




i'.UI0~.11T. ~ 18~2. 
з А к А а .м 11~. 

АР7:В:,!.ия c'UJIШA.. 



АНДРЭЙ 
дЛЕКСАНДРОВiЧ 

НАРАДЖЗНЬНЕ 

ЧАЛАВЕНА 

1 9 з 
БеларускаР 

ВЕРШАВАНЫ 
р о м д н 

д э я р ж а у н а е 
в ы А а в е ц т в а 



~ 

tАДАСЛАВУ 



МРОЛ~Г 



Жыцьцё зьмяняецца, вьмяняюцца iд•i. 
Расьце сасна, а nоруч тлее корч. 

Радэiуся чалавек,-звычайная naдileя: 

Пануе д.вень, калi эмаглася ноч. 

Радэiуся чалавек. Расьце·цьвiце у nяшчотах, 

i для яго жыцьця-жыцьцё другiх гарыць. 
На ногi стане ён, сваiм уласным потам

Жыцьцю настуnнаму гартуе nрава жыць. 

Радэlfся чалавек. fмя яму-Марыля. 
Нiшто выдатнае ня збылася наукол. 

t, як заусёды, куры па двары блудэiлi, 
Падрывалi сьвiньнl стле~шы частакол. 

Задумеины бацька курыць самаJСрутку; 

Галава nавiсла у гомане клапот. 

Стомленая мацi ... Радасьць тут, цi смута1<? 
Чалавек радзiуся. У хаце лiшнi рот. 

д дэень мiну~, сканау у кратах змр~ 
Сузор'ем ноч iскрыцца над эямлёй. 
Жыцьцё зьмяняецца, стварае-кроl{М крока 

J3ялl-кi скарб гiсторыi людзкоQ. 
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Над верхавiньнем лесу-эахад, як гравюра. 
ПейзаЖ туняецца ~ прадоньнi туманоу. 
Расьuе·гадуецца Марылька белакураА, 
Гул•е фарбамi заранкавая кроу. 

11 
Трава, нiбы веер ... Залоцlцuа :аолак, 
Прасторм узорамi вышы~. 
Лiпнёвая ранiца ... З песьняА вясёлаА 
Дзя~чаты па ягады .выйшлi. 
Праменьнi жартлiва расу асушылi, 
У вазёрах зырчаць·ружавеюць. 
За жмевяю жменю зьбiрае Марыля 
Чарнiцы ... Трава, нiбы веер. 

Жыцьцё мала,4ое ... Зазыуныя вочы, 
Як пушча, ix по"rляд rлыбокi. 
Пяшчоты народзяць у сэрцы дэявочым 
Каханьня шчасьлiвага усплёскi. 

Як быццам кругi, кал! у возеры камень 
Праб'е павуцiньне шкляное, 

Так думка за думкай плыве ланцужкамi, 
Як хвалi... Жыцьuё малаАое. 

Расу асушылi. Шаnочуцца глуха ... 
Марылька у лятуиках·эавеях. 

ШапочуцJ.&а сосны, так люба ix слухачь. 
Прысела ... 
Трава, нiбм веер. 



Заморыцца дзень, аагараюцца эоры. 

Пачула, што стала другою. 

Хлапца пакахала (яго .аваць Рыгорам). 
Пачатак ..• 
Жыцьцё маладое. 

III 
Што хата-то шыльда красуе, 

Што шыльда-то цэхавы fзор. 
Мадстэрня. У майстврнi працуе 
Чэл.яднiкам сьлесар Рыгор. 

Забруджаны рукi iржою, 

Ад пылу чарнеецца твар. 

А .вдасьуь, хоць i бруднай рукою, 
Заказчыку чысты тавар. 

Часамi ён вольнаА хвiлiнай 

Любiу, разабра9шы стар'ё, 

З расклад.веных частак машыкы 

Штось новае скласьцi, сваё. 

ЗмаАструе. РуплiваА паходкаА 
З мястэчка npa• поле, праэ гаць, 
fдзе nраз сваю вынаходку 
Даяfчынцы сваёй расказаць. 

Удумлiвы. Вочы, .як iскры. 
Прыветнасьць румянцам гарыць. 

Такiх·бы (як болей) нам выкрыць 
Для славы пад аорамi жыць 1 
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На бераае •.. шчасьце дзялtлt. 
Над возерам-вор карагод. 
Рыгор з сьветлазорай Марыляй 
Гушкалiся У хвалях пяшчот. 

IV 
А людзi блiзкlя дзlвiлiся-nыталi: 

- Калi ужо сыйдзецца Марылька з маладымf 

- Та-а•кi хлапецl-бабулi выхвалялi ... 
- Дзяучынка яг·гадкаl-выхвальвалi д11яды. 

Н11хаА зара мядзянаю рабiнай 

На небасхiле выйдве з берагоу-

Рыгор з Марыляю у сутонных павуцiнах; 
Пачуцьцi ix ламаюць краты змоу. 

- З паугода, любая, старанна папрацую, 
Капейку лiшюою нацiсну, эараблю. 

Тады nрыду, вазьму каго люблю я. 
А любiш ты? 

~ "Вось глянь, як ня люблюи-

f вусиы злучаны ... Адно зайэдросьцlць месяц, 
Ад влосьul рынууся тарчма у лясны гушчар. 

Пабеглi днi, за iмi тыдзень, месяg ... 
За хмараА хмара, так навалы хмар. 

Жыцьцё аьмяняецца, эьмяняюцца iд•i. 
Расьце сасна, а поруч тлее корч. 
Радзiуся 11алавек. Гаспадаром iдse iн. 

Пану дзень, калi эмаглася ноч. 



Ч А О Т К А 
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Ciлaii раэьюшанай цемень ЛJIГЛI\ 
На гарадок nакалечаны .. 
Зьвiсла навалай, лягла, як скала .. 
Расправа злачынцау адвечных. 
Вецер узьняуся. У схлiпвае дым 
ТрывогаА, як леаьвiя, воАстрай. 
Тлеюць руiны ... Галосяць сьляды-

Крывавыя плямы .аабоАства. 

Сьцелецца валам атручаны 11ад 

Злодзеяу, першае сотнi. 

Рвуць·раэьдэяваюць жанок i дэя}'чат, 
Рвуць у глухiх падваротнях. 
f хмелем песьнi· 
Несьлl весьui 
'9' даль, 
Науэлом-

Свабода 

1 
Паrром . 
... Бо ... 

... ГРоМ . ., 



ГвР., ХJ\Оnчыкi, 
Дуйце вораrа, 

Раволюцыя прышла-
Люба-дораrа! 

раnтам выбух: 

Бумм ... 
Зьвlзз ... 

Слуn тзлеrрафны на краму аьвiс. 
Гай, nтушанькi, 
Лёту дальняrа, 

Раволюuыя nрышла 
Дасканальнаяl 

f чуецца блlака rжо: 
Бах! .. Бах! 

LUro наблiжаецuа-
Радавьuь, цi жа~? 

2 
Т ле10ць руiны ... 
Як сврца балiцьl 
Гнуцца да долу каленi. 
Плача Марылька... lмкненьнi uьвtлt, 
Юнацкая радасьць--iмкненьнi! 

Вясёлыя думкi вiлiся .&аfно 

i нiкнуць у сэрцы надломах. 
Яна S'жо заfсёды, чакаеш адно, 
А выйдзе зусiм na другому. 

Думала так: nеракруцiцца час, 

Жы~ь~Jё закрасуе iнa~aQ. 



Дыn гэтая зорка, 
Агонь гэты .'ilгac. 

Тлеюuь руiны. 
Плача. 

Галосigь над бауькавым целам яна. 
Ад росnачы сьлёзы застыглi. 
Т леюць руlны. 
Jlемень. 
Ад на. 
Бацькi ня стала ... 
... Забiлi. 

Як дзiкай травою зямля nарасла

Бяда зауладала дзяучынаП. 

Стромкая сiла iмкненьняу расла
Дачка беларуекай краiны. 

Месяц, як быццам на варце nатруль, 
Cef ля вакна камянiцы. 
На вулiцы зноf 
Завываньне куль, 

Блlвiцца зноу навальнiuа. 

Лямант i крыкl 
Лямант бяз слоу! 

Кулi у вiхры вар'яцелi ... 
Як сьлё::tы, лiлася дзявочая кроу 

Гарачай iстужкаП na целе. 

Скронi закрылi вугальле вачэй, 

Рукi халоднымi cтa.l\i, 
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Крывавыя кроплi 

3 Д:iЯВОЧЬIХ гр у Д.'SеЙ 
На бацькавы груд:аi сьцякалl. 

з 

f раптам na бруку 
Г рука т, 

Як град. 

Гонiцца 
Коньнiцы 

Дружны атрад. 

i незадоуrа, 
Яшчэ да сьвят л а, 

Чырвоная армiя 

У горад прышла. 

4 

Рана-рана сонuа }'стала, 
Глянула на горад, 

Дзе пранеслася навалай, 
Чорным вiхрам гора. 

На каленi моучкi сталi 

l праменьнi-стромы, 
Дзе бяду параскiда-лi 

Ветры· бураломы. 

Пачарнелi камянiцы
Дым зьлiзау ix фарбы. 
Спапялiла навальнiца 

Сt>уены нашых фабрык, 



Сказ аб гэтым лiхалецьцi 

Нашым пакаленьням-

у курганах лютай сьмерцi, 

9 помнiках·каменьнях. 

Гвалtавау, палiу i гpaбiSf 
Кат·белагвардэеец: 

Вочы-яма, рукi-граблi, 

Твар-крывёю рдэее. 

Сьмерць, руiны i праклёны 
Каменем на грудзях ... 
Дзень прыходу войск чырвоных 

Сьветла успомняць людэil 

Рана·рана сонца устала, 

Глянула на горад, 
Дзе пранеслася навалай, 

Чорным вiхрам гора. 

Сонgа, сонца, ты скажы нам, 
Ты скажы, скарыся, 

Две падзелася даяSfчына,

Зваць яе-Марьrся? 

5 
Вецер nроменi nалошча 

9 хвалях росных, на зарв 
Белы дом стаiць на nлoшt:tlll, 

9 iм паходны лааарвт. 
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Колькl раненых на нарах, 

Колькi змораных, слабых! 
О, нязьлiчаць санiтары 

Раны лютаА барацьбы! 

3 нар адных-у сутарэньне, 
(Будзь iм лёгкая зямляl) 
ЗноАдуць iншыя збавеньне 
На дубовых кастылях. 

Ля вакна у руках бясьсiльля 

(Нары N2 23), 
Быццам: труп, ляжыць Марыля, 
Ciнi колер твар пакрыу. 

Дыхаць цяжка, грудзi ycnyxлit 

Точыць смага, цяга пiuь. 
Толькl вочы не патухлi

Зiхацяць жаданьнем: жыuьl 

Заглядзелiся на неба 
Дае сузор'е тчв вянок ... 
"Зоркl ясныя, што·небудаь 
Раскажвuе, мне адноА'' ... 

Вусны лiстам затрасьлiси . 
.2аблiшчвла скроэь сьляаоА. 
"Зно~ку буду, як калiсьui, 
Буду дужаА,маладоАI 
А мой мiлы, дзе он, дзе ён? 

Падышоу·бы, дау руку" ... 



Заранiuы-веснавеi 

Маладую радасьць ткуuь. 

- Не! Нямаl Няма нiкогаl 
Раэлучылi? Разам? Не! 
Што? Скрываулекай дарагай 

Зданi йдуць эабраць мяне? 

Во, 9жо блiзt<а ... 
Шаль на тварах ... 
Па маю iдуuь душу. 
я iду ... iду. 

- Таварыш, 

Супакоiiцеся, npamy. 
Ня нэрвуйцесь, калi ласка ... 
- Дэе я?-

- Сьцimся, добрай стань. 

Зараз эробiм перавяэку.-

9'жо раэьвеялася здань. 
1 ня болеВ, толькi тыдаень, 
Адганеце сьцень журбы,

Скiнем бiнт, а там надыйдае 

Час-царовай, дужаА быцьl 
Вась пакуль гарбаты кубак, 

ПакаштуАце, вось сухар. 
- Дзякуй шчырае за любаеьuь 

Вам, таварыш санiтар.-

- Адпачнеце. Добрай ночы ... 

Ко}fдру начай палажы9. 

Погляд стомлены, дзявоча.1 

Сваiм смуткам варажы,У. 
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А f палаце нясуnынна 
Стогны, енкi, цьмяны сьвет. 
Не вясёлы той будынак, 

Дзе бальнiца, лазарэт. 

6 
Прабеглl днl на крыльлях сакалiных 

1 рассьшалiся зорамi r начы. 
Марыля 9стала. 
Кволая дзяfчына; 
Дзе ёft гора горкае змагчы!? 
Сьцюдзёны вецер вые дзlкiм воем, 
Слабое сэрца скручвае агонь. 
Слоу няма. 
Надломана здароfе. 
Куды iсьцi? 

Куды i да каго? 

А горад ста9 i11акшым, неnадобным, 

У iм няэвычны рух, 

1 радасьць новых сло,9'. 
· О, ты, Марылiн, лёс! 
Чаму яна галоднай 

IАзе сярод квiтнеючых садо9? 
lдзе самотная, iдзе глухlм 21авулкам,
Можа блi.ака Aie энаёмыя жывуuь? 

Можа nашчасьлiвtuь 
Там-
Знайсьцi nрытулак? 
Можа nрымуць ласкава, 

Зrlнуuь не дадуuь? 



J, як тыя птушкi, думанькi крыляцца: 
"Можа прымуць ласкава, 
Згiнуць не дадуць. 

Я шукаю шчасьця, 

LUчасьце--гвта праца, 

Адшукаю працу-эдужаю бяду! 
1 знайду, Рыгорка, любы мofi, ад:~iны, 
1 цябе i долю-я энаf:tду у жыцьцi ..• " 

Хто пачуе шалест дум дзяучыны? 
Хто паможа шчасьце ёй энайсьui? 

Неуспадэеукi зьдзiулена Мары ля эадры жма 

Яе сnынiу, нагнаушы санiтар. 

- Куды вы iдэецё? 
Шкада вас ... будзьце сьмелаА, 

Хадзем са мной, прымеце гэты дар. 

Знайшоу nрытулак вам, 
Знайшоу вам у зне.ёмых. 
Пашто блукаць эавулкамi 
Бяэдомнай? 

Схiлiла галаву. 
Сьлёзы наплылi. 

Пайшлi. 

7 
Санiтар Ауэор Дарубашвiлi 

Жыве багата у гэткi трудны час. 

Аб iм шапталiся, казалi, гаварылi ... 

11Неwта ёсьць"-насiлася ня раз. 
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l uяnep вiсяць на вуснах чуткi, 
Быццам неffдэе нейкi эагавор. 
Панавалi эrраяй гутаркi ·nагу дкi, 

. Шыта·крыта·хiтра nрацу вёу Ауэор. 

А яшче нiхто ня чуу нi разу, 
Што nад nроэьвiшчам чужым схавауся ён, 
Што былы nамешчык ён Кауказу, 

Профэсыянальны 

Шпiён. 

А.цны жывуць э пайка i гэткiх многа, 
Сядэяць бяэ хлеба-i нi адэiн дзянёк. 

А у Дарубашвiлi-хлеб, што дня бэфстроrан-· 

1 для аnэтыту-.,дубнячок". 

Ён даляры э ласкаю nрыветнай 
Атрымоувае за .пару цёплых: слоу". 

А славы rrростыя-(коратка й кон1<рэтна) 

Колькi у нас аАзетых, колькi без штаноу,-

Две f акрузе ВОЙСКа ра3ЬМЯСЬЦiЛi, 

Як узброены Чырвоны гарнiзон. 
Весткi гэтыя зьбiрау Дарубашвiлi
Профэсiянальны 

Шпiён. 

8 

Жыла ня у роскашы, 

З маленства гэтак звыкла, 

UJто~н11 за nраЦ'lЙ час rrраво~зiцъ свой, 



l иа АРаНаццаць вушак 
Лаnцi э д·ыка 
Насiла-увяэвала 
l увосень i аiмой ... 

д тут жыцьцё ... нз губврскiм громофонам"1 
1 весела, галоунае i сытна ... 
- "Эх, д'.ябла, яблычка, 
Як вырвацца ~ палону? 
К чужdыу берагу 

Жы11ьuё маi nрыбiта ... " 

0, 118 Шаную~ь, Д&ГЛЯААk>ЦЬ; сочаuь, 
Каб расла, як вiшанька 9 nоуны уьает. 
"Ты бярЬt, Марылька, 
Ты бяры. што хочаш, 
LUтo такая сумна~? 

Што·о? Сакрэт? 

'У бядэе лiхой яна, 
~ руках Дарубашвlлi; 
f, па умовах, эмушана 
Жонкай стаць яго. 
Дь;й ня будэе1 не! 
Яшчэ ня згас у жылах 
Крьtвi юнацкае эаранкавы ardliьL 

Навокал руiны, 
Прnгладзь пануе. 
За кавалак хлеба rлумныя чaprl1 

lx яна ня ведае, 
А толькi сврцам чуе, 



Не А:fзор ёА пара
О~, дpyri, дpyri ... 
За вакном Марылька тoмiuua f nалt>не. 
i зазьзялi скронi, 

Як расоА трава ... 
- Эх, жыцьцё nраJ<лятаеl 
1 на падаконьнiк 
Дзявоча.R 

Паsi~ла гала••· 

' Красавiковы вечар. 

З правага боку ~эышоf малал.эiк. 
Подыхам ветлiвым веuер павея9, 

Гушка~ся на дроuе, 
Як белка гульлiва, 
'!/ зарасьлях рослых дре:SТ. 
Аtэор i Марылька :9 прагулку 3& rорад 
Эавулкамi моучкi iшлi . 
... Яшчэ вярста-яны завярнулi 
1:-la могiлькiк брацкi, эаросшы . 
••. Марыля заnлакала, сьлёзы здушылl: 
Тут бацька пахованы, брацкi курганj 
Тут бацька Марылi, тут дзецi Масквьr, 
Варшавы, 1 Менску, i Кiева. 

А:9зор зьняу шынэль. Сядэяuь у дваiх. 
13очы ад nлачу наораклi: 
Па бацьку ручылiся сьлёаы яе, 
Па 8ЬIUЬUtO na свайuу сiратлiваму. 



Яе суuяшаf, суnакойвау А}'зор, 
Абняу, nрытулiу, усьмiхнууся. 
Поле наукола, у высi маладзiк, 

Агнямi вiднеецца горад. 
Абняу, усьмiхнууся, нясьмела сказа9: 

- Чаго-ж ты, згаджайся са мною. 

Будзем шчасьлiвымi, будзем удвох, 

Згаджайся любоу мая ясная ... 
Марыля уздыхнула ... Зноу вецер падуу 
Прахладаю змрочнаА расы. 

- Слухайце доугую казку жыцьця, 
Сл ухаАце i зразумеАуе. 
Добра я nомню, было як цяnер, 
Зьбiралася вёска на жнiва. 

Колькi той радасьцi зьняць ураджай, 
Хоць зямлi-на гадзiну работы! 

А выла вайна. Наступалi немцы. 
f раnтам уночьr, о, жудасьць! 
Рвуцца гранаты! У вёсцьr крык. 
У arнi саламяныя стрэхi! 

Лямант! Т рывога! 

Выбух за выбухам ... 
Скача агонь па сядзiбах. 

Так хочацца жыць, а блiзiцца сьмерць. 
- Уцякаць!-пранеслася вёскаА. 

Доуга блукалi ... Hi хлеба, нi nрацы. 
Голад, як цень, неразлучан. 

Бежанцы! Бежанцы! з торбай .жабрачаlt 

Колькi ня стала ix, згiнула! .. 

17 
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Жыцьцё ма~А мацi f даро.ае .аабраf 
Бошазубы бязжаласны тыфус. 
Бацькl ня стала. Цяnер я адна, 

Адна, што гарох пры дарозе ... 
Жыву толькi уцехай, надзеяй аднзй, 

Што страну Рыгора улюбёнага. 
Яму прысягала ... Ён мне nрысягау, 
Калi эабiралi у салдаты. 

Чула нядауна, ён служыць цяпер 

Лётчыкам недзе f чырвоных ... 
- Марылька, uябе-ж я люблю як нiхтоl 

Мы будаем шчасьлiвы, зrаджаАсяl 
- Люблю я Рыгора/ 
~н верны мне. 
Чакаuь яго буду да с.ьмерцi ... 

Аrнём засьвяцiлiся вочы яе 
У забыцьцi на грудзёх Аузора. 

А што яму? Не каханьня клiч 
Ён чуу з свайrо xi·rpaгa сарца. 
f сьцiснуу яе, загарэуся, рвау, 
Як зьвер той разгневаны, страшны. 

Jмкнууся дэяучынаА сiлком за,Уладаuь, 
Ён рвау яе кофту, шука.У яе твар, 
Гатоу, задушыць, няnрытомны. 

ДыА ,сiлу сабраушы, рванулася з рук,

Як выбухам крык астатнi. 

10 
- Быць мне жонкаю Аузора? 
Ой, нiколi, не\ 



Як прыrожа вьзяюuь аоры, 
Сьцелюць шлях вясьне ... 
Зriну я адна·адненька 
Харчам rруrанам. 

Альбо палкае iмкненьне 
Любаму аддам. 

11 
-- Хто мае жаданьнi эдолеf 
Зьнiшчыць, .aaraciuь? 
Ня было таrо нiколi 

1 таыу ня быцьl 
А калi дукатам эвонкiм 
Скарб мой падмiрrне
Будзе мне пакорнаА жонкаn, 

Будэе жонкаА мне! 

12 
Рабочая пара. Праца-поуны ход. 
А rарадзкая шляхта 

У кельлю кляштара 
Зьбiраецца на сход. 

Як знак на эбор, 

Заенчыу звон. 

Прышоу Аузор, 
За iм i ксёндэ. 
А за ксяндзом, 

На умоfны звон, 
Грунём-

Шпiён ... 
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15'е 11ванар, 

Галосiць звон. 

Бяжыць rандл.яр 

lларыон. 
За iм яшч~J, 

3 ycix старон, 
Што крок шпарчэА; 
Шniён ... 

Аnушчаны шторы. 

Змрок. 

Вочы д}tзора

Электраток. 
Дух стаiлi. 

Сядзяuь у рад. 
А}tзор Дарубашвiлi 

Чытае даклад: 
Паны! ЗьбiраАма болей сiл! 

Настау рашучай схваткi момант! 
Нам загад-

Разьбiць чырвоны тыл. 
Бальшавiцкi ть;л 

Быць nавiнен .11ломанl 
Наблiжаецца nанове, nершамай, 

Яны рыхтуюць дэманстрацыю, бясеnречна. 
А мы узарвем завод тарчма, 

Раскiнем nрэч 
Цаг ляпаю карцеччу! 
Да насельнiцтва · лiсткi надрукаваць. 
Ня даць народу, строiцца у колёны. 
S'зарваць маеты. 



Павiнна 1 царкМ 
Скарыць народ сваiм сьвятым ааRОНам. 
t так -саветам сьмерuьl 
Зьбiраlма болей ciлl 
(Заводауласьнlк: 

- У гзтым наша !1'1108&. 

Ксёнд:а дадаt: 
- Aтpyu.lr.t тыл ... } 

=- Хто npociuь слова? 
- Я/ Да:авольuе? 
Слова ~эяr гандляр. 
Асinлым голасам, нiбы nасьля хваробЬI: 
- За:9чора, увечары, мясцовы камiсар 
Зрабit .1 чакiс1амl у мяне нахальны вобwек. 
J вось бяда! Цi·ж лёrка раскаэаuь!? 
Пааабiралi sолата, даляры.-

- О, вакханалtя! 
- Дэе-ж сiлы, каб стрыва\;\ь?~ 

Аузор сьцiшау: 
- Зьнiстожым J<aмicapa! 
О, братыl Вялiкi наш згавор 
Мы мусiм выканацьl 

- За нас усе сьвятыя! 

'- '9 суботу увечар збор. 
- З намi бог! За Pactюl 

- З намi бог! Ажыцьцяуляйце м•ту! 
АддЗЯ'J.ЬIU.Ь. нам 

Зьняволены народ. 

ЬlьJJ.дааАце, што робiцuа 9 caвtT8Xi 
Зач~а~няем сход. 
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tJ 
Аузор i 

Джан Кейтан 
(На выгляд суровы, 

Тутвйшы наста9'нiк ангелt~скае моsы). 

Выйшлi абодва ... На вулiцы уёмна. 
Сеутулiуся Джон, акуляры npauёp. 
....... Мiстзр, часамi, вдаiцца, жыцьцём u~e 
Абгонiuь сучаtвасьуь? Чаму так, Аузор~ 

hrаты я сlлаю волl l сродка}\ 1 
Адно вось надоечы у сзрцы, на дне, 

Пачуу, што 9'отаяць nерад аалам паводк11 
Не sравумела, няусiлах мне. 

Заусёды я быу, так сказаць, к анархiстым, 
Цяnер выканауца i нават слабы ... 
- Ня трзба, мой дружа, хадзiць nзсымiстым 
Калi наблiжаецца час барацьбы. 

Упвfненасьць-rэта найлеnшы nрыяцель. 
А смутак-нiкчэмна· дакучлiвы госьць. 
Але, мажа кроnлi халодныя, браце, 
Kponлi nраудзiвасьцi маюцца, ёсьць ... 

- Ну вось вам, Uiаноуны (размахвае C'tlka.м) 
Трэба нам nошту даставiць-бяда: 
}iя маем надвейнага мы чалавека; 
1 rрошы iдуць i люд.аеА ня вiАаuь. 



Таму 1 насхрой н:еаtтоiсты Гаткi. 
А пошту нам траба даставiць, цi не? 

Уздрогнулi бравы, затрасьлiся векi, 

Аузор схамянуушыся: 

- Ёсьць у мяне 
Дзяучына. Яна завязе гату nошту; 

Блiскучая думка: нiхто-як яна! 

Б у дзем спакойны, там у й танн:ым копiтам 

КомандЬiроука абыйдзецца нам. 

Кейтан пачухау сваю акспаньёлку, 

Сп~:~~тау ведаверлiва, шэптам сухiм: 
- Знаёмая вам? Мо' .яна комсамолкаi' 
(Жанчын ня любдю я. Ня веру я iм•) 

АузЬр зсtгарэуся раптоунай iдэяй .. ; 
То Ье or not to Ье! 1) Як гаварыу Гамлет. 

Зайшоу Джан у школу (у школе жыве ён) 

i вынес Аузору ружовы пакет: 

i4 
У садку, сярод зараtьляу дрэу, 
Сьвiтаньне nрадвесьнi шматкрылаЙ• 
Аузор i Марыля ... Ветра nавеу 
Вудэiць пачуцьцi i сiлы• 

- Як хораша тут! Хто жывы, маладьt1 
У таго сарца, як птушка, у палётах 1 .-----

1) Быць ~~ вя быць. 

а. Варцжвньuе ча.u.векр, 



Марыся,- бягуць за гадамi гадьt, 
Маладосьць засьцiлнеш маркотай. 

Згаджаikя! Пашто прымушаеш npacigь? 
lнакшаА, шчасьлiвай ты станеш ... 
- Пакiньце мяне. 
Я ня дам загасiць 
Агнi маёА веры каханьню\ 

- Наiуная вера. Рыгор не для нас. 
ПаслухаИ мяне i згадэiся. 
Паедзем, як сокалы, жыць на Кауказ, 
Там сонца ... 

Там горы ... 
Марыся! 

Ад nрацы, ад гулу уцячэм мы далёка. 
Сябрамi нам будуць i зоры i сокал. 

Аул сабе энойдзем у скалах мауклiвыj[, 

Нам весела будзе, мы будзем шчасьлiвы. 

Час эварухнуцца, 

Жыцьцё маладое! 

Досыць схiляцца цнатлiвай журбе! 
Трэба, каб новыя думкi, настроi 
Табой зауладалi, прышлi да цябе. 

Мяне не чурайся ... Глянь ruчыра мне у вочы 
!'угу непатрэбную кiнь, адганi. 
Табе, надаронаА красою дзявочай, 
Адно толькi у радасьць эьвiваць свае днi. 



- Чуйце, ня думаю вас я чурацца, 
Але ... nрашу, як быццам сястра, 
Даi\це, у знак дружбы, мне добрую працу, 

За працай i зоры iначай гараць. 

- Знайду, бязумоуна. 

Uяпер ка"i хочаш 
Расьсеяцца крышку. nабачыць людзей, 
Зьезьдзi ты у горад, для уцехi дзявочай, 

У дружыш i мне i сабе весялеtt. 

3 сабою табе дам пакет невялiчкi

i усё даручэньне: nрыедзеш, здасi. 
Сама nагуляеш. 
Адкiнь гэты эвычай 

Стаяць, 

Наснагляць, 
Угаварваць, 

Прасiць. 

Яна аАмаулялася, }'сё ёй ня мiла, 
Дый думка раптоуна заnаланiла: 

- Пры чым тут пакет? Я выеду у гораА, 

Магчыма npa любага учую Рыгора. 

1 думка здалася такою прынадкай, 
Пачуць npa Рыгора-якраз цяпер снадна. 

i згоду дала. 
1 Аузор навучау, 
Як эавезьцi пакет, каб нiхто ня энау ... 
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15 
О, колькi радасьцi! О, шчасьце, цераэ горы, 

Аузор Марыльку шле у вялiкашумны ГОРад. 

О, колькi радасьцi! Марыля убачыць сьвет. 

Аузор праз дзеучыну сакратны шле пакет. 

Бяжыць цягнiк. Калоцiцца вагон. 
Марьrлька i ня ведае, 
Што i яна 
Шпiён. 



Ч А С Т К А 

2 



Цi чысты, як вока, аnусьцiцца вечар, 
Цi дождж закрыnау nавуцiнаю брызг,

Таварыш у фрэнчы (шырокiя плечы ... ) 
Хадзiу за МарылькаИ, вачмi яе грыз. 

Марыля nрайсьцiся адна v,i з Аузорам 
Выйдве за горад, цi у парк, дзе народ, 

У сьлед, ну, як быццам таемным дазорам'; 

Таварыш у фрэнчы з паходкай, як шрот. 

На вулiцы з голаду вецер заенчыць, 

Выйдве Марыля па шnроты у ларок. 

Сьледам за ёю таварыш у фрэнчы 
Заходэе у ларок, выniвае сiтро. 

Цi сврца агнём, цi nрахладаю вочы 
Яго да Марылi цягнулi што·дня? 

Таварыш у фрвнчы настойлiва сочыць 
Адзiн раз-з агнём, другi--без агня. 

2 
Поруч з Марылькай 

... Грукат кол ... 
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Таварыш у фрэнчы. 
... Душна у вагоне ... 

Вецер nрJ)IЛьне на дзявочы прыпол 

1 голаау ветлiва клонi((ь. 

У Марылi пад кофтай . 
... Народу шмат .•. 

Сакрэтны пакет • 
... Цяплушка ... 

Il-aд гукi гармонiка, усеушыс.~t у рад: 

Пяюuь пасажыры частушкi. 

nоруч з Марылькай . 
... Сьuелецца .змрtщ.;, 

Таварыш у фрС)нчы. 
.. . Ахутвае змора ... 

Далёка нам ехаць у горад яшчt~? 
Ранiцай заутра, скора. 

-'- Таварыш, скажэце . 
... Пранёсься сьвiсток ... 

Мо чулi дзе? 
. .. Жмурацца вочьt ... 

Мо чулi часамi Рыгора Клумок? 
А xofo ён? ... -Ён лётчык. 

- Не, ня чувау . 
... У вагоне храп ••. 

Разгаварылiся . 
... Сьвечкi гасiлi ... 

- Весткi аб iм можа выдаuь штаб, 

Дзе i у якой ~скадрыльлi. 



Ночка iмкиеньняf . 
... Марудны цягнiк ... 

Ружовы пакет . 
... Сэрца ня енчыuь .. 

Штаб. Пакет. Рыгор б_альшавiк. 
Поруч таварыш у фрэнчы. 

з 

нэрвы аслаблi, i змораны мускул. 
Любiу ён гаранку, цяпер белаrуску 

Кiдау ён гаранку, кiдау ён краiну, 

Прынесла rаранка кiнжал на успамiнак 

i помнiць, як цiха, дарыушы шаптала: 
Кiнжал абаронiць l успомнiць пра скалы. 

О, так! Успамiны нiхто не заслонiць! 

Адно, цi у змаганьнi юнжал абаронiць? ... 

Чупрыну ускудлачыушы, у марах крылатых, 

Пiша ён лiст на радзiму, да брата: 

- Мой родны брат, мой брат, Залiс, 

Выбач ты мне за гэты лiст. 

Ты апалiтык быу. А можа стау друпм, 

Адчуушы арабачаны ражым? 
А я аддау сябе 

Заузятай барацьбе 

За справу сьмерцi 

Узбунтаванай чэрнj. 
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Я упэунены-жыцьцё 
Назад гiсторыю паверне. 
i праясьн\цца неба, 
i сонца гляне эвоf 
На сьвет, 

Без бальщавiкоу 

Ганебных. 

Мой родны брат, мой брат, Залiс, 

Выбач ты мне за гэты лiст. 
Такi настрой. Кiпiць запал, 
Як i калiсьцi сярОА скал. 
Зьдзiулю цябе: я стау кахаць. 
Яна дзiвосная. 
Ня мог сябе утрымаць. 
i я цяцер,- як той юнак ... 
Сапрауды-так,-
Як той юнаt<. 

Увязваць барацьбу 
З каханьнем зорнакрылым, 
Проблема-як раса, 

Сiвая вечнасьць! 
Выбач ты мне. Я ·чую сам, 

Як б'ецца у жылах 
Супярэчнасьць ... 
А хочацца у каханьнi стаць другiм, 
Бо гэты гоман, гул абрыдаелi зусiм. 

Пакiну ус~! 

(Ты аьдзiвlwся?) 
Выбач ... 

п~ шчырасьui: эмарыла барацьб~. 



Зьдзеlkьню плян астатнi раз 

j з ёИ nрыеду на Ка9каэ. 
Biтatl ycix. Пiшы. 

Твой брат Кашыл 

Post saiptam 
Ня зблытай адрас i фамiлii, 
Я тут-

Аузор Дарубашвiлi. 

4 

Вось i станцыя. Ледзь золак румяны 
Над горадам сонным nрыветлiва глянуу. 

Бязьлюдна ... Часамi nраедзе nадвода. 
А на вокзале жыцьцё nоуным ходам. 

Кожны сьnяшаецца, кожнаму некалi -
Адны выяжджаюць, 

Другiя nрыехалi. 

У натоупе людзкiм, з невялiчкiм вузлом, 
3 пакетам пад кофтаА i думкай·аrнём 
Марыля прыехала стомлена у горад 

Знайсьцi-адшукаць дарагага Рыгора, 
дувору падзяку nаслаць niсулькай 

За хлеб i за соль i за цёплы прытулак. 

Рана яшчэ. Сьniць rоман людзкi. 
На крамах, на складах ржавеюць замкi .. 
Сонейка глянула скоса .в·эа стрэхау, 
З nраменьнямi шэnчацца:-"Нехта nрыехау" ... 
i раптам nраменьнi ёf:l: глянулi у твар, 
Хапiлi, цалуюць. вядуць на б у ль вар. 
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У садзiлi i лiпнуць, як мухi на мёд, 
Ну IJITO·ж, i праменьнi шукаюць nяшчот! 

Марыля усьмiхнулася, лёгка уздыхнула, 

Пад лёскат праменьняу спакойна заснула. 

Над ёА распусьцiуся ускудлачаны клён, 
З праменьнямi разам 

Зьвiу казачны сон: 

На узвышшы гары векавечнаА 

Стаiць мураваны nалац. 
З падзямельля яго кожным вечарам 
Вырываецца стогн i плач. 

Драnежны жыве ваявода, 
Зriнае народ да зямлi. 
За гокар яrо, за свабоду, 
Вазёры крылi npaвiлi. 

Ссылалi у Ciбip. Праnадалi 
Беларуекай зямлi мужыкi. 
lx сьлед на nрадвесьнi змывалi 
Вiрлiвыя хвалi ракi. 

За гэтай ракой, за крывавай, 

Лясы акрыляюЦь куnцоу. 
Ня так што,- учыняюць распраау, 
шляхi афарбоувае кроу ... 

Здаволены быу ваявода, 
i сойм павятовы зьлiчау, 
На колькl-за косьцi народу 
ix скарб узбаrачаны стау. 



Змагауся за права na своitму 
Майстра Бутрым залатар. 

За бедных стаяу перад соймам,

За бедных-упарты змагар. 

Любiуся з сялянкай Агатай, 

Народ ix каханьню спрыяу. 
1 што-ж? Не захоча багаты, 
i сiла твая-не твая. 

Сказау ваявода аднойчы 

Агату прывесьцi у палац. 
Жадау асалады дзявочай, 

Жадау маладосьцю палаць. 

У спыхнуу Бутрым, як дазнауся: 
- О, крыуды такой не сьцярплю! 
Агата сьлязьмi разьлiлася, 

Сьлязьмi арасiла зямлю. 

Зю·ад быу:-Бутрыма стрыножыць, 
Заrнаць у падземны nадвал. 

Агата на перыстым ложы 
Аддасьць свой дзявочы запал. 

Cлyri зьвязалi Бутрыма, 

Агатавых сьлёз ня стрымаць. 

Вяэуць ix .•. А вецер нястрымны ... 
Сьвету э·эа хмар ня вiдаць. 

Бура найшла. Навальнiца. 

Вецер. Мала н ка. Г ром. 
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Слугi; схiлiушыся нiцам, 
Зае ты г лi f вiхры курганом. 

Стаяць на кургане дзьве сосны: 

Т о з любаИ АгатаИ Бутрым. 

Горда стаяць nерад сонцам, 

Айiтыя 77\ёсам адным. 

Сасонкi Марылi здалiся, 

Што строИFа вартуюць прастор, 
Адна-дьш яна-Марыся, 
Другая-улюбёны Рыгор. 

Плылi усnамiны каханьня 
З сонечнаИ радасьцю у шыр, 

На крыльлях гарачых сьвiтаньня 
Рвалiся з кратау душы. 

Сонца шматструньнем nраз вецьце 

Налётамi выбiла шлях. 

1 раптам-вецер, вецер ... 
Колецца глеба ... 
Страх ... 

Вочы nрасьцерла, 
Зiрнула на сьвет. 
{Пад кофтаИ ружовы nацее nакет) 
Трэба зьбiрацца. 

З чаго вось пачаць? 
Аднесьцi пакет, 

Цi Рыгора шукаuь? 



Таварыш у фрэнчы бульварам nраходзе. 

(Сядзеу недалёка ... ) Марылька, як злодзей 
Падходзiць, nытае:-Дзе гэты штаб? 

Адрас згубiла. Дауно я nайшла·б ... 

У сэрцы Марыльчыным б'юць малаткi ... 
Наукола вiхурыцца гул гарадзкi. 

На кожным рагу, 
У nякарнi, 

Ларкi 
Гараджане 
Бягуць 
За харчамi 

S' чаргу. 
Друr·iя рыхтуюцца, 

Хаты убiраюць: 

Заутра-
На вулiцу! 

- Першае Мая! 

5 
Патруль nраnусьц1у ... Калiдор, як тунэль. 
Па бакох толькi дзьверы й таблiчкi. 

То радасьць Марылi узьняла карусель, 
То страх атуляе аблiчча. 

Пакой невялiчкl. Ля ~ьцен аталы. 
Ля лёзунгау-Энrельс f Ленiн. 
'У вакне шарахцяць драцяныя вузлы, 
~ вузлох мiтусяцца npaмeH!Jif!, 
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Чырвонаармейца прас;ла Марыля.,. 

(Дэявочая рыска-заплакалi вочы) 

-Зваць Рыгорам, Клумок ца фамiлii, 
Чула, што ён самалётчык. 

Славы дрыжэлi. У вачох цямнее. 
Перапытауся чырвонаармеец. 

Г лянуу дасьцiпна 
На постаць дзяучыны 

f стэрыотьшна: 
- "Сядайце, хвiлiну". 
Адрас Рыгора чырвонаармеец 
Шукае, i лiсьцi паnеры шасьцяць. 
Дэявочае сэрца у трывозе слабее

Рашаецца права жыцьця. 

6 
"Б е раг л а- захаувала 

У цярплiвасьцi цяжкой, 
Яму, Рыгору любаму, 

Дзявочьr гонар свой. 

А што калi няма яго, 

Няведама дзе ён? 

Як страшна сьцяць жыцьцё сваё 

Рукамi лютых Азён. 

Аузор? Ой, не, нiколi! •. 
Але пакет аддам. 

Ён шмат зрабiу мне добрага, 
к . б " ал1 зvла я~а ·~· 



1 думкi неспакойныя 
Зьмяняюцца, плывуць, 

Нахмурылiся бравы, 

Схiлiла галаву. 

7 
Знайшоу ... Калi ласка, трымайце. 

(Адрас далi ёй ... )-Знайшла! 
Як добра! Паеду ... ВiтайQе! 
Знайшла я пiлота·арла! 

Вась яна зор·заранiца ... 
Як добра! Мы будзем у двох! 

1 постаць Рыгора мiгцiцца 
У яе сьветлазорых вачох. 

Таварыша у фрэнчы агнiста 

Гатова абняць, цалаваць. 

1 у радасьцi зьзяе, як лiст той, 
У сонечны дзень хараства ... 

8 

Успомнiла, рванулася 

Шукаць той дом, той двор, 

Аддаць пакет i крыкнуць: 
- Быва-й здароу, Аузор ... 

Дзе яна? ... Шко-ода ... 
1\я б~амь1, 
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Паклiчце ... Вярнулi. 
Яна 

Чу е: 

"Забылiся npa тэлеграму, 
Клумок сёньня у горадзе, у нас. 

Рабочых з днём Першага Мая, 

Вялiкi урачысты парад, 

Маrутнасьцю сiл nрывiтае 

Авiацыйны атрад. 

Прышла телеграма з атраду, 

Чытайце чацьверты радок 

У cьnice камаидиага складу-

Па беламу чорным-
Кл-лу-мок." 

Yni5'cя у сваю самакрутку, 

Cxiлiy галаву над сталом, 
1 дау ёй гасьцiнна i хутка 
Проnуск на аэродром. 

9 

Сьпяшаецца Марылька, 
Сьnяшаецца грунём, 
Хутчэй, хутчэй прыбегчы 
На той аэродром, 

Дзе стрэнiцца-спаткаеuца 
З Рыrорам дараriм, 
Две шчодрымl nяшчотамi 
f>acttaжa аб yci14. 



Таварыш (той, што у фрэнчы) 
За ёй nакорна усьлед. 

Яна бяжыць-сьпяшаеuuа, 
Пад кофтаю nакет. 

10 

Рашучы дзень. Ажыцьцяуленьне пляна. 
На сук тyri настрой Ау.зора зьвlс. 

Гуляюць нэрвы. Губы пакусаны. 

Але у крывi бруiуся скрытны рыск. 

- Прайграю-што·ж, згнiю у цёмным лесе. 

Перамагу-(Чакай!) Зноу мне мая эямля. 

1 страх тугi адвагаю закрэсьЛJу.-
Вера у сiлу звонкага рубля. 

Шпiёны·наifмiты (як чэрвi грудзi смокчуць) 

З падходцам, разумеецца, пачнуць 

Лiсiчым ша патам брахаць на лад рабочы; 

На рэволюцыю агiду плётак льлюць. 

Сям'я бяз вырадкау, за звычаА, ня бывае; 
ЗнаАшлiся, што за долерам nайшлi. 

f, сёньня, на пярэднi Першамая, 
Як брудна здрадэiлl! Эх, таивыя рублil 

Аузор эдаволены, што тут няма Марылi. 

(Kyniy ёА эалаты, .в нарэзам бранаалет) 
Джон Кейтан nрыляцеу. 
(Апушчаныя крыльлi ... ) 
- Цi можна быць спакоАным за пакет? 
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У выпадку што. Крый божа. Каб ня ублытаuь 
Толькi Foreign offise! *) О, Handsoff! .. **) 
- Шанауны мой, усе канцы зарыты, 

Далань скрывавiць той, хто схопiць за лязо. 

Дзе ваша уnэуненасьць? Яна вас абаронiць 
У самы цяжкi час, калi дадзiм мы клiч 

i выступiм! 
- О, так, вы правы. Time is moneyl **") 
Я ня зьбiраюся гасiць узьняты зьнiч. 

- Паверце мне, што скарбам капiтала 
Мы можам сьвет купiць\ 
- Дэiвосны вы, Аузор. 

- Нязрушны мы, як i нязрушны скалы, 
Якiм гульнёй здаецца шторм ... 

Разьбiука сiл прайшла у ix перад бурай: 
Каму завод, каму узарваць маеты. 
Аузор (знэрваваны) чытае корэктуру

Контррэволюцыйныя лiсты. 

11 
За горадам аэродром. 
На аэродроме строй самалётау. 
Марыля прышла, раэглядае кругом,
Пiлоты праходэяць, ня вiдна яго, 

Любага сэрцу пiлота. 

*) Кtраунiцтва эамежных спрау. 
**) Рукi прэ•r. 

**';') Час- гэта rрошы. 



Яго ня вiдаць. Мо' сп.ытацца аб iм? 

Самой-жа схавацца 9 кустох там, 
Зьнянацку спужаць (бы у гушчары лясным), 

Стулiцца яму на жыцьцё, на зусiм, 

Стулiцца на грудзi пiлота. 

Найшло детвары, адганяюць за плот, 

А хто ix разгонiць за плотам? 
Як i у Марылькi, жаданьне nрышло, 
ДЫй толькi 9 дзяцей агляАзець самалёт, 

Марылi-сустрэцца з пiлотам. 

На аэродроме,-як шоук, трава. 

За аэродромам-балота ... 
- Цi пра9да? Няужо?.. 1 у трывозе разваг 
Убачы.11а ... Ён! Баiцца пазваць 
Любага сэрцу пiлота ... 

12 
... За гарой курганпаю 
Вырасла калiна. 

Любага·каханага 
Убачыла дэяучына ... 

Высокi i стройны . 
...Стройны i горды. 
Упэунена·цьвёрда ступае нага. 

Красуе на куртцы 

Чырвоны ордэн, 

3 правага боку-
Наган. 
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... Ля калiны cьgeлeuua 
Сонцам nуцявiна. 
Клiкнуць не асьмелiцuа 
Любага дзяучына ... 

- Зусiм стау iнакшым! 
Нашто разлучtо~лi?-

Пазнаць на ват цяжка, зьмянiуся зусiм ... 
1 страх за каханьне nрачнууся у Марылi 

Змаучаць? дбыАсьцi? ... 
... Павiнна быць з iмl 
- Рыгор!.. Ры-гор-каl 

(Абодва застыглi ... ) 
- Цi прауда? .. 

Адкуль? 

Гэта ты? 

- Марыляl 

Адзiн да другага падбеглi 
t слоу 
Ня стала, няма .•. 
А neнiцua кроу. 
Успыхнулi вочы, 

Так мiла i проста 
Абняу лётчык 

Дзявочую 
Постаць. 

i быgь не маr ло, 
Не маrло быць iиачай: 
Злучыу паgалунак 

Гарачы, 

Гарачы ... 



13 
Сонца залiвала 

Рабочыя кварталы. 
Лёэунгi, nлякаты 

З сьцяrамi на хатах. 
Народ 

Бяжыць, сьnяшаецца, 

У турботах эавiхаецца. 
Слуnамi nыл вiхурыцца. 
Рыхтуецца i вулiца. 
У сьвяточиы выгляд скора 
Убярэцца гулкi горад, 
Сустрэне змрок маёвы 

Электрай каляровай ... 

Доуга хадэiлi ... 
Прыемна было. 

Шчасьце у вачох расьuьвiтала. 

- У сё рас каЗала, 

i усё nрайшло, 
1 лёгка на сэрцьr стала. 

Здаецца цяnер, што балючы таю 

Той час, пякельнай раэлукi, 

Яга ня было... i чакалi бацькi ... 
(Не даскаэала-унукаl) 

Скромва ааnлюшчыу~ы вочы с8ае, 
(Зноу-жа-дз.явочая рыска) 

у лёскаце мар перад ёй narcтae 

~ ~Н J ЯIЩ f IЩ~ЬICJ(~. 1 • 
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-- Рыгорка, мой любы, i ты раскажы, 
Раскажы пра сябе што·небудэь ... 

У Рыгора у вачох мiтульга iмжы11ь: 
- с~аэаць? А можа ня трэба? 

"Сябе эьберагла, 
Зьберагла для цябе",

Магла, як i iншыя сотнi, 
За хлеб i за цукар, а то й за рубель 
Г лумiцца у руках падваротнi. 

Сьцiснула сэрца трывогай такоit, 

!3ыу навальнiчны вечар ... 
i думкi у Рыrора узьнялi неспакой 
Гэтай раптоунай сустрэчай. 

Hi слова Рыгор не сказау пра жыць11ё, 
Сьцiсну м. горла ад разу. 

Страшных малюнкау палотны прасьцёр, 
Пра жудасьць вайны ён расказвау. 

Адна старана: ад~ажны герой 
За уладу працоуных у краi. 
i болей нi слова .. . 

. У вачох неспакой .. . 
А дзе·ж старана другая? 

Доуга хадэiлi ... У rорад•е 'гоман, 
Сьвяточны настрой, узьнятасьць. 

- Дзе ты спынiлася? 
--' Дзе? Вядома, 
Поруч з табой мая хата ... 



-~ Т рэба мне скоkнуць на аэроАром ... 
Заitдэi ты у racьцiнiuy "Францыя"; 
А я эабягу за табой вечарком 

i nоiiдэем 
На дэмонстрацыю. 
- Добра, iдэi... 1 хвiлiнаю .вноу 
Колькi прабегла iлюэiй. 
l nогляд вачэfi ix 
Злучыуся у адно, 
У адэiн моцна-эьвяэаны вуэе.А ... 

Марыля рашыла (тут блlэка якраэ) 
Занесьцi пакет, разьвязацца ..• 

- Затым назусiм, 

На жыцьцё, на увесь час 

З любым Рыrорам застацца .. , 

Дастала пакет. 

Вясёлай глядзiць, 
Як дробна алоукам напiсана: 

Садовая ву.лiуа,, двацuаць ад,9iн, 
Марку Пятровiчу Рысiнg. 

14 
Дваццаць адэiн. 
Невялiкi будынак. 

Перад б у дынкам-ауто·машына. 

Падбегла. 
Стукнула. 

Скрьшнулi дзьверы. 

S1 



~ rtакоях, як nep1.1t, 

РоанаА nаперы. 

Паадчыияиы 

Шуфляды, 

Столiкi, 
Людзi узброены. 

Што тут такое? 
Простая рэч: 

Вобыск--i толькi-

'У' белагвардзейскiх пакоях ..• 
..._ Хто вы?-
Спытаус.я чекiст незнаёмы. 
-Тут-

Дваццаць першы нумар дома? 
\Ji ~ожа памылка? 
У м.яне пасылка ... 

Ружовы пакет 

Уз.яла рука 

Прадстаунiка 

чк. 

Пакет абарвау 
1 толькi г л.януу, 
Сказа у: 

- Вы арыштаваныl 

- Як, гэта арышт? 
Тут, пэуна, н.яулонка? 

UJтo вы, таварыш? 
-- Маучаць, шпiёика! 



Марыля заплакала, рукi ламае, 

Просiцца, у росnачы кленчыць. 
Чакlсты nаперу у nортфэлl складаюць. 
Зайшо9' 1 таварыш у фрэнчы-

1 nраз хвiлlну 
Усадзiлi у машыну 
У cix адра,зу 
1 разам-
Марылю. 

Час невялiкi 

Прышлося чакаць: 

- Шофэр-

За старно! 
Шпiёны-

у ЧК! 

15 

Вiльгаць i змрочнасьць. У сзрцы шквал,
Марыля у ЧК у сутарэньнi. 
За вокнамi весела, там карнавал
Снаnы каляровых nраменьняу ._ 

Марыля бяз сiл... А J<aro nававе? 
Хто вызвалiць? Хто? Чарадою

Думкi, як цернi:-"Ну; што·ж чалавек? 
Лёс яrо-стаць зямлёю" ... 

Зиаёмства заводзigь npaitдoxa адна

Шпiёнка, шыniць з абурэньнем: 

- Сказал i Толстой ведь когда то иа:м
"Жизнь-это сон, смерть-пробуждение", 
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Над горадам nрозалаць вольных зор. 

Марылю туга С(!авiвала. 

У гасьцiнiцу бег, сьnяша5'ся Рыгор. 
На вулiцы-гул карнавала. 



Ч А С Т К А 

3 



Была вайна ... Ацэнiм яе/ 
Цаною крывi чалавека 
Была ваf:iна i-эноу паустае 

СтрашнейшаА ваАны небясьпека. 1 
Г э А, 

Зьэяй / 
Бой- / 

Зьнiч! 
С е А ," 

сК:f:· 
1
' / 

Клiч! 
Д а А 1 

Знак! 1 
М~н:; 
В а А· 
На-
В а А· r' 

Н е! 

1 у прь1боях нава11.ьнiчых 
Сьм~рць вайне прынёс Кастрычнiк. 



Была вайна. Хай больш яе ня стаНе. 
Вайна была, i на яе скрывауленых руiна11: 
Радзiла рэволюцыю лаустаньне, 
А рэволюцыя-i нашую краiну, 

Праз голад, нязьлiчоны лiк ахвярау, 
Што нам лрыносiла агнём вайна-лагiбель1 
.Здабылi волю мы здратованым абшарам; · 
На заваёваным 

Краiна 

Перагiбе! 
Наш выбух, росквiт наш у радасьць ахварбован, 
Як здань, сусЬветам бродзiць ленiнская слава. 

Расьцi, мой край! Сваiм ты беларускiм словам 
IsiтaA жыцьцё! Мячом здабыта права. 

Хай сёньня стомлены ... Настулны дзень iрдзее1 
Як золю<, вабiць нас вясёлкавым настроем. 
Краiна, чуеш гул? 

Завеяй: 

Нас заве ён: 

Нага у вагу! 

На бой адкажам боем! 

3 
Нязнаны росквiт, роет магутны нallt, 
Зьнiстожыць-затрымаць iмкнууся шпiёнаж, 
Але зьнiстожылi, як трэба i чакаць, 
Ня нас яны, 
А ix ЧК. 



4 
Ilpaз фортку у пакоti, як·бы npa!l рукау. 
Пралаэiу аветраны вечар. 

Пралеэ i у пакой, дзе эаданьне ЧК 
Выконвау настойлiва сьледчы. 

Вечар клубiуся, як дым папярос, 

Над эьмятай чупрынай шпiёна ... 

Сьледчы праводэiу чарrовы дапрос 
Настаунiка Кайтана Джона: 

Вашай рукою напiсаны лiст? 

- Як вам скаэаць, дыктавалi ... 
- З чыёй дапамоrаю, дэе i кал1 
Гэтыя весткi зьбiралi? 

Тут iнформацыя трох rалiн: 

Прамысловасьць, 

Насельнiцтва, 

Войска. 

Сабраць матар'ял не маrлi вы адэiн, 
Якiм ня былi-бы вы стойкiм. 

Хто вам пра войска давау дыяrрамы? 
-? 

Ганецкi? Прыnомнiлi? 

Та-ак ... 
Мо' i Пятроускi? а? 

Таксама ... 
А яшчэ? 

Жмырак. 

Вы пасылалi э лiстом у пакеуе 
На доляры банкаускi чэк? 

fili 



- Але· ж у мяне, бачце, жонка i .дзеу,i, 
Зьмiлуйцеся, я-ж чалавак ... 
..• 1 востры страх, мiтульгi вастрэй, 
Забiнтоувае росnачы раны. 

Шчацiнiцца шчотка чарнявых брывей, 
Сьсiнелыя вусны скусаны ... 
Вядуць у падвал ... 
- Няужо? Няужо? 
Згнiю тут? На нарах сканаю? 
А дзецi? ... Як страшна ... 

i Кэйтаи Джон 
Сьлязьмi пращаптау: 

Расстраляюць ... 

Аз краю 
Вулiцы 

Шугае 

5 

ГуЛ узьняты. 

Газэтчыкi заузята: 
- Экстраны выnуск 1 Навiна! 
Антантаl 

У льтыматум! 

Вайна! .. 

- Таварышы! 
Зноf небясьпека ... 

... Была ваАна, 
Аv,анiм "е 
Цаною Rрывi чалавеi<а ... 



6 

Горад. 
Пры rорадзе-прыt'арад. 

Вулiца i 
3 канца-

Будынак, як быццам прыrарак, 

Кватара шауца. 
Дзьверы, як сiта, расчынiш-

· У цэнтры, як пень, варштат. 
Над iм,. як дрот, павучыньне 
Паралiзуе хрыста. 

Двухпавярховы ложак. 

Чатыры душы сям'i. 

Дратваю етол стрыножан, 

Ледзь стаiць. 

Крэслау н яма -скрыня, · 
А у скрынi-бежанскi скарб. 

На рынку з паудня rаспадыня, 

З ёй i racnaдap. 

Клопатау нiзваньня 

Ня энае ix дачка, 
Жыве на утрьtманьнi 

Страдковага палка . 

... "Толькi каб ахвота, 
Каша i капуста-
Хоць на нарах, што·тамl 

Хоць пад плотам, глупства! 

17 
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Туз бубновы?-Сьмела 
Разанi-

Па банку ... 
Э·эх... Шарабан мой, 
Ам8рыкан'ыка" ... 

Бра1· яе-на славу! 

Паважаюць як: 

- Выйдзе у людзi Павал, 

Ходзiць на рабфак. 

Малады, заузяты ... 
Выйдзе. у людзi, бравы ... 

У хаце ... (эт' i хата)! 
За~умеины Павал

Бровы у гору, 

Востры зрок. 

Дзяfчына поруч. 
Змрок ... 

7 
i Праз ХВIЛIНУ: 
Важная справа ... 
Наблытана ... 
Як тут быць? 

- Дапамажы мне, Павал! 
- Ты-дачка барацьбы! 

Буrы uябе нарадзiлi 
· У схватках сваiх агнявых. 
Помнi, будзь сьмелай, Марыля, 

Не апушчай галавы. 



i целам, i думкай эмарнела, 
Важыла йсьцi на бульвар, 
Але хто, трэба быць аwалелым, 

На rаткi nакваniцца твар? 

- Зладэiм,-устрымлiвау Павал,

Выйдэе ня гатак, дык так. 

Дай вось нaniwaм заяву 

З просьбай прыняць на рабфак. 

Толькi ня трвба больw мокнуць, 

Сьлёэ непатрвбна цяпер ... 
Змоуклi. 

Кот э падаконьнiка скокнуу 

На ложак (другi паверх) 

Марыля пад сэрцам хавала 
Пярсьцёнкi распаленых слоу. 

Пра крыу д у нядаунай навалы, 
Пра крыуду й сьляпую любоу. 

Рыrор! Нiбы вецер маёвы, 
Жартуючы, ветла абвiу 

Стан дзявочы 
UJасьценьнем wауковым 

Радасьцi, марау i дэiу. 
i эьнiк, як бяда спавiвала, 
Як толькi пазиала падвал. 

Рыгор! 

1м жыла ... 
Адwу.кала ... 

Ня стала ... 
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А у сврuы шквал 
Гатоу сваёА буАнаю сiлай 

Дзявочыя грудзi узарваць. 

Зямля хай застогне магiлаА, 

Пi расой хай заnлача трава ..• 

рыwла rасnадыня:-Дзе ён? 

Бацька ня бЬiу? .. 
- П'е. 

Да часу жанчына сiвее, 

Праклiнаючы днi свае. 

Ведаць ёй толькi клаnоты. 

3 рынку nрышАа i зноSt
Змушана стаць на работу 

Ля варетату i ля гаршкоу. 

Гора матчына Паула змарыла. 

Але як nамагчы? Але чым? 
Выйшау на двор. 

Марыля 

Выбегла усьлед за iм. 

А вечар цёnлы 
Песень повен. 

Ветры-вёслы, 

Хмаркi -човен. 
Дзiуны вечар,. 

Вечар жнiуны. 

Прыселi на лаву 
Пад клёнавым вязам 
Марыля i Павал 
Разам. 



Сядзелi. 
Маучалi. 

Пяялi-шумелi, 

Як струны, бяз слоу, 
Вiшнёвыя карусалi 
Садоу. 

.8 

Вось так i кажу: прымаП yt · бывай. 

Цi нашым, цi вашым! 
Раз i адказ. 

- Ты добры, прыветны i дэtуны бяэьмеры. 
"Прымай цi бывай" ... Нецярплiвы. 
Няужо гэтак проста: адчынiш дзьверы 

l кiнешся у горад гурчлiвы 
Адраэу за працу, да поту, аддана, 

Што сiл толькi у жылах дэявочых, 

f гэтым залечыш балючыя раны 
У сnраве сялян i рабочых? 
Ты агiтатар нядрэнны, нiколi, 

Аднак·жа i дзiуны бяэ меры ... 

- Ты ведаеш Аобра, што я у RОМсамоле, 

Таму, здэцца, можаш мне верыць. 

- Я верую у шчырасьць тваiх пажаданьняу, 

Твая мне так дорага чуласьць. 

КуАы мне iсьц1 1 яюм1 шляхамi, 
К8б лумкi эгубiуь аб мiнулым? 

11 
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А у сэрuы шквал 
Гатоу сваёй буйнаю сiлай 

Дэявочыя rрудэi уэарваць. 

Зямля хай эастоrне маriлаА, 

Пi расой хай эаплача трава ... 

рышла гаспадыня:-Дэе ён? 
Бацька ня б111у? .. 
- П'е. 

Да часу жанчына сiвее, 

Праклiнаючы днi свае. 

Ведаць ёй толькi клапоты. 

З рынку прыш.а.а i зноу
Змушана стаць на работу 

Ля варетату i ля rаршкоу. 

Гора матчына Паула змарыла. 

Але як памаrчы? Але чым? 
Выйшау на двор. 

Марыля 

Выбеrла усьлед за iм. 

А вечар цёплы 

Песень повен. 

Ветры-вёслы, 

Хмаркi -човен. 

Дзiуны вечар, 
Вечар жнiуны. 

Прыселi на лаву 
Пад клёнавым вяэам 

Марыля i Павал 
Разам. 



Сядвелi. 
Маучалi. 

Пяялi·шумелi, 

Як струны, бяз ело}·, 

Вiшнёвыя карусалi 

Садо~. 
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Вось так i кажу: прымаА Цl бываli. 

Цi нашым, цi вашым! 

Раз i адказ. 

- Ты добры, прыветны i дз1уны бяэьмеры. 
"Прымай цi бывай" ... Нецярплiвы. 
Няужо гэтак проста: адчынiш дзьверы 

i кiнешся у горад гурчлiвы 
Адраэу за працу, да поту, аддана, 

Што сiл толькi у жылах дзявочых, 

f гэтым залечыш балючыя раны 
У справе сялян i рабочых? 
Ты агiтатар нядрэнны, нiколi, 

Аднак·жа i дзiуны бяз меры ... 

- Ты ведаеш добра, што я у комсамоле, 

Таму, здэцца, можаш мне верыць. 

- Я верую у шчырасьць тваiх пажаданьняу, 

Твая мне так дорага чуласьць. 
Куды мне iсьц1 1 яюм1 шляхамi, 
Каб .4умкi эгубiуь аб мiнулым? 

7: 



1 у сэрцы абуд·жаны корчыuuа крык, 
Вылазiць з грудэей, як в·эа хмар маладэiк ... 

- ... 1 сёньня i )fчора, i гэтак ш'-'Одвенна, 
Уэдымецца сон~а i эойдзе. 
Здавалася, так аднастайна, няэьменна 
Жыцьцё на калдобiнах бродэiць. 

Здавалася так, i да сьлёз аднастайна, 
Як быццам гадэiньнiка стрэлка. 

Ня ведала, колькi за дзень скар-ь1стана 
Энэргif, сiл чалавека ... 
Дэень эагарыцца, праходэе марудна. 
СтамляюцЦа вочы i рукi. 
А nройдэе--ня верыш, дагнаuь яго трудна! 
Шкадуючы скажаш:-як хутка! 
- Сама ты мару дзiш, 

З такiм вось настроем 
Назад толькi рушыцца, прауда. 

Назад, а ня уперад. i будзеш слугою 
Ня nocтyny, 
А эаняпаду. 

- Адразу ня вырвеш з грудвей сухаае.льля, 
Якi-ж ты юнак яшчэ, Павал ... 

А у небе так весела эоры гаралi, 

Надэiва гарэлi яскрава. 

- Помнiш, пакiнулi родныя гонi, 

Разам ад немца уцякалi. 
t сёньня, здаецца, мяне нехта гонiuь, 
Як вецер староньнюю хвамо. 



Радасьць на момант, як•бы блiскавi;а, 

На струнах праменных аайrрае ... 
Цi .внала, што r вас тут 
.!магу прытулiuца? 
Што вас тут, як npa5fдy, спаткаю? 
Знаёмых нiкога ... А вецер гонiць 
Бязьлiтасна з гораду 5' горад. 
Помнiш мястэчка? 
- Як на далонi. 

- Можа i помнiш Рыгора? 
Якога? 

- Клумок, местачковы сьлесар. 
- Нешта ня помню, забыуся. 

Зноу успамiны сарвалi завесу, 

У цярновы вянок завiлiся. 
Марылi хацеЛ'ася усю таямнiцу 

Вось тут расказаць, пачынала 

f змоук.ла: 
- Ня трэба, бо можа адбiцца 

На нашых паводзiнах з Паулам. 

9 
А сэрца у палоне, 

У абоАмах тугi. 
Балючыя сёньня 

9 спамiны-кругi. 
Яны навучылi: 

- 1 слову ня вер. 
1накwаА Марьrляй 
.Я стала цяпер, 

13 
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Вось толькi турбуе 

Пн1таньне адно,

Куды пакiруе 

Жыцьця старно? 

У сьвет-

Дзьверы насьцеж! 

Дароri·ж вядуць-

Цi у радасьць i шчасьце, 
Цi у гора А бяду ... 

Умей выбiраць: хвалiм мы 

З веку у век, 

Калi перад сонца·хвалямi 

Стау чалавек. 

10 
Выро}'liiваюцца днi. 

Грудзi лягчэА уэдыхаюць. 

СiлаА здабытых крынiц 

Здабытая слава крыляе. 

i рушыцца час весялей 
З песьняю творчай работы. 

Цяпер i Марылi лягчэй, 
Працу знайшла у цераплётнай. 

Сшываючы аркушы кнir, 
iголкаю nальцы калола, 
Як толькi наступвыя днl 
У думках эасьвеця~о~ь, як JSоло~~к. 



- Папасьцi хаця·б на рабфак, 
Той дзень я лiчыла·бы сьвятам, 

Ды 9сё не забыцца нiяк; 

Мiнулага моцныя краты. 

Што-тыдзень наведвай ЧК, 

i у сэрцы з трывогаю мутнай, 
Заявiш:-прышла. i рука 
Адзначыць у сьпiсе nрысутнасьць. 

Калi-ж гэта nропадам згiне, 

Ня будзе дакорам труцiць 

У новым, iнакшым жыцьцi 
Пад:аеяу былых павуцiньне? .. 

Такiх вось пытаньняу ня мала 
У зьнlмала Марыля н я раз. 
i часта шукала адказ 
У кнiгах, што nераплятала. 

11 
Яны у дваiх ... 
Пакой, 

Як скрыня. 

Дым вiсiць дугою. 

Тут гандлюе гаспадыня 
Чыстаю ханжою. 

А калi яшчэ прыкiиеш 

Лiшака на "nушку", 
Маладая гаспаАыня 
Дасьць i саматужкi ... 

75 
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Яны у дваiх ... 
~ Як .я сумленны, 

Пашукап; н.я зноАдзеш. 
- д па·твойму-я rжо дренны, 

Валацуга, злодзеА? 
Што, галоту абдзiраю? 

П'ю не за свае .я? 
- Братка, Клемусь (налiвае ), 
Мазаны алеем ... 
Рукi-спрыт i не фальшь.ва 
Справ.яць тое·сёе. 

- Эт, разводзiш ... 
Будзем жывы! 

- За тваё здароуе! 

Клемусь-хлюст. 

Пiльнуй кiшэнi! 

Бокам як nрыкiне, 

Сплюне раз, штурхне, адсьцанiць-

1 ... бывай гадзiньнiк. 

д другi ... 
Вась так жывецuа 

Ад ханжы, махоркi, 

Абадраны, хоць шавеu сам, 

На вагах anopкl ... 
i н.я раз чураус.я Павал 
Гэтакага бацькi. 

Што·ж чypauua? 
То расnрава 
Над жыцьцём жабрацкiм. 



Гасnадыня паглядае 
То у вакно, то у дзьверы

Страшна неяк, прадчувае 

Мiлiцыянэра. 

- Братка, Клемусь, АЬIК кажу я, 

Будзе лелей разам. 
ДаА цябе я nацалую, 

Рыжая зараза. 
На сябе зiрнi, бяэдомак, 
Загрызе дасада ... 
Небаrатая, то nрауда, 
З бежанцау, вядома. 
- Будзе хата, будзе у хаце,

З добрай галавою, 

Дык nадружыць i ба1·ацьце ... 
- От i я npa тое: 
Б у дзе жонкз-бу дзе лава. 
UJтo ад таго скарба? 

А што баба,-то, яil·права, 
Залатая баба. 

Воэьмеш пару саматужкi, 

Агурка якоrа ... 
Вып'ем\ Дам табе ладушку 
i кладэiся э богам. 

Як-жа, зrодзен, Клемусь, братка. 
- Едэем заутра у сват1111 
__:_ 0-то·добра ... 
Н& дзяучына-

Проста мёд пчалiны. 

11 
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Ну, i ты xлaneu руплiвы, 
З сnрытнай галавою. 

Дык·жа вып'ем ... 
Будзем жывы! 

- За тваё эдароуе! 

А ханжа атрутнай сiлай 

У дрыэr шауца скруцiла-
1 гатова,. 
Больш нi слова, 

Здауся канчатков.а. 
- Сын твой, 

От·дэе ужо зануда, 

Леэе у камiсары. 

Каб палмаэацца,-:
Усюды 

Барахолiць, шарыць. 
У мiлiцыю данёс там, 

Што iгнат Залтушкiн 

Што·ж такое? Дужа nроста 
Гонiць саматужку. 

Так Залтушкiна i сnляжыу 
Без такой nрычыны. 

От-дэе зубы ужо nагладжу 

Сукiнаму сыну ... 
Што, эаснуу? 
А rасnадыня: ' 
- Клемусь, так nакiнеш? 
Цi·ж ня с:орам nерад сватам? 
Завядэi да хаты! 



А то вможа i "засыпаuь", 
П'Яны-ж на гарээiць ... 

- Што ты скажаш? От аадрыnа! 

У камiсары лезе! 

12 

Яшчэ i ня позна, а цёмна зусiм. 
Холадна. Вецер галосi],lь. 
На небасхi.ле па усходах, JIK дым, 

У сьвет выбiваецца восень ... 

У хаце нiкога ... 
Марыля адна. 

Дагарае астатняя газа. 
- Няхай-бы npыwoy ... 
Так хацела я на 

У гэты вечар быць з Паулам разам. 

Яшчэ i ня nозна, а цёмна ... iмгла. 
Пад сinлыя усхлiпы газьнiцы, 
Кнiгу у шуфлядзе Марыля знаАшла,
Любiла чытаць, захапiцца. 

Заеичылi дэьверы. 
Павал npыwoy. 

Газьнiца. 
Змрок. 

Марыля. 
Адраэу nатухла сузор'е сло9, 
Бы ветрамi ix астудзiлi. 

11 



Марыля? 

Паулiк? 
Чьtтаеш? 

-Але! 
Зноу мауклiвасьць хвiлiну. 

Газьнitlа мiргае, сiпiць на стале; 

На сьценах ценi стынуць. 

- Марыля, ты ведаеш, бацька казау, 

Зьбiраюцца у сваты прыехаць; 

Вiдаць, валацугу табе падабрау? .. 
- i што·ж? (адказала для сьмеху). 

Цi-ж мне не пара? О, якi-ж ты дэiвак. 
- Разумная ты ужо занадта, 

А усё-ж не зашкодзiць пайсьцi на рабфак 

i голау свой трохi залатаць ... 
- Ну·нну, ты ня злуйся. 

А бацьку скажы, 
Што i бяз помачы у ладзiм ... 

' 
Якi ты rарачы. 

Ня трэба тужыць. 

Паулавы бровы гладзiць. 

- Марылька! .. 
Так моцна стулiу да грудзей. 
- Як добра!., 
- Вось так ... ---шаnтала. 
Адзiн nацалунак, другi агнявеА. 

Узьпятая 1<роу штурмаваt-а! 



Расnалiся косы ... 
Садрау ён ка~нер. 

А сзрuа, 
Бы зложана з воску, 

Што далей, то болей 

Абодвых цяпер 

Захоплiвау перысты лоскат. 

iдуць! 
... Пачакай! 

Су·пакой·сяl .. 
Ча-кай .. ! 

Ня траба! .. 
Павал! .. 

Ня мож·на\ 

Прынесла старая амаль на руках 

Бацьку п'янога i, як мерцьвяка, 
Кiнула пластам на ложак. 

13 
Жыцьцё iдзе праз петлi·перашкоды, 

Жыцьцё iдзе, зьнiшчаючы закон 

i формы, створаныя спракон 
Вякоу прыродай. 

Жыцьцё iдзе нястрымана i nроста. 
Жыцьцё iдэе, бы у штормах навальнiц. 

Як песьняй, nерамогай славiць днi

~талёвы постуц. 
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А на шляху-i сьмерць i нараджвиьне. 
А на шляху-няустоАлiвасьць i гарт. 
Як лiст пажоуклы, квалага змагар 

Адкiне на угнаеньне. 

А на шляху - i росквiт змаганьне. 

А на шляху-у змаганьнi рост. 

Праз рубiкон nракладываем мост 

Пад знакам панаваньня. 

А хто адстау 

i сэрца рве ад жалю, 
(Раучак з-пад каменя 
Праточыць шлях сабе!) 

ААе iмкнецца жыуь, аддацца барацr.бе-:

Ён хутка песьнямi nалонiць будзе далi. 

Адкiньце заломы, 
Развагi · кругi ... 
iдзем бураломам 
За новым жыцьцём мы 
На новыя берагi! 

Хныкаць, i штоnаць, i латаць жыцьgё
Маруднае самазабоАства. 

Ветрамi дзьмi, расnаляй касьцёр 
Думак, iмкненьняу, геройства! 

Так i Марыля, што ночка даугая, 
Працёртыя штоnала р,нl. 

3 надвеяй i верай акреnнуuь-гар,ае 
Сваю малар,осьць баранiць. 



- Руку працягнуу мне сябро9скi, зычлiва, 
Паставiу на шлях .амагара. 
Была·б простытуткаА, 1 гвта 1111 д41iва, 
Была-б, як твая сястра. 
А шкода дэяучыны, дзяучыну саслалi 
А мо' гэтак лепш будзе ёй? 
Мо' у сэрцы зьмянiушыся кроj, як хваля, 

У творчы зьлiецца прыбой? 

Гарвлi.б няхай i пачуцьцi i сiла 
У народжаных iскрах падзей. 
Ж.ыцьцё па нязьлiчаных сьцежках·жылах 

Бязьлiтасна ~ ьлед свой кладэе. 

- А ён дзе? Мо' блiзка шугае на крылах 

У нябачана зорнай глыбi? 
Няужо гэтак будзе? Дзе-ж дзелiся с1лы 

Як думаеш, так i рабiць. 

С,~<ончан а усё. Спаткалiся. Разам. 

Ж.артуючы шчасьце кране ... 
Чаму вось Рыгор пра вайну расказвау, 
Пра сьмеласьць сваю на вайне? 

Чаму несказау-(мо' ён любiць другую?) 
!Ji любiць мяне, як раней? 
Шукала, знайшла. А болей~знайду я? 

IJi варта шукаць далей? 
Навошта успамiны учыняюць расправу, 
Так востра шчымяць, як iмгла. 

Зноу у вачох жыцьцёрадаrны Павал. 

Ня сьпi1,1ца ... 

А ноч прайщла. 

а а 
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14. 

Рэжам, клеiм i сшываем 
i 11ад прэсам выпрамляем. 
Так з старой падранай-мiгам 

Зробiм новенькую кнiгу ... 

- Прападае уся журботнасьць, 

l ня чую болi. 
Добра тут у пераплётнай, 
Добра, як нiколi. 

Жарты, песьня, так прауую. 

У гутар~<ах, парою, 

Многа новага пачуеш 

Пра жыцьцё людзкое. 

Заутра будзе f нас нарада 
Пра сваю вытворчасьць ... 

Як крынiца, б'ецца радасьць 
У вачох дзявочых. 

Сёньня,-успомнiла,-павiнна 

У ЧК зайсьцi я . 
... Мне ня больш, як поfгад8iны, 

Справы усё былыя. 

Поугадзiны аж за·надта, 

Там цяпер, бяз слова

Толькi убачыuь рэгiстратар

i дамоу, гатова ... 



Каля клюбу, на вiтрьtне 

Навiна такая: 
Хто праходае, вокам кiне, 

· Стане, nрачытае. 

i яна з зьдзiуленьнем стала 
Разьвязаць загадку. 
Два разы перачытала 
Да канца спачатку: 

ПАВЕААМ.ЛЕНЬНЕ 

СЁНЬНЯ 
.AiTAPATYPHAE ВЫСТУП.ЛЕНЬНЕ 

БУДУlJЬ ЧЫТАlJЬ ПОЭМЫ 
НА РОЗНЫЯ ТЭМЫ 

поэты 

К У ПА .Л А, ЧАР О Т, Г АР Т Н Ы 

УВАХОД БЯСП.ЛАТНЫ 

НЕ ПAЗЬHilJlJA ПРОСiМ 
ЗБОР У 7 

ПАЧАТАК У 8 

- Ой, nаАду абавязкова, 

Быць я там nавiнна. 

Каб пачуць жывое слова 

Пра с:ва!(') краiну. 

О, nаАду, nalдy ... 
f Ш"lААЦеМ 

Вочы З8СIIВЯЦiЛi. 
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- Сьцежак мноrа, 

Дзьверы насьuеж, 
Выбiрай, М11рыля! .. 

Прышла у ЧК i рвгiстратар 
Выпрастауся у плечах: 

-Вас у N2 25 
Выклiккае сьледчы. 

Абарвалася ... Схiлiла 
Думкi лiхалецьцю. 
1 журыць, ня кроу у жылах, 
А халодны вецер ... 

- Выклiкау таварыш сьледчы. 

- Пачакайце, ён заняты ... 
i зьнячэукай бровы зьмяты, 
Вочы быццам с.,вечы--

i сьляэьмi гатовы таяць. 
Сьлёзы-ж не памогуць.? 
- Што са мною? Я-ж ня тая. 
А у гру.l(зёх трывога ... 

15 
- Хай яны пропадам згiнуць, ня дбаl, 
Мала чаго нагавораць. 

Але сьцеражыся, бывае бяда 
Зьнянацку aкpyuiuь аборай. 
Дачка·ж у выгнаньнi; эагiне... нас 

Ня 9бачыць на в~чныя векi. 



- Д:аiвак ты, мату ля, то добра як раз, 

Там вробяць яе чалавекам. 

Здароваю стане, акрапне, -у руках 

Профасiя nэуная будзе. 

Дый з памяцi выкарчаць выкляты шлях, 

Новыя мысьлi абудзяць. 

- Гора з бядою вузламi зьвiлiся, 

Над намi, сыночак, навiсьлi. 

Г лядзi, сьцеражыся, паслухаА, змаучы,-

Хай сабе хоць i Залтушкiн, 
Спаткаешся з iмi, як тыя сычы, 
А лiха усяму-саматужка. 

Матчына сэрца уздыблены гнеу 
Першае з больлю адчула. 

- Прашу, не кратай ix, хоць дзеля мяне, 
Дажыць бы бяз гоману, гулу. 

- Кiнь, ня турбуйся, падумай сама

Людзi бяз хлеба, як ценi, 
А сальиiк Залтущкiн-яму дарма, 
Ня ветрамi шыты кiшэнi. 

Г лянеш на бацьку-ня выn'е i жыць 
Ня можа, яму ня цiкава. 

- То nрауда, сынок, але точаць нажы, 
3 багатым ня выi\граеш сnравы. 
- Нiчога, закон ёсьць. Савеuкi урад 
За гаткiя сnравы баронiць! 

Бацька вярну9ся. Прысе}·· за варстат. 
Калоцяцца рукi i скроН1. 

" 



Спачатку ма~чау, .aaaipaюЧiti у столь .. 
- Чытаеш? 
- Залiкl рых1'ую. 

- Рыхтуеш? Рыхтуй! Хто шкодаiuь? Мiх'Го! 
А ты чаrо усюды блазнуеш? 

Гонiць? Хай rонiцьl Ня умеу бы, ня rнау. 
Табе што? Утрата? Патрава? 

- Чаrо прыстаеш, авадзень, сатана, 

Стлеу-бы дау~о, каб ня Павал! 

Цi-ж Паулу прыемна выслухваць грыаьню? 
За шапку i вышау за дзьверы. 
Пакорна cxiлiy верасьнёвзму дню 

Чало сваiх думак i веры. 
Балюча, i крыудна, i шкода бацькоу, 
Ж"Iцьця завiрухi CI<pyцiлi. 

У пераплётную цiха пайшоу
Жаданьне сnаткацца .в Марыляй. 



Ч д С Т К А 

4 



1 
ЛюАэкая элосьцьl (Няма ёй меж i форм) 
Яна гатова варам пометы лютай 

Разьбiць еьцяну гр у дэей i вырвацца 9 nрастор. 
Злачыннай дзейнасьцю, суровасьцю нячутнаlt. 

Людэкая злосьць! Як моцна каранi 
(Сiвая спадчынаl) вiюць вянкi традыцый. 
Рукамi слоу варожых закранi-

1 злосьць прарве вузлы, як хмары блiскавiца. 
Няудача-будзiць крыуду, 

Крыуда'-будзiць злосьць, 

А далей-nометай кроу штурмуе страшна ... 

У горле Клемуся засела nометы косьць 

i выкiнуць яе гатоу крывавы кашаль. 
- Цi крыуда тут, цi элосьць? Дарма,
Даводэiу Клемусь часта пры сустр&чы 

Сваiм таварышам i слухала гурма ... 
- А гонар ёА, як сук, пара падсекчы. 
Дый Павал, сукiн сын, усюды нос уткне. 
Катары раз ... Як камень на дарове. 
Ой, рук маiх, вiдаць, ён кя мiне ... 
l к у лакамi выкаэау пагрозу. 
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А усё так проста: 

Клемусь атрымау 

Замест Марылi толькi сьмех t-tаскатам ... 
i злы ён не адаiн, уся яrо rурма 
ЯrонаА злосьцю лютаfi працята. 

А тут, як масла, хцiуна падлiлi 

У аrонь эласьлiвасьцi пагудкi, 
i хутка плёткамi расьлi: 
- Амнiстыя акцябрская хутка! 
- Залтушкiна на волю, ей·жа·ей! 

- Каэалi, Англiя мiргнула толькi вокам,-

Перапужалiся i турмы ад людэей 
Нашчент ачысьцяць ... 

Вылезе iм бокам! 

- Спужалiся, а як·жа ... 
Треснулi па швам! 
Нацешылiся ..• 
Так яно часамi ... 
Гэй, гай, братва, 

Праз дзень, або праз два, 

Зал тушкiн бу дэе з намi! 
- Дык радасьць гэтую 
Хадзем, шпана, зальлём мы. 

Гурму адпетую 
Мiргнуушы клiкнуу Клемусь. 
- Лафа ~яnер! 

Гуляй, 

Мiльтон ня страшны нам! 

Заляжам зноу 

У бравары nад кранам. 



-Ты чуу? .. 
- Амнiстыя? .. 
i выла навiна 
Забруджаная nлёткамi м.11шчанау. 

ix гурма. 
Пакой, як скрыня. 

Дым вiсiць дугою. 

Тут гандлюе гасnадыня 

Чыстаю хан:хою. 

Востра·едкiм перагарам 

Злосьць ламала у серцы краты. 

-:- Бачыу хто такую шмару? .. 
Скаргу Клемусь сплюнуу матам. 

i у атрутным геты чадзе. 
Злосьць, як nена, бушавала. 

Што·ж, ад n'янага разладзьдзя 

Вельмi блiзка да скандала. 

2 
Ходзiць Павал бясnрывычна 

Каля крам на тротуары. 

Надакучлiва скавычуць 

Ветрам восенскiя хмары. 

Ходэiць Павал, думкi роем, 

Зьнiч вачэй тугой залiты. 

- Дзе·ж Марыля? Што такое? 
i жужжыць трывога скрыта. 

•• 
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жужжыць глухоюсiлай, 

Толькi д)мкi-лятуценьнi, 

Нiбы nтушак плаfнакрылых, 

UUчасьце сонечнае стране. 

i настрой званчэйшЬI нават, 
Як убачыш думкаА сьмелай, 

UUтo адлужыны, канавы 

Захаваны у коудрах белых. 

i ня чуць, як вецер плача, 
i галосячы разносiць 
Па краiне, ня iначай, 

Пажауцелым лiстам восень. 

Ходзiць Павал ..• Выглядае, 
Мо' пакажацца Марыля. 

На зямлю ужо змрок стуnае, 
Хмары грудзi прыдавiлi. 

Ходвiць Паула. У змроку шврым 
Аб са:с настуоным марыць. 

Сврца моучкi шчасьцю верыць 

Зьзяе усьмешкаю на твары. 

- Дзе·ж Марt~ля? UUтo такое? 

Ходзiць Павал задуменны ... 
А у грудзёх гудзiць прыбоем 
Кроу, бушуючаю пенаА. 

-- Кажуць, вышла на гадзiну, 

А ужо й трэцяя мiнае. 



Што такое? Дзе nрычыиа? 
Толькi веuер завывае, 

Телеграфным дротам nлача, 
Як за горадам nрысады. 

- Як-жа так? Няужо iначаА? 
Так, бясспрэчна, толькi здрада. 

Што-ж, няхай няудэячиа гэтак 

За сваё дабро трываю. 
Так i усё, вiдаць, кабеты 

Сьлед гарэзны пакiдаюць. 

Першы раз, балюча нават, 
Твар скаробiушы у маршчыны, 
Распазнаць iмкнууся Павал 

Псыхолёгiю жанчыны. 

i настрой чарней ад ночы. 
Як зьмяняюцца настроi! 
Але усё-ж яшчэ заскочыу 

У перап.лётную стралою. 

-- Не, няма. Ня nрыдзе сёньня. 

Бач, канчаем nрацу скора ... 
Вечар ветраны nалонiць 

Ijьмою восенскаю горад. 

- Што·ж рабiuь? fсьцi дадому-
3 бацькам едкая сустрэча. 
1 у завулак, як бяздомак, 
Завяриуу, сагиуfшы nлечы. 
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Цевар вокны з сутарзньня 

Мiтусiцца сьвет гаэьнiuы. 
Бачыць Павал, быцuам ценi, 

Насулроць гурма сна г лiцuа. 

Крок далей i добра чуе 
Голас Клемуся п'янога. 

Хай ix чорт, перасьцярога 
Ад бяды парой ратуе. 

Каб раней вярнууся крышку, 

)\ то уrледэеАi аравай: 
- Жар яrol Хрысьцil Бр· pauiшкil 
i уэьвiвалася расправа. 

Самасу д уста у на ногi, 

f спрабуА, ня будэь пакорнымl 
Злосьцi крык нажом трывогi 

Рэжа хмары у змроку чорным. 

Шчасьце Паула,-ударыу звонам 

Неуэабаве голас п'яны: 

Маць тваю, бягуць мiльтонь1l .. 
i ... за каmАякi наганы. 

Карыстаючыся крыкам, 

Клемусь хiтра вокам :iьмерыу 

З-эа вrrла ладбег i "фiнкаА" 
Ранiу 
Мlлiuыянэра. 



з 
"- Не, 'fаварыш, сьледчьt, 
Я·ж у тым нивiнна1 
Што Аузор шniёнам1 
Ворагам ён быу. 

Нават i на ведала. 
Прыманiу скарЬIНкаЙ 

У хаiлiны росnачы, 
Голаду, 

Журб111. 

Ён lмкнууси ~ловам, 
Ён iмкнуfся сiлай, 
Ён iмкнууtя у згавары 

Жонкаю зрабiць. 

- ... ? 

Быу ён мне ня любыl\t1 
Быу ён мне ня м1лым, 
Быу ён мне ... 

Цi варта тодькi гаварЬiць? 

- Я не атрымоувала а·нi-якiх грошаit . 
....._ ... ? 
-:-- I<.ажаце, развозiла нелегальна nошту? 
Так, nакет я везла, 

Толькi-ж несьвядома, 

Як i днi бьrлыя, каратала скро11ь, 
- ... ? 
- Прауда, так, я nомню, ...... 
Ён npaciy нiкому 
Не nаказваць лiст тоА, 

Г вты са мы, вось-" 

4, Нараджввьве чалавенаi 

11 
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i вачыма rлянула на nакет ружовы, 
Што у сургуч заплямены на стале ляжау. 

Заiграу на шчоках золакам·падковай 

Колерам малiнавым сонечны nажар. 

- ... ? 
- Сходы? Я ня ведаю. 
Я ужо вам казала, 

Можа адбывалiся, 
А цi·ж мне там быць? 

Шчыра так i проста гутарка вязала 
Доугую вязанку фактау барацьбы. 

1 спак.ойна сьлеДчы зноу спытау Марылю: 
- Мо' з Дарубашвiлi 

Вам сnатк.аньне де~ь? 

Бо, наnеуна, болей 

Нам жыцьцё нiк.олi 
Не дазволiць 
Я го 

Ведаць, спатык.аць. 
- Што- ж, к.алi вам трэба, каб nры iм, у вочьt 

Расказала тое, што цяпер кажу-
Калi ласка, клiчце. 

Я-ж сама ня хочу, 
Без яго вузлы падзей спакойна раэьвяжу. 
- ... ? 
Вы у мяне пытаеце што к.аму спрыяю? 
Адкажу вам проста: 

Не хачу спрыяць. 

Я хачу змагацца, nрацаваць, я знаю, 
Хай сягоньня сiла кволая мая; 



Трэба мне акрэпнуць, падвучыцца трэба, 

(Я, мiж iнш~;»IМ, думаю на рабфак nайсьцi) 

i таrды, таварыш, чым змагу, як-небуд~ь
Я здабуду сiлу барацьбы у жыцьцi. 

- А скажэце, ясна сутнасьць вам, nрычына,_ 
Як, за што мы б'ёмся, што мы хочам мець? 

- Як-жа, каб працоуным уладаць краiнай, 

Гнаць буржуяу, белых, 

UJто·ж не разумець? 

- Правiльна! Рабочы з селянiнам разам· 

Злучанаю сiлай праламалi лёд. 
Загудзелi хвалi, з бераrоу адразу 
Выйшлi валам злосьцi 

У баявЬI nаход. 
Грозная паводка. Толькi крыri шчораць, 

Гiнуць, як ад сонца сьнегавы сумёт. 

Гэта рэволюцыя ... 
Крыгай плача вораг, 

А штурмуе хваляй 

Пролетарскi nот. 
Пот разьлiуся хваляй, а мазоль вяслуе. 
Будучыню клiча вольны nролетар. 
Ён будуе будучае! 

Ён-змагар-nрацуе, 
Ну, а хто nрацуе 

Той i гаспадар. 

i рас~азвау сьледчы, як раней жылося, 
Працавалi сотнi-панавау адзiн. 

Вось чаму заузята багацеi з злосьцю 

Зноу вярнуць iмкнуцца жах былых часiн. 
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Слухала Марыля, уважлiва лавiла 

Кожиы гук, захоnлена ... Чуе, як прыбоА 
У грудзёх бунтоуна узбуджанаю сiлай 

Б'е крынiцай прагнасьцi выряацца у бой .•• 
1 гатова доуга, доуга-без спачыну 
Слухаць словы моцныя i губу кусаць, 
i зласьлiва думаць:-расьцьвiла дзяучына, 
Толькi nустацьветная гэтая краса ... 
- Так, на rэтым скончым. 

Справу лiквiдуем. 

Вольныя цяnер вы. f у iмя жыцьця 
За работу, шчыра! 
- Як жыцьцё муштруе! 

- Патрабуе выбраць свой жыцьцёвы сьцяr. 
У бакох хавацца у часе бойкi нашай,

Нож рэволюцыi ня церniць хiтрых cxof. 
Цi з бага!еямi супроць братоу паустаушых, 

Альбо з працоунымi суnроць багатыроv! 

Пауза ... 
Мауклiвасьць. 

Нявымоунай сiлай 
Зашчымела сэрца ... Радасьць тут цi жах? 
Радасьць, хоць сьлJtзою твар i арасiла, 
Але радасьць, радасьць цеnлiцца у вачах. 

Дзiцё маленькае nрасьцерла вачаняткi 
1 у nершы раз убачыла сьвятло. 
Затым паэнаць магло 
З усьмешкай постаць маткi, 

А там-вiтаць яе сугуччам першых CJ\Oy. 



Вось так i я--у першы раз пазиала 
Зямлю i сьвет i родных мне братоу. 
О, рэволюцыя, як мацi спавiвала. 

О, у рэволюцыю радзiлася я зноу ... 
Мой шлях адзiн, i сьцяг адэiн, таварыш,-
Сваё жыцьцё злучу з жыцьцём другiх. 

1 на Марылiным бадзёра сьветлым твары 
Плывуць шчасьлiвыя кpyri. 

-- Цяпер я вольная? 

Ня трэба больш прыход3iuь 

Сюды у ЧК? 
Закончаны разбор ... 
БываИце, дзякую. 

БываИце ... 
i, як злодзей, 

Схаваушы у хустку твар, 

Пабегла у калiдор, 

А там на вулiцу i-
Гэй-

Хутчэй, 

Хутчэй, 

Хутчэй! 

Хустка ветрам з плеч спауэла. 

Што крок-блiжэйl 

Што крок-блiжэй! 

Запал вачэй 

Грызе iмгла, 

О, вочы агнявейl 
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Агонь гарыць, 
сп рабуй-- падуй, ~ 

Ветру-на радасьць, 

табе ha бяду! 
Хутчэй, 
Марыля, 

Крыльля

Узьвей. 
Хутчэй, 

Хутчэй, 

Хутчэй! 

Як дзяучынка, сэрца- скача, 

Як pyчafiкi, кроу бурлiць. 

Не пачуеш голас плачу 

Чорнай весенекаП зямлi. 

Кожны год за летам восень 

Хмарай шлях праложа свой. 

Так вядз-ецца, так вялося 

Па прывычцы векавой. 

д няужо запал, iмкненьнi 

У моцы восень утрымаць? 
Воеень стане на каленi, 

Як iмкненьнi зашасьцяць ... 

Вечар хутка сплюшчыць вочы, 

Ноч прыляжа на зямлю. 

А у грудзёх запал дэявочы

Не спазьнiцца сёньня у клюб. 



l бяжыць, бяжыць дэяучына 
Клiкнуць Паула iскрай слоу, -
Бегчы у двох на вечарыну 
Беларускiх песьняроу. 

4 
Го рад. 

Пры горадэе-nрыrарад. 

Вулiца i 
З канца 

Будынак, як быццам прыrарак, 

Кватэра шауца. 

Прыбегла Марыля. 
- Дзе·ж ён Павал? 
Мацi -пракляцьцем: 
- Пабiлi. 

Расправа ... 
Марылька у бядэе мы ... 

Якая расправа? 

- У мiлiцыi Клемусь 
l Павал ... 

Блiснулi вочы ваучыцы 
Марыля йдзе у штаб мiлiцыi. 

5 
ГоАЫ сучасныя, бурныя годы! 
Гартовакай сiлай, агнём расьцьвiлl. 

На вкране эпох 

Бягуць эпiэоды 

Бяэьлiтасных схватак народау зямд1. 
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1 хочацца там быць, 
Праскочыць праэ дамбы. 

Навалаю бур мы 
Раскiдвалi·б турмы. 

1 воляю iм бы 
Пярэсталi нiмбы. 

О, ПАМЯ!,!Ь, як стогн рt;~!Й 
Скарбы гiсторый! 

Змаrаньне, змаганьнеl Крылатае слова! 
(Вусны стаrодзьдзя9' працёрлi да дзiр.) 
Змаrаньне жывеl О, скошвай галuвы, 

1 моцRым да мsты праз косьцi дайдвi. 

Змаганьне-жыцьцё. t каб жыць- то змагацца 
Стагодзьдзямi услаулены сьмелы закон. 

З сабой, з чалавекам, з ~nрыродаю, .в nрацай~ 

Змагацца для славы настуоных дзён. 

Мала радвiцца,-будзь цьвёрАьiМ, як камень. 

Любою iстотаА умей зауладаць. 

Тысячы дышуць тваiмi груД'Зямi 1 
Сэрца тваё-грамада. 

Радасьць са злосьцю, бадзёрасаць з надломам, 

Хто пераможа? За у.~tарам-удар ... 
Ня кожны удар навальнiчнага грому 

Высасвае ·кроу чалавечых ахвяр. 



... У штабе мiлiцыi убачыла ПаS'Ла. 
Мiлiцыянэры наукол. 

Старанна рука вартавая пiсала 

Сутнасьць падзей--пратакол. 

-- Кажаце, вам пагражалi пабоем 

За тое, што сальнiк Залтушкiн у турме? 
- Старым не давалi у жыцьцi супакою, 
Ня толькi мне. 

- Таварыш,--яна да стала падбяrае 
Узбуджаным голасам, крыудай сnаёй,-

Жыву у ix ... Бачыце, справа такая, 
Клемусь хацеу пажанiцца са мной, 

. А я адвярнулася. Што мне з бандытам 
Адною дарогай? .. Таму вось яны 
Яго прылавiлi ... i глянула скрытна 
На Паула, 

А Павал паАцягвау штаны ... 

б 

Дарагай да дому ... А ноч, як смала. 
Пасьвiствае вецер, шуршыцца iмгла. 

Мауклiва спачатку. Кожны у журбе, 

У кожнага у сэрцы дасада скрабе. 

А нqч, як смала. 
Вецер. 
lмrла. 
Разrаварылiся. Злосьць пра~шла. 
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1 ноч nрайшла. 
1 прайшла 
iмгла. 
А была 

Iмгла, 
Як брызгi шкла. 

Марыля прачнулася. Цiха у naкoi. 

Цiха i душна, 
А усё-ткi лягчiй 

i грудэi уздыхаюць, 
i кроу ужо тчэ 

Румянцы вясёлых настрояу. 

Цесна у пакоi. Душна i брудна. 
А лёrка на сэрцы, 

Вось быццам 

Аб проАдвеным-зrубленым 
Споведэi нуднай 

Шчасьлiва удалося пазбыцца ... 

3-naA коудры, нясьмела, 
Ваqыма пяшчоты, 

Зiрнула на соннага Паула. 

1 сэрца застукала. 
Роуна · так, чотка ... 
- Няужо сапрауды пакахала? 

Хвiлiна мiнае. Ня чуецца водгук 
Жаданьняу ажыу лен а ·nалкi~. 



Душна i крыудна. Устала з бярлогi, 
Сустрэлася nоглядам з Паулам. 

3 iмклiваИ ухмылкай, 
З дзявочаю рызыкай, 
(Кроу маладая муштруе ... ) 
Стала ля Паула так блiэка·блiзка, 

Схiлiлася нiзка, 

Цалуе, 
дух затаiушы, аддана, 

i умомант-
Выбухам rрудзi рвуцца: 
Марыля адбегла i хутка й саромна 
Сьnяшаецца апрануцца •.. 
Душна у пакоi. 

А сэрца на волi
у завеях дэявочых мар. 

Устала. Зьбiрае у ляжанцы вугольле, 

Распальвае самавар. 

Вышла на двор. 

Зусiм яшчэ рана. 

Зама раз. 

Hiкora няма. 

3 неба далёка · далёка загнаны 
Ветрам барашкi хмар ... 

Воеень nрачнулася ранiцай яснаю, 

Золатакволымi 

Лiсьцямi шастае. 
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Лiсьцямi шастае, ранiца насьцеж

Зноltдзеным шляхам здалею прайсьцi 

Буду мець шчасьце, 

Шчасьце мець буду. 

Буду мець шчасьце 

У нашым жыцьцi. 

Золаку ранiцы уклон мой 9 пояс. 
Як сонца, з табою 

Жыцьцё маладое! 

Жыцьцю маладому ня дай аапрапасьцi, 
Прыгрэй, прытулi, каб маrло расьцьвiсьцi. 

Буду мець шчасьце, 
Шчасьце мець буду. 
Буду мець шчасьце, 

У нашым жыцьцi. 

Золак бадзёрыць, жыцьцё адмыкае 

Ключамi праменьня9' 
На небакраi. 

О, каб на крыуду мне больш не напасьцi, 
А 9 сiле, гартована, з лесьняй iсьцi. 
Буду мець шчасьце, 

· Шчасьце мець буду. 
Буду мець шчасьце 

У нашым жыцьui. 

За шклянкай гарбаты Марыля 1 Павал 
Крыляцца у лятунках чаруючых так. 



У думлiва·шчыра 
Пkалi заяву-

Просьбу прыняць на рабфак. 

Разам, удвох, прытулiушыся блiэка, 
Вяжуць вязанку нязвычных слоу. 
Вочы, як золак, 

Радасна блiскаюць, 
Будзячы палкую кроу. 

Заява падиiсана. Сэрцайка у схватках. 
Лятункi жаданьня у трывоэе шасьцяць. 
Як многа у заяве 

(Нязграбнай, ня гладкаil) 
Юнацкага права жыцьця. 

З-за прьшека глянула мацi старая 
Мiргнула старому:-Зiрнi, 
Бачыш, на шыю руку ён паклау ёй. 

Хай сабе .. . 
Цсс .. . 

Не кранi ... 

Ажыуленым гулам свае абавяэкi 

Горад пачау, як штодзенна. 

- Б у д у прасiць, не адмоу, калi ласка, 
-Заяву аддай у Прауленьне, 

iначай гатова у маikтэрню спа.аьнiuuа. 
- Раз абяцаю-квiта! 
Погляд Марылi эарнiцай iскрыцца, 
1 Паула зарнiцай авiты. 
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8 
Рвжам, клеiм i ·сшываем 
1 пад nрвсам выпрауляем. 
Так з старой падранай-мiгам 

Зробiм новенькую кнiгу. 

Рукi спрытна сёньня ходзяць, 

1 настрой, як сонца, бродзiць. 

Песьняй гучнай, плаунакрылай 

Асьвяжаем свае сiлы. 

Кожны дзень адна работа: 
Рвжам, клеiм пераплёты. 

Г рамадою - ·разам, раз

Мы заканчваем заказ. 

9 
Знак. Перапынак. Поудзень. 

Паугадзiны. Адпачнi. 

i, як быццам, так праходзяць 
Па чарзе за днямi днi. 

Але дзень iнакшы сёньня, 

Не падобны на другi,

~н тугою не палонiць, 
Ён ня ведае тугi. 

i Марыля так ахвоча 
Пра сябе, упярlnыню, 

Сказ вядзе сябром, а вочы 
Поуны палкага агню. 



- ... Першы дзень, як грудзi лёгка дЫШjЦЬ! 
Як мары у казках, змрок тyri 

Цяпер праменьнi закалышуць 

У непрабудны сон сузорнае дугi. 

Пагодны дзень! i у гэты першы, слауны, 
У iншых колерах перад вачыма сьвет. 

i здань грахоу былых разьбегам дзён стаптаны, 
i ужо, як ветрам!, замецены ix сьлед. 

Няма таго, няма, што так цярпела учора, 

Учарайшы дзень зусiм я ня жыла, 
Я нарадзiлася, калi сталвела гора. 

Дарагай вагнiшча у жыцьцё сваё увайшла! 

i вось за працаю i рукi, як другiя, 
1 арi<ушы папер шасьцяць iнакш зусiм. 
лiтары брошур-завуць (яны жывыя) 

На штурм жыцьця запалам маладым. 

Нях~й ня полымем мне быць, я гэта энаю. 
Але iскрой, браткi, я мушу быцьl 

i сёньня 
Рвзам з вамi выстуnаю, 

Як роуны з раунымi 

У навалу барацьбы. 

..• Раней, бывала, кажны сказ Марылi 
На вуснах быу акраплены сьлязай. 

- "Я нарадзiлася"-як славы nаланiлi 

Жыцьцём здабытым жарсткаю цаноА. . . . 
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Але na.zt векамi таiлася маршчына, 
Узлазiу сум баязьлiва на скронь. 

Яна работнiч,а, але яна й дзяучына, 

А розным колерам б'е з полымя агонь. 

ПерарадзiЦца можна, толькi не· забыцца 
"У жыцьцi праз свой жыцьцёвы шлях. 
Каханьне першае ружовай блiскавiцай 

Пад час зазьзяе крыудаю у вачах. 

10 
Гулу у сiле 

Дружна жыць, 

Толькi крыльлi 

Яrо узьвiць. 

Хваляй пеннай 
паплыве 

Па праменнай 

Сiняве. 

Голас кiне 

На .вямлю, 
Што у краiне

Вольны люд ... 

Прападае 

Сум·журба. 
Праца-тая·ж 

Бара~ьбц. 



Дык .аа nрацу, 
За варстат! 

Гул вiтацца 
З кожным рад. 

За варстаты-грамадой, 

Hi хвiлlны на nрастой! 

Зл учым сiлы разам, раз -
1 раней здадзiм заказ! 

11 
Якая дзiуная anoxa! 
Якая дэiуная пара ... 
Замоук баё}' Бадрыуны грохат, 

Спынlу касiць сьвiнцов1111 град. 

Грудэi усходам уздыхнулi, 

Думкi уэьвiты, як страi. 

Г лянеш-горад на хадулях, 

Плачуць вулlцы руiн. 

Абязброены машыны, 

Разьядаюцца iржой. 

Знай, савецкая краiна 

Вышла у новы бой. 

Што завод-атрады-сотнi. 

- Пераможцы на суботнiк! 

Як ' сэрца, так нясnынна, 
Муся11ь бiцца, жыць машыньt. 
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Здраднiк-хто пачне цяпер ныць: 

- Мяса мала?--Ёсьць кансэрвы! .. 

... Днi iшлi ... 
fшлi упарта. 
Расьцягнууся дым канатам 
3 труб фабрычных. 

i праз,рамы 
Чутна песьня-рух дына·мо. 

Як на усходзе зо.лак ранкам, 
Заiскрылася вагранка. 

Проста угрунь ляцелi днi, 

Сiлай, рухам шасьцярнi. 

Рос за фабрыкай завод
Дзень 
За дн.ём, 

За Годам 

Год. 

Шпiёны, наАмiты, бандыты 

Шлях наш мiнамi усьцiлалi. 

Шмат было ix недабiтых, 
Дык цяпер перастралялi. 

i пайшлi сыны ваякау, 
f пайшла заводау моладзь 
Гартавацца на рабфа15ах, 

Гартавацца у профтэхшколах. 



12 

Вырауняуся горад. Гул: 

- "Цесна мне, я не ма1 
Я жыцьцём сваiм разьбежным 

Пашыра~ свае межы. 

Камянiцамi расту я, 

А жыве у iх-хто працуе! 

Цесна ~не, хачу прастору: 

Я-савецкi, новы горад". 

Раптам крык, нажом сэнсацый, 
Адарвау народ ад лрацы: 

- Bopaz к.лясавы iзнojj 
Про.летарскую n'e 1<pojj. 

Пяць капеек ... 
(Колькi шуму! .. ) 

Вось газэтка! 

Сьвежы ну19!ар! 

Нябывалы учынак гэткi! 

Пяць капеек! 

Вось гаээткi! 

i газэтчык, лро~та потны, 
Праляцеу ля пераплётнаП. 

Крык уььняу, што сiл хапае: 

- Зноу буржуi настулаюць! 

На хвiлiну змоукла праца, 

iнтрыгуецца цiкавасьць: 
Што-ж магло такое стацца? 

- Пэуна зноу пайшла расправа? 

115 



111 

1 аrонь вачэй Марылi 
Зьлiуся з iншымi у касьцёр ... 

Лiст газэты, быццам крыльлi, 

Пераплётчык распрасьцёр: 

КЛЯСАВЫ ВОРАГ ПАДНЯS' ГАЛАВУ. 

ПАДКУПЛЕНАЯ АГЕНТУРА. 

Н О В А Я ВЫ Л А 3 К А. 
С К А С t Ц Ь, Я К ТРАВ У. 

ПАВЕДАМЛЕНЪИЕ ПРАКУРАТУРЫ • 

... Xэjfpa хулirанау зьбlла члена КСМ Паула 
ГрубакiJаНа. Пры абаронных нашых ме
рах-ранiАi мiлiцыянэра. Выявiлася на до

пыце ускораным, што сальнlкам Залтуш· 

кlным падrавераны. Злачынцы: Клемусь 

Чуб ( .Вырвi вока") 1 браты Калштаных-

врыштаваны. У клюбе Цвнтрабуд 1-ra бу
АВе суд. Галоуныя- сьведкl на судзе
мlлi~ЫJIBsp Будзей i Марыля НаАзьвiлiна ... 

Г ру.аны праехау або.а 
Хмар навальнiчных сталiц·аА. 

На брыль камянig завушнiuьr 
Нанiзвау, як nagepкi сьлёз. 
Сонgа у.аламала замкi, 
Хмары ра.аьбiла, як скалы. 
Па вулiцах nараскiдала 
Праменныя ручнiкi. 



А з комiнау фабрык нязьмераиым кругам 
Дымам 

Дыша 

Данецкi вуrаль. 

f-права жыцьця i-права iсьцi 
У жыцьцё наступнага маеш?-
Хай будзеш i скрыуджан часамi у жыцьg.i 
Б у дучыню пазнаеш 1 

А праца па ранейшаму у навале, 
Хто з песьняй·гоманам, а хто бурчом пад нос. 

Ужо зьмяркалася. Так цiха, як вуальлю, 
iмrлiсты змрок туман з сабой прынёс. 
- А Павал дзе? Ка за у у дзьве rадзiны 

Будзе вынiк. Што·ж яго няма? 

А ... вось i ён, як лёгкi на успамiнак! 
А я злавалася. Заусёды так, дарма. 
Што добраrа, 

Хутчвй кажы, 
Прынята? 

Маtчыш? Адмовiлi рабфак? 
(Нахмурыу бровы, як перад UJIЖкaA стратаl) 

Чаму? 
Прычына? 

Як? 

Ня было камандыроукl, а заяу баrата. 

М"ханiчны падыход. Вось i ня прынята. 
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15 
Хлаnчукi гаээт астачу 

Збыць мяркуюць, няiначай. 

- Вось гаээтка! Пяць капеек! 

Вораг варыць nенай элосьць. 

Сьвежы нумар... Бунт .sладзеяу! 
Ёсьць гаээткi! .. 

Ёсьць! 



ч д с т к д 

б 



i 
Ад варштатаf, ад мащыlt 
Делегаты краю. 

Сыгнал. Спакойна. ПачЬtнаем. 
(Пауза) 

-Та 

в а 

ры 

шы! 

Пад сонцам 
Два варожых сьветы: 

Агняцьветны 

Край Саветаf, 
t Аругi,-

Дэе ра.зьнята 
Зямля на краiны1 
f, як краiна,
На штаты. 

Па штату 

Краiна 

Там 
Меuь naвittвa 

Ьронемашмны, 
{ кавэматы. 
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"Сыты галоднаму 
Не спагадае"

Векавая 
Пагаворка. 

IJ.ерпяць рабочыя 
Гу Waнxai, 
1 у Бэрлiне, 
i у Нью-Ёрку. 

За завесаiо i{Ьнстытуцый 
Скрыгань i шквал барацьбы. 
"Паньi мiж сабою б'юцJ,Lа, 
А трасуцца 

'У мужыкоу чубы". 
Сокалу крыльлi абрэзаць, 
Сокал ня будзе лётаць. 

Ня стрымаць пролетарскiх. узьлётаf 

Hi мiтральезаП, 
Hi кулямётам. 
Ад зор i да эор-суtкi, 
Дваццаць чатыры гадзiны. 

Дзяржавы на Захадэе, 
Як простытуткl, 

Прабiваюцца на рынак. 

Рабочы бяз працы. 
Чуеш, 

У мукаj[ народэiцца радасьць. 
Галодны паход будуе 

Раволюцыi 

Лю,1,зкую 
Барыкаду. 



Якая роэьнiца? 
Адна·ж бяда·nакута 
У ткачоу i Беластоку, 

1 Лiёну, 
f Калькуты. 

Якая розьнiца? 

(Хоць шлях эмаганьня свой там). 
Цi токар з Токiо, 

Цi з Вены, 

Цi з Дэтройту. 

Адным агнём гараць, 

Агнём нязгасным, 

Вочы. 

Нlякай роэьнiцы. там 
там 

·Рабочыяl 
На фронт, таварышы! 

На фронт, энтузiасты! 
Такiя днi 

Стракаюцца 
Ня часта! 

У барацьбе, за nрацаю 

Што дэень сабе nрыблiзiм, 

Заваёваны 
У баёх 

Соцыялiзм. 

2 
Прамова скончана. 

Раскатам 

Выбух воплескау, як шквал. 
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1 f залi 
Дружна, так узьнята, 

Сьпявалi 
lнтэрнацыяиал. 

Вялiкi сход. Рабочых шмат. 

Пытаньне важнае бяэ краю. 

Пра .мiжнароднае ста::оr:::iшча даклад, 

Конфэрэнцыя агульна·гарадэкая. 

Рабочых шмат. Вялiкi сход. 
Няма, здаеuца, вольных шчылiн. 

Жыцьця нястрымна·быстры ход 

Сваiм крылом крануу Марылю. 
Мы прыглядаемся,-як многа перамен! 

Суровай сталасьцю налiтыя маршчыны. 

1 сьце~цца у вачох, як веснавы прамень, 
Агонь iмклiвасьцi народжанай уэдымны. 

1 кожны рух-у думлiвы i просты. 
1 кожны крок-упэунены, жывы. 

А сьлед мiнулага 
Ble f пярсьцёнкi россыn 
Валасоу разрадкаю сiвых. 

Шлях заваёваны. Не шкадаваць сябе, 
А творчым акрынiчыцца прыбоем, 

1 будаваць жыцьцё, i будаваць такое, 
Як радасьць nерамогi у барацьбе. 



3 
Быу дэень-як вар, як важю удар .аабою. 

Быу дэень-апалены pacnaлeнail рудою. 

Быу дэень-як волат бypail гартаваны. 

Быу дзень-як думка творчасьQi nрызнаиаА. 
Быу дэень-народжаны у агнi. 

Былi 
Такlя 

Днit 

1 кожны дзень краiна маладu, 
S'здыхну}'шы paнiuaA iрАаянаю глwt1ока, 
Скарб эдабыты пiльна аг лядае 

Г аспадарскiм 
Шмат.мiльённым вокам. 

Не аднаму зьвярнуць гатова шыю 
Карчамi хто-дарогi ганiць. 

Як чэрвi хто-грызе берагавыя 

Заставы умацаваньнi. 

А горда павыростывалi гмахi, 

Наrrоеныя водарам nраменным. 

1 жыцьцё, як на варштаты-nлахi,. 
Склалi днi, умураваныя }' сьцены. 

TyroA не засьцiлаюцца агляды. 
Географiя своА зьмест зьмяняе упарта: 
Дарогi новыя, жытнёвыя прысады 

Замест дрыгвы-эялёных nлям на картах. 
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Сабраны у вузел, элучаны, зьяднаны 

Разгублевая сiла i напорнасьць. 
Мы зноу кранулiся nаходам гартаванt.Iм 

З прасторау 

Заваёуваць шыр·nрасторы! 

... Былi сталецьцямi у карытах·сутарэньнях 
Мадстэрнi дробныя раскiданы у завулках. 

Цi то кравец, цi штэnар-час збавеньня 

Чакау сnаткаць сьмяротнасьцю сутулай. 

Цi то шавец, шнуруючы поволi, 

Пад енк дэяцед эамардаваных страшна, 

Трывау сабе з сваёй тандэтнай доляй, 

Душу укладаючы у юхтовыя камашы. 

Вясна разьлiвам выгнала з падвалау, 

У сходам росквiту трухло сялiб. ~I<рышыла. 

i nераnлётная (з nрыватным каniталам) 
На раэвалiнах 

Сваю знайшла магiлу. 

Фабрыка кнiг. Пераплётны цэх. 
Брашуравальня. l тут за nрацай 
Мар~IЛЯ Надэьвiлiна з квалiфiкацы~ 
1tii... И ершага раду у руцэ. 

Як ветраным вечарам лес шуршыць, 

Шьiлам сшываюць брашур аркушk 

Цокае чотка, раэьмерана, роуна 

Самасшывалка. i, бязумоуна, 



Раз nераплётная--значыць стаnнее 
Пах петлеванага клею. 

Новая дарога, Вырастаюць стромаА 
На дарозе новай новыя настроi. 

На рабфак ня выпала, at\e глянуу Золак 
Ветлаю вясьнянкаю, вогненым разьлiвам. 
Цiха днi праходзiлi на nраменны:к колах, 
Вечары зачэсвалi заранiцы·rрывы. 

З сутарэньня-кузьнi зайздрасьцi i скрагi, 
Як з nалону, вышла, выш.Аа "на nрасьцягj, 

Плынь звонкагалосую давяць два узьбярi:UКЖЫ, 
Векавыя ворагi-iх ня злучыш мостам. 

Так жыцьцё раско:Лата: як вужа-кi_.:межы
Дзьве дарогi nоруч-заняnад i nocтyn. 

Узрасла Марыля, сэрца у хваля~ан~нях 
За дарогу nocтyny 

Заутрашняга раньня. 

4 
Расnалены дэень разьлiвау 
1\.ponлi агню э небасхiлу. 
Зямля з nрагавiтасьцю льва 

Сьt~ежаньскай сьцюжай студэiла. 

Сьнег nад нагамi хрушчыць. 

Колецца змрок застыушы. 

Як nалкая кроу, r:арыць 
Зазыунае зорнае узвьtщwа. 
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Паветра, Jtк сталь. ВартавоА 
Сумятлiвасьцю дыхае горад. 

Нябачанаю рукой 

На вокнах расьniсаны fзоры. 

Разьбi9wы сутонную муць, 
На крыльлях сьцюдзённага ветру, 
Коfзаюуца i nлыауць 
Гарачыя гукi оркестру. 

Сiаы ааnалокен прасьцигj 
На лёдавых зрlзаных сьцежках 
Зьвiн.яць маладосьцю ЖЬIIJЬЦЯ 
Жвавыя канькабежцы ... 

1-la вуглях распаленых сьцюжы1 
Праз ц~нi зьняволеных лin, 

З катаньн.я-вясёлых i дужых
lх двое да дому iwлi. 

1х двое-Мары ля i Па вал. 
1х двое, як лунь, сiвых. 
А вецер абуджвау праявы 
sr карусэлях сьнегавых. 
Руплiва1 на перагонкi, 
У сьлед ~а стуnой ступа. 
Марыля адстала-i зsонкi 
Сьмех акунаецца у пар;.; 

1-la скрыжаваньнi вулig 
Рааьвiтвалlс.я i 



Абодвы ухмылялiся, чулi 
Штось затрымоувае ix. 

- Яшчэ i ня nозна, да дому 
Звычайна прыходзiм nазьней. 

Мо' зойдзеш nагрэцца, на момант, 

Мо' зойдзеш да мяне? 

1 за рукау nацяrнула. 
- Вып'ем гарбаты ... 
А сьнег, 
Ветрам узьняты, 

У завулках 
Завiрушвау свой начлег. 

5 
Пакой, як nакой, чатырохкантовы. 

Заманьлiва-утульная цiш. 
- Сiлкуйск, а ужо i rарбата гатова. 
Страхнiся, чага маучыш? 

Павал глядзiць на nортрэт i на зломе 

Брывей павiс усnамiнау шнур. 

- Нл ведаеш хто? Магу nазнаёмiць

Люксэмбург Роза, жанчына вiхур. 

- Жанчына вi·хур, гэта прауда, ахвяра 
У здыбленых дэён Спартака ... 

Гiсторыл проста, жыла-была пара, 
lx доля у палоне, у чужых руках. 
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Жыла-была napa,-a голадна, туга. 
Пра~уюць, працуюць, а толку няма. 

Кроу на nрадвесьнi, нiбы валацуга, 

Блудзiла na жылах,-спрабуй, стрымай! 

Шукаючы nрацы; дабрыу ён у горад, 

Стау на работу-вартаунiком. 

Асвойтауся крыху-i скора, скора 

Складвау чырвонцы-рубель за рублём. 

i вось, гэтак сама над ложкам naвeciy 
У рамку апраулены Розы nортрэт. 

Затым на другi цi на трэцi месяц 

Выклiкау жонку nраз сельсавет. 

З дзiцем i клумкау вялiкаю ношаii, 
Дарагай ледзь сiл не растрацiла ycix. 
Заходзiць у хату, глядзiць-над ложкам 

Жаначая картка вiсiць. 

Як на бяду-у кватэры нiкога. 

Няутульнасьць халодная сьцен. 

- Здрадзiу, зманiу, не убаяуся бога, 

Знайшоу гарадзчю ... Енк. 
i надрывала у роспачы грудзi, 
С ту лiлася на дзiцё: 
- Саколiк, мой любы, мы тут-Iш ня будзем, 

Загублена наша жыцьцё! .. 
Раскрылiся дзьверы, глядзiць ён-вые 
Ягоная жонка, галосiць малы. 

- Што з вамi, што? А мае дарагiя ... 
- Ах, каб табе смалы! 

lllacь за nортрэт, nаламала, nадзёрла: 



- Кралю знайшоу сабе, га? 

Знайшоу, каб табе пад грудзямi сьпёрла, 
Сукiн ты сын, гад! .. 

Дзе там было разабрацца адразу, 

Толькi спусьцiушы гадзiну, 

Гарбаты сагрэу i доуга расказвау 
.Што гэта-о-го!-жанчына. 

З Ленiным разам яна працавала. 

- А зараз, працуе яна? 

- Дурань, яе нямчура укатавала. 

Значыць нябожчыца? 
Гнеу мiнау ... 

Мары ля у далонях скронi сьцiскала, 

Тугой забiнтоnаны твар. 

Мiнулае перад вачыма устала 

i зацягвае, як дрыгва. 

-- Жанчына-забiтан горам, бядою, 

Цёмная, што зямля. 

Ску ль-жа ёй ведаць? i я· ж такою 
Да скону застацца маrла. 

_ Тут с_ьмешнага мала, тут сьлёзнага болей, 
Крыудна, што не кажы. 

А у сэрцы дзяучынiным чуласьцi колькi! 

А жыць, так хочацца жыць! 

Эх, кiнем разваri, прайшло, прамiнула ... 
Гарбаты гарачай налiць? 

- Ты кажаш даявочае сэрца чулае? 

Як гэта учуць K!lлi? 
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Ухвальнай ухмылкай дапытвау адкаэу~ 

Паклау ёй на rолаву ветла далонь. 

Гараэныя дум'-<i у вачох, як блазны. 
Расnальвалi палкi аrонь. 

Спаялiся pyi<i. 
Моцна i сьмела 
i весела узьвiлiся крыльлi ласк. 
l ... як на лiха, якраз 

Лямпачка пераrарэла. 

6 

ярасна упяршыню, 

За працаА саrнуушыся у плечах, 

Не эауважыла, як дню 

У вочы цярушыцца вечар. 

Наукала rapa аркушоу, 
ix тысячы у сьвет выпускаюць. 
Назаутрае тысячы зноу 

Новых лiстоу вырастае. 

З брашураукай ня важны толк. 

Аутары ходэяць, Я!( зданi, 

i кожны на кожны стол 
3 надзеяй трывожнаю rляне. 

Патылiцу паскрабе, 

Шугае у кантору мirам: 

Работы нястрымны разьбег. 

Яrо-ж марынуецца кнirа. 



Пакуль надрукуюць, затым 

Пакуль i сфальцуюць i сшыюць
Дум nоэтычных уздым 

У выдавецтве зломiць Шhlю! 

Марыля чацьверты дзень 

Ужо ля качалкi, што дротам 

Кнiгi сшывае. 1дзе 
Хутка i нудна работа. 

i ёit за машынай цяпер, 
.Здаецца, жывое усё нiкне. 

- Цi трэба крыху nацярпець, 

.А пацярпеушы прывыкнеш? 

Гарэзны званок праляцiць 

Па цэхавых шэрых пакоях

Скончана праца. Зацiх 
.Шум брашуроукi. Затое 

Гул пачынае' кружыць 
Вясёлы i сумятлiвы ... 
А глянеш, гарой тыражы 

У крыудзе ляжаць сiратлiва. 

7 
Цьмяны вечар i цьмяны сьвет. 
·Сытных вiтрын магазынау. 

Неба застыушае вецер рве, 

;Каб сьнегам засыnаць вiтрыны. 
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Гул замарожаны раскалоу 

Вылазкай сiплай газэтчык. 

Клопатам гораду, як i было, 
Вулiцы гнулi плечы. 

Якраз на шматлюдным pary 
(У вачох мiтусiцца iней) 

Згубiлася i адшукаць не магу
'марыля, мая героiня. 

Дарэчы-сягоньня чацьвер, 

Гурток полiтычны а пятай, 

Напэуна Марыля цяпер 

Сьпяшалася на заняткi. 

А я завярнуу унiз, 

Ссутулiуся, як звычайна. 

iду. У сутарэньнях агнi 
З маiмi падумкамi спаяны. 

8 

Дарэмна у нашых здагадках 

Таяла прозалаць слоу. 

Учора у гуртку на занятках 

Марылi зусiм ня было. 

А сёньня чагось за варштатаr.12 

Каромыела стомленых век 

Склейваюцца, што скурлаты; 
Клонiцца сну чалавек. 



Спачатку сябе намагала, 

Затым i эусiм ня вiдно,
Што сёньня Марыля ня сnала 

Пралётам цалюткую ноч. 

Павал хварэе, а дома 

За хворым 1<аму даглядзец~? 
Учора ён страцiу прытомнасьць, 

Не пазнавау людзей. 

У клопатах i турботах 
Праilшла аrняэорая ноч. 

Пайсьцi, адпачыць,-за работай 

Цяnер пажаданьне адно. 

Прышоу старшыня фабкому 

i голасна усiм абвясьцiу: 
- Таварышы, 

Сёньня да дому 

Ня nрыдэецца нам пайсьцi. 

На зьмену начную застацца

Да ранiцы скончыць тыраж. 

Гуртом паднатужьiцца, 

Узяцца 
i у тэрмiн выканаць працу
Гонар rрамадзкi наш. 

Марыля праслухала,-рада 

Застацца, а у думках яе: 

Ён хворы, адзiн, без дагляду, 
i сiл у самой. не стае. 
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Працуе усяго сорак восем, 

Да дому-ж зьбiраюцца шмат, 

Бо у iишых бяз дог ляду дзецi галосяць, 

У Марылi-иiкога ияма. 

Пакiнуць ия мае права. 

Сябры застаюцца, i ёй 
Выбар суровы-цi Павал, 

Цi з рабачаю грамадой. 

А векi, як змрок, асядаюць, 

Стома лiецца з вачэй. 

Хто знойдзецца, хто параiць? 
НяустоАлiвасьць крыуду тчэ. 

Сыгнала·звои, цокатам медзi, 
Цэхавы шум расьсек. 
Марыля глядзiць-суседзi 
У сё-ж застаюцца усе . 

. Ня с пале: ад ну i другая 
Шумiць хай, як валаспад. 
Часамi i горай бывае, 
Што зиачыць дзьве иочы ия спаць!? 

9 

За горадам верацяиiцай 
Баракi сталiчиай бальиiцы. 

i ноччу i у холадзе дня 
Жахлiвая цiwыия. 



Кароткай прыймовай парой 

Захлынаецца цimа-спакой-

У тлуме людэкiх клапот 

Каля вартаучых варот. 

Праменьнi зьлятуцца гурбой 

На свой чаргавы вадапой,-

j сьлёзы трывогi, надэей 
Глытаюць з глыбокiх вачэй. 

- Няужо ён ужо ачуняу? 

Голас знаёмы спытау, 

А вочы, як блiскавiцы . 
•.. Павал ляжау у бальнiцы. 

10 

Сьпяшаецца устрывожана 
На сход прыоьцi у пару. 

Пазьнiцца не паложана 

Шэфком- сакратару. 

Дзiвосная, патрачаны 

Амаль i сiлы усе. 
- Калi на б прыэначана, 

Пачнуць звычайна у 7. 

- Нашу шэфсt<ую нараду 

Мы пачнем бяз лiшнiх слоу. 
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Наблiжаюцца каляды, 

Трэба вылучыць брыгаду 

Для nасылкi у сяло. 

Алавак трымаючы у прыгоршчы, 

Гаварыу стары наборшчык. 

- Як вядома, сход фабрычны 

Шэфства. узяу над вёскай Пнi. 

Там мясцовасьць-прыгранiчча. 
А зрабiлi што практычна? 

Як нi сорам-а-нi-нi. 

-У мяне-Марыля nросiць слова,

Пра-па-но-ва: 

Т раба выл учыць мацнейшых 
Трох: таварышау, ня менш. 

Прапаную: Кругарэшнhl, 

Забрулiцкая i Тлейшын, 
1 паслаць ix не на дзень. 

- Так,-дадау клiшар,-пры гэтым 

Даць з са бой бiблiотэку. 

- Мы у ячэйцы талкавалi 

Больш чым трох паслаць цяnер. 
Так: Надзьвiлiна, Прычалiн, 

Кругарашны, Тлейшын, далей 
iгна тковi ч- пiонэр. 

- У мяне нагрузкi досыць,. 

Хай другi ... -Марыля просiць. 



- Знаеш, братка, што скажу

Лепш рыхтуй сабе кажух, 

i дарма ня варта бiцца ... 
Зьмены ёсьць? 

Няма! 

-· Згадзiцца! 

... Ехаць нават i цiкава, 
Гэта прауда, толькi ... Пава.л. 

iскры думак мiльганулi 
i nагасьлi 

У дымным гуле. 

11 
Зарнiца каменшчык з пляча 

Драбiла сiнь на небакраi. 

i змрок, як срэбная парча, 
На грудзi вулiц асядае. 

Пераклiкаюцца па вечарам 

Гудкi фабрычныя у прасторах. 

Так шчыра з Павалам бальнiчная сястра 
Разгаварылася у бальнiчным калiдоры. 

Парой людзкi, як боль, працяжны стогн~ 

Абудвiць зноу бальнiцы юдаль . 
... - ЕяАу-далей расказвау ён,-
Зьмяняла сьмерцi жудасьць. 

Магiла матчына нявысахшай была, 

Зламала бацьку п'яная аrонiя. 
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Сястра ... ня ведаю. Мо' справiцца змагла,
Выслана у папраучую колёнiю. 

Расказвау спакойна. 

А ветраны шчоз 

За вокнамi вые·байдосуе. 

Галубiць Марылю 

Румянцамi шчок 

Вясёлая сьнежная россып. 

Выедэе рана, 

Ледзь зоймецца дзень, 

У раён на грамадзкую працу. 

Таму, хоць i позна, 
Да Паула iдзе 

Праведаць i разьвiтацца. 

Наnоены цiшынёй 

Белы бальнiчны пакой. 

Сястра, спачуваючы Паулу, 

Па·сяброуску апавядала: 

- Стынь успамiнау крану, 

Труцiцца сэрца журбой. 

Трывала зьнявагу, ману, 

Закiнутая, сiратой. 

i вось, выпадкоза аАнойчы, 
Са мной пазнаёмiуся лётчык. 



Я nесьцiла радасьць сустрэчы, 

Пяшчотамi думкi снавала. 

Помню, быу чэрвенскi вечар, 

Доля нас моцна зьвязала. 

i поступам звонкагалосым 
Жыцьцё эьнiстажала прапоны. 

Змоукла. Ухмылкай саромнай 

На Паула глянула скоса. 

i хто-ж утрымаецца, хто 
Ня уславiць арлiныя узьлёты? 
Дастала конвэрт з палiто, 

Мужа паказвае фото. 

Кожнае слова--гонар 

Народжаны у бурах-пажарах. 

Быу на вайне заслужоны, 

i зараэ:-адказны таварыш. 
Як сонца, мой любы пiлот, 

Ордэн у променях блiскау. 
Дырактарам на завод 

Пiсаць i адпiсваць запiскi 
Паслалi з губкому, а ён 

Выкручвауся мёртвай пятлёiе, 

i усё-ж заrадалil--
Закон! 

Аддауся заводу душою ... 
Вось гляньце на картку яго, 

Дэiвецеся, ордэн, як зорка. 

У трох мы жывем--Рыrор, 
Я i сыночак Рыгорка. 
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Зноу глянула, як ваучыца, 

Праз чорную цiну брывей. 

J\ вецер за вокнамi рве 
Атрутную юдаль бальнiцы. 

Зданьню здаецца нарой, 

Стаiць ля бальнiчных варот, 

Як ветрам нагнаны сумёт, 

Настарожлiвасьцю нартавой 

Хатка (былая каплiца) 

Вартаунiка бальнiцы. 

Марыля зайшла. У жарыльнi 
Тлее малiнавы прысак. 

Просiць старожку Марыля 

Да Паула занесьцi запiску. 

Старожка 

Бурчлiвым сщюгатам: 

Тут не радзiльня, 

Што гэта ... 

Марыля старожку npaciлa, 

Словам пакорным npaciлar 
Як родную мацi npaciлa, 

У партасьцi рвала завесы. 

Марыля npaciлa старожку, 

Марыля скарЬiла старожку, 

Запаланiла старожку, 

Старожка запiску панесла. 



12 
Рань у зорах ляскае, 

Зарэе у зорах рань. 

Сьнежаньская, ясная, 

Зазыуная зара. 

Небаспад абвязаны 

Бурштынаван каймой. 

Зары, быццам блазны, 

Уцякаюць чахардой. 

Дауrою веранiцаю 

Шнуруецца абшар: 

Шумлiва поезд мчыцца, 

Усхлinвае дымар. 

Дым цыгар, як лёканы, 

У вагоне гоман·звон. 
А вецер б'ецца у вокны, 

Ён просiцца у вагон. 

!QJ:арыля, як прыпаяна, 
Паг лядвае у вакно. 

У вёсцы-як была яна 

Ледзь помнiцца,-дауно. 

- Цяпер зусiм iнакшаю, 

Другой, зусiм другой, 

Вёска саламяшная, 

Спаткаюся з табой! 
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Колькi сiл, напорнасьцi 

Заве у гр у дзёх маiх-

Гарэць, тварыць, да зор расьцi 
Адвеку агнявых. 

Поступам гарто ваным 

iду у жыцьцё, далей. 
Шлях мой заваёваны; 

Давай, цягнiк, хутчэй! .. 





Жыцьцё зьмяняецца, зьмяняюцца iдэi. 
Расьце сасна, а nоруч тлее корч. 

Радзiуся чалавек-rаспадаром iдзе ён 

Любiць i стэп, i лес, i камень гор. 
Пануе дзень, сутоньне пакарылi. 

На зломе скал, на зломе стромкiх круч, 

У штурме хваль-Надзьвiлiна Марыля 

Радзiн сваiх уславiла эару. 

На рыштаваньнях песьнямi зарэе. 

Здабыта у будучыню пернае старно. 
Жыцьцё зьмяняецца, зьмяняюцца iдэi. 
Пануе дзень, калi эмаглася ноч. 

1927-1931. 
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