держим путь.
А нам уже пропели
тревогу облака...
— Тяни, тяни, пропеллер!
Дорога далека...
Летим, как самолеты,
наперекор ветрам.
И годы, как полеты,
шлифуют крылья нам.
Слабеет притяженье,
когда упрямо ввысь,
хоть на одно мгновенье,
взмывает наша мысль.
И — вся в ночных зарницах —
спешит, спешит душа
испить живой водицы
из звездного ковша...

ВЕЩИЕ ЗВЕЗДЫ
С высоты,
перед самой зорькою,
на леса,
на прибрежный луг
звезды падают...
Сладко?
Горько ли?
Что задумался, милый друг?
Все исполнить,
что нам завещано,
ты сумеешь ли?
Ты готов?..
Осыпаются звезды вещие
на ладони твоих годов.
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МГНОВЕНЬЯ ДНЕЙ МОИХ
Боры Придвинья меркнут вдалеке,
туман, как невод, накрывает тони.
День уходящий все никак не тонет
в широкой и взволнованной реке.
А я стою над самою Двиной,
знакомыми излуками привечен,
и чем-то сам похож
на синий вечер,
и вечность
будто связана со мной.
Я знаю: крут судьбы водоворот
и издавна учусь
ценить мгновенья,
и не страшиться
встречного теченья,
берущего порою
в оборот...
Но, дорожа, как прежде,
каждым мигом,
я встречи жду
с неповторимым ликом
родной земли.
И он, сдается мне,
вот-вот
в крутой откроется волне —
в моей Двине,
в разлившейся Двине.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Был. Есть. Буду.
В.Короткевич
Боль кинжальная.
"Что? Смириться?
Что? Страдать, зажимая рот?.." —
бунтовал, умирая, рыцарь,
беззаветный, как Дон Кихот.
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Смерть сразила его
жестоко
(что ей пламень
души живой?) —
смерть,
берущая раньше срока —
и порою в мгновенье ока —
тех, кто смолоду
рвется в бой.
До чего же сегодня
жаль их, —
взявших сердце мое
в полон!
Не хватает на всех скрижалей —
столько славных у нас имен.
Чутко дремлет
земное лоно —
край родной, как дитя, спелёнат
повивальником вещих снов...
Мы — уток для его основ.

НАД ПОРОГОМ
Как бьется сердце
у меня в груди
от неуемной грусти!
Вот и осень...
А я запомнил
ласковую просинь
и зов ее:
"Лети ко мне! Ле-ти-и!"
Рожденный в мае,
я легко взлетал
над кронами,
над прорвами,
над бытом
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и впереди,
признаться, не видал
осенней желти,
дымкою укрытой.
Но реже и натужней
взмахи крыл —
недолог век
у пчел и у поэтов!
И кто-то
листья ржавчиной покрыл,
и кануло
в глухую вечность
лето.
Я все равно
еще на взлет иду,
от высоты
как будто молодея...
И продолжать полет
мне все труднее:
мешает груз
тревожных лет и дум.
Но, умудренный,
не сорвусь в пути —
пряма и высока
моя дорога.
Как жаворонок, —
над родным порогом
хочу зависнуть...
Небо, ты прости,
что я,
паря душою в вышине,
ищу внизу
невысохшие кроны...
О, если б, отзвенев,
приникнуть мне
к земле моей
листом, еще зеленым!
Перевод Александра Дракохруста
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Алексею Пысипу
К родным, друзьям
Я обращаюсь вновь,
К тем, кто войну
не вытравит из снов, —
И слышу я
Про кровную любовь
К былинке,
Стягу
И земле отцов.
Мой стяг спасли
Ровесники мои.
Мою былинку
Враг не растоптал...
И помнят,
Молодые соловьи,
Кто верным другом
Беларуси стал.
Счастливая,
Земля живых веков,
И мужеством,
И вечной добротой.
Теперь идет в дозор
Моя любовь...
И край родной мой —
за ее броней.
Перевод Михаила Казакова.

ЛЮБОВЬ
Осиротела магистраль-струна.
Дожди прошли асфальтовою стежкой
И стала неуютною немножко
Осенняя, лесная сторона
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И снова одиночество — мой гость,
И просятся в стихи любви напевы,
И я сегодня чувствую не первый,
Как медноствольно лето пронеслось.
Зачем я не берег зари густой
И не стоял с черемухой в обнимку?
Теперь никто за серебристой дымкой
Меня не примет с верой молодой.
А, может, промелькнет тень соловья,
Как память про веселые дожинки?...
И я к тебе приникну каждой жилкой,
И каждой клеточкой, любовь моя!
В ГОДЫ ЗОРНОЙ ОТВАГИ
Знали наши друзья
в годы зорной отваги:
мы за правду людскую
готовы стоять...
Беларусь!
Беларусь!
Мощь звучит в каждом шаге
и глядит с уважением
ворогов рать.
Напрочь схлынули дни
безымянных походов
и короны, и троны
исчезли из глаз.
Беларусь!
Беларусь!
Меж свободных народов —
срок настал —
на почетном ты месте у нас.
Средь сестер, средь друзей,
среди братьев шагаем.
Сколько крепости,
мощи и силы в крови.
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Беларусь!
Беларусь!
Голос твой несмолкаем,
звездный след свой воспой
и бессмертно живи.
Перевод Николая Кутова

ОТКРЫТИЕ
Меня открывало море,
Меня открывали горы,
И горе — махиной тяжкой —
Меня открывало также.
Пока, неоткрытый, по чащам
Свидетелем шел молчащим,
Дорога была не видна,
Не выбрана колея,
Но верил я, что должна
СЫНА ОТКРЫТЬ земля.
Чтоб с новой жаждою жить
Я смог этой жизни ради,
Себя самого открыть
ВЕКУ,
РОДИНЕ,
ПРАВДЕ.
Перевод Александра Николаева

СНЕЖИНКА
Белая снежинка — зимняя душа.
Падает на губы, тает не спеша...
Не забудь вовеки этот дивный миг:
Тихая снежинка — только для двоих.
Очарует синий вечер, лес и лёд.
Вспомнишь и осинник у моих ворот.
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А пока искрится чистота снегов —
будет сердце биться, будет жить любовь.
Не пургу ты вспомнишь, в непогожий час —
Белую снежинку, что сроднила нас.
ВИЛЬНЯ
Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць!
Максім Багдаповіч
Нам от памяти некуда деться:
Грюнвальд всех нас призвал к мечу...
Приклонюсь к твоему плечу:
Бъется Вильни горячее сердце.
От Скорины и до Купалы
Книг и песен росла семья.
Как нам слово твое сияло,
Окрыляла слава твоя!
Ты о нашей дружбе высокой
помни, Вильня: века — идут!
Богдановича звонкие строки
На свиданье с тобой зовут.
Перевод Милены Рождественской
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Пераклады на ўкраінскую мову
_______________________________
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А нумо розведім сосновий бір!
Байдуже, що піщана тут земля, —
хай сосни соки дістають з глибин.
Оселяться тут верес і чебрець,
а сосни підростуть — боровики
приклякнуть у молитві лісовій.
По-своєму всяк буде величати
той край, що дав їм силу і незламність.
Одвічна ж годувальниця — земля
годує їх і пестить з малоліття...
А нумо розведім сосновий бір!
Пераклад Івана Гнатюка

ВИСОЧІНЬ
Яке над нами небо осяйне!
Такого я не бачив зроду.
Є так багато на землі народів
І тільки небо на весь світ одне.
На Білу Русь дивлюсь — не надивлюсь:
Он — зіронька моя, а он — хмарина.
Це все моя правічна Батьківщина.
Я тут живу і жити в неї вчусь.
Тут небо зацвітає день по дню
З веселками і перунами
І височінь вимірює над нами,
Іслужить миру й вічному вогню.
Пераклад Галини Кірпа
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ЗЕМЛЯ ТАКАЯ
Нам ніколи не померти,
ні в якім нещасті.
Іменами для безсмертя
Озера лишаться.
Та ж і Нарач або Свіцязь...
Не зламаєш, не разтопчеш
невмирущих звуків — віття,
слів — віків проточин.
Нам ніколи не померти,
ні в якім нещасті.
Якще висохнуть озерця,
то річки лишаться.
Та ж і Ясельда чи Щара,
Німан або Свіслач...
Коли є на світі чари —
в цих іменнях, звісно.
Нам ніколи не померти,
бо — земля такая,
де народ у щастя вірить,
де життя народу мірить
криниця живая.

ПАМ'ЯТНИК У КРИМУ
Приїжджаєм. Від'їжджаєм.
Зостаєшся.
В любім слові чи у думці
Спом'янешся.
Адже відстані пошани
Не касують.
Кипариси й косачі твої
Лікують.
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Літописець
Наший вирності і днїї,
У віках своїм нашчадкам
Дай надію.
Ти підтримай і сьогодні,
Якщо варті,
Нас, паломників, в спекотній
Твоїй Ялті.
Пераклад Майі Львович

ПІСНЯ УКРАÏНІ
Колись — перед межою чи гостинцем —
У полі стрілись двоє орачів
Із них один назвався українцем,
А другий — білорусом… Наче спів,
Ïх слово забриніло колисково.
Так народилась з потом на чоли
Ратайска дума, посетра-розмова —
Найперша дипломатія землі.
Чи, брате, брату в помочі відмовиш? —
Допомогали. Завше. Всім сливе…
Оміряв Україну Богданович,
На Білорусі Каменяр живе.
Бунтарка Січ вогнем століть опалить,
Як вільний вітер плеса сколихне…
Тривожна доля мужнього Купали
Тарасів дух неспокою збагне.
І я — хоч зроду білорусом звуся, —
Куди б мандрівний вітер не послав,
Якби не мав у серці Білорусі,
То Україну б матір’ю назвав.
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Я не настільки мало люблю
Батьківщину,
щоб офірувати її щедрістю.
Зовсім недавно ми палили вогні Купала.
Чуєте,
Іще пахне квіт папороті,
І знаки від вогнищ —
Ніби карби на дереві,
Де батько собі зарублював
Весни сина.
О, як хочеться на цей поріг!
І коли вечоріє
знов спалахують вогни©©шча
На лузі-березі,
Ïх відсвіт у серці не згасне...
Цілющим теплом
на землі променіти
Вогням Вітчизни,
Вогням Купала,
Вогням любові і щедрості.
Пераклад Романа Лубківського

КУПАЛЬСЬКА СТРУНА
Ми пишем. Класики мовчать.
У нас же запалу чимало —
Про все, що в душу нам запало,
Неважко нам рядок почать.
Ми, безтурботні до пори,
Ступаєм отчою землею.
Питають предки під зорею:
То як працюється, майстри?
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Щоб віку викувать печать,
Щосили ми дмемо у горни,
Підшукуєм модерні форми.
Куєм. А класики мовчать.
Вони сказали, хто що міг —
За нас, за тих, хто завтра прийде.
Ми пишемо. І їх не кривдим:
Вони — наш добрий оберіг.
Суцільну не порвати нить,
Не остудить тепло сумління,
Бо в кожнім нерві покоління.
Струна Купалова дзвенить.
Пераклад Петра Ребра

ЩО ЗА МОДА?
Що за мода
в бегемота;
роззявляти любить рота.
Рот роззявить, не ричить,
Дуже добре,
що мовчить,
бо ж не паща в нього —
бодня
в нього горло,
як безодня.
Він своїм ричанням, звісно,
оглушити може місто.
Певне,
що й луна за мить,
аж до Нілу долетить...
Що за мода в бегемота:
рот роззявив,
сам мовчить?
Пераклад Оксани Сенат ович
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ВІЛ ЕНСЬКИЙ ГОСТИНЕЦЬ
Біля села Мясата Молодечненьского району встановлено
меморіальній знак на честь того, що Віленським гостинцем
проходили в різний час і за різних обставин С. Будний, М. Огінський, М.
Гоголь, Я. Купала, Я. Колас, П. Цвірка, Я. Судрабкалн... В 1829 році
ним добирався у Вільно козачок пана Енг ельгардта Тарас Шевченко.
Спиняюся раптом
від лютого болю:
він Віленьским трактом
іде — у неволю.
З п'ятнадцатим літом
він панський був ліком,
іще не поетом,
а вже чоловіком.
У кожній хатинці
йому співчування...
Цим битим гостинцем
іде — у кахання.
Шлях з Мінська до Вільни:
не радість, а бідність...
Він служка невільний
а думав — про гідність.
Попереду втрати,
солдатчини ранці...
Він Віленьским трактом
іде — у повстанці!
Пераклад Олеся Шевченка
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СЛОВО ПРО МІЙ ПОХІД
Піду за віршем
Аж за три ліси,
За сим полів,
Дванадцять перелогів...
І молодої осені підлогу
Покрою, мов кравець, на пояси.
А перший пояс —
Мох зелений, шати,
Барвінку подих, вітру унісон,
Тканина паукового верстата,
Ялиці пересохлий сон.
А другий пояс —
Відстані доріг,
Мов жили на руках —
шляхи й стежина,
малинодзвоний ріг крутий
І над землею — зір терпка ожина.
А третій пояс — ширості рядки,
Де гордість, сумнів, радощі і кривда,
Де неможливо — перші пелюстки
прікриє од морозу серця видих!
Мій третій пояс —
Пояс мого болю,
И той третій пояс
теж вплету у долю.
Пераклад Валерія Юр'ева
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Пераклады на чэшскую мову
_____________________________
DEN
Den přešel do řadků a do slov,
i v nové stroje v továrně
i v kamarádský ruky stisk i do
vyznamné události roku.
Jak dobré je, že neuplynul marné!
(a snad i vrásky na čelo nám vyryl)
Je útěchou nám, poskvrnén že nebyl,
že den byl získán, že se neztratil
a v naší pamмěti že navždy zůstal
pln starostí a úsilí — však plodny.
Z dní takových se rukuí nám roku,
a proto věk náš je tak mladý a tak vzorný.
Přeložil Miloslav Zima
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KUKAČKA
Jen kukej, moje kukulenko,
kukej si vesele,
a roků, těch mi napočitej
tři plné věrtele.
A naměř jen ty nejsvětlejši!
Ty at jsou před námi!
Ty zlé tam к spánku
ukonejši,
zalitě slzami.
Ty prostřilene, prachem čpici,
s jekotem sirén nad kryty,
i ty, o nichž bych musel řici,
že byly marně prožity.
Jen kukej, žežuličko v háji
a napočitej na sta let.
At neštěstí nás nepotkaji,
at se nám vyhnou vlny běd.
At budoucnost, již mi tu věsti
voláni tvoje nad krajem,
přinese hodně, hodně štěsti.
A nejen mně.
Nám všem.
Nám všem.
Přel ožil Rudolf Franc
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