
ПРО л Е Т АРЫ! у С I х к Р А I н , 3 Л У ч А Й Ц t:. С А!

А дружба пам i ж народам! CCCP-ВЯfl iиае i суе'ёанее
вавав ванне. Б о паиуп ь г эта дружба г снуе, народы

иашеа и раiны будуць сеаеодны i непераможны: но-го

не страшны нам , и ! ун утр ан ы я, н! энеши! я вораг], пануль

гага дружба жыве i здрауствуе. М ожа це не су м ня

вацца у гатым, таварышы.

3 праманы т в. в а ры ш а стдл lН А

н а н арадзе nepaAaa blX кв л гвс

Ht>!ay I >! lI.l\гвсн iц Тв.джынlстанв

i TYPHMeHic TBH8 4 ске Н< Н II 1 93б г .









•
ВЯ Л I КАМУ

@)

С ТАЛ JlИУ

АД БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ

МЕнек

1 937

Д 3 Я Р Ж А'У Н А Е ВЫДАВЕПТВА в в х ь в г с !



Дарагi iосiф Вл с а р ы ё н а е Гч!

3-пад пуwчау Паяесся, в-пад Нёмана, Сожа,
З-пад Пцiчы, Дияпра i Заходняй ДзвillЫ,

З-пад стыку са светам чужым I варежым

Прышя! мы, Совецкай кратны СЫНЫ.

Раскажам табе мы праудэiва былiны

Аб тым, як жылi IIIЫ i еталi мы чым,

Як мы разагнулi прыгнутыя спшы,

Сагратыя чулым прыглядам TsaiM.

Неи новыя даЛI раскрыты сяговвя,

Вллiкiя сiлы сабраиы табой,

I самыя мудрыя У свеце законы

Напiсаны смеха тваёю рукой.



Сям'ёю народау шчаwвага краю,

табой увгааовавых у барацьбе,

Свайго вызвалення МЫ ааевь услауляе)!

t песню пра шчасце прывосiи табе,

А там, за Сухою, па той бок rpaHiybI,

Дзе звесiJl.i двюбы паuура арлы,

Клянуць сваю АОЛЮ, свой лёс ЧУ:i,аlliцы

у папстве фашыэма, крывавай iмглы .

t сёння там ХОДЭIЦЬ галеча у Jl.эхмоццi

ПаА звон набажанегва, пад голас маны,

t сёння там схёеы, НУАа, беэрабоцце,

Ды горкiя песнi, АЫ скарг] аАНЫ.

Вагневы у падполле там яепшыя ЛЮАэi,

На « крэсах усходнэх» лютуе жаввар.

За вохьнае слова катуюць i судэяць,

Астрог! там ПОУНЫ нявiнных афяр.
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Сялянскiя гонв адэеты укайданы,

у вуэкiя межы yBarHaнbl палi.

Гаруе там брат ваш. riбее пад панам,

Жахлiвасцю вее э Заходняй эямлi.

А у нас стау квiтнею"lЫМ край беларускi,

Змянiлiся людэi, аблiч"l3 эямлi-

Заместа паяесак, убоriх i вуэюх,

Калrасиыя BiBbl, як мора, ляrлi.

Заместа праклёвау i песень тужлiвых,

Што поуиiлi сэрца, як ropKi палыв,

Гучыць песня працы каАrаси iц шчаслiвых,

Як riMH перамог! cOBeYKix жанчын .

Няма больш эабiтай IIЯДОЛЯЙ рабынi,

Заместа прыбiтых баяесвых жанок

Стахаиаук i вырасл i у нашай Kpai He,

lx ведае поле, рабочы станок.
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Яиы-трактарысткi, яны-брыгадэiрьt,

3 ix миога у нашых советах старшынь,

Ix тысячы стала, аддаиых i шчырых,

На працы иа кожиай, дэе вокам иi KiHb.

А гаянеш на поле, на лес, на далiиы,

Паслухаеш гомаи i шум гарадоУ•••

Ты стала нам роднаю, наша краiиа,

Як родиая партыя большэвiкоу!

А нашы балоты! КАЯлi ix калiсьцi.

Сягония-наш скарб явы, спрауджаны СОН.

Сягоиия там жьпа, в вкога не выйсцi,

Мурожныя травы, каиоплi i лён.

А нашы Aapori! Праа немарач, негры

На радасць ЛЮДСКУЮ, як страны, ляглi.

Гудуць правады над шляхамi у паветры,

Што жыць стала добра на нашай зямлi.
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Маучаць урачыста лясы i курганы,

Хаваючы былi пад шатамi хвой.

Хадзi.г. i I\алiсьцi сюды партызаны,

На смсрць не глядзелi, кiдалiся у бой.

t многа пахегла адважных гсрояу

у бiтвах з папам] па выепах баяот,

ШУ!lIЯЦЬ а6 ix долi кашлатыя хво],

ды верас ружовы ix СJlавiць паход,

Загоены раны, сляды лiхалсцця,

PyiHa.y, пагромау , пажарышч сляды

Растуць i 6уйнсIOЦЬ у сiлс, у цвсце

Кахгасы, соугасы i гарады.

А нашы гранщы бетонам залiты,

Мы чуйна партуем совсцкi фарпост.

Няхай-жа памкнуцца фашысты-бандыты

КаСЦЯ!lli палягуць яны на пагостl
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у зil\IНЮЮ сцюжу, У летнюю сп~ку

Як днi , так i ночы наш слауны дазор

Не зводзiць в гранiцы арашага Бока,

Не утояць шпiёна н] дзебры, н] бор.

t мiРIlЫЯ людзi-iх сотн] in1ёнау

ВартуlOЦЬ нядрвмна свае рубяжы,

А у часе трывог] паустануць lI1iльёны,

t вораг не пройдзе совецкай МЯЖЫ.

Мы усе згуртаваны адзтнаю воляй, .

АдзillЫIl1 пачуццеnl , жаданнем адным,

Не верне быхога нтхто i ~iкол i ,

У прах ЯНО пала i вшква, як дывг,
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А было иядауна, а было 1Сзлiсьцi ,
Ka.'l. i мы э вямея ьв! не мелi I'ЗРЫСЦI ,-

На абеа была нам кебяда з МЯl'iнай,

А далеЙ-r.tагiла п ад сухой асiиаi! ,

На пааетках-е-иежы, n1lЖ нарОДау-межы,

Па усёй Бедарусi-гл)'шыиi иядэвежай-е-

Папахам Д3ЯЛI.\ J , "ад адныи прымусам,

Гора i галечу яурэй 3 б езарусам.

Яшча еёння гвянеш-е-курганы, магiды

CBCA" i дауиi х боек аарожае СIЛЫ.

Б iуся иаровь шведсш на нашыя загонах,

Бiуся .3 русюм царам з а троны, карсны.

Тут паха таптала вой ска Баиапарта,

Тут жыццё людское етавiлi на карту.

Iшоу год за годам, iwoy век за векам,

А мы пад ияволяй , пад ВЯЧЫСТЫМ адаекаи,
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Павы i жандары. аы исяидвы а папае!

На шыях народных сслi гру ганамь

А яны эаусёды катаваць умев г ,

Ад святой нядзелi да святой иядзелi.

БiЗУllЫ i розгi жудка сек", пвечы ,

t нагайка секла , I ланцуг калечыУ.

Яснага прасвету ад радзiн да смерцi

у жыццi не эналi Jli бацькi, и i дзецi .

Не ра з буптаваусп народ супроць катау,

Пауставау i иiwчыу палацы MarHaTay.

Нам-аса знiшчыць катау не хапала сiлы,

Зноу павы-магнаты гналi у мвпвы,

('jP OTbl i УДОВЫ пралiваАi САёзы

На лясы сухiя, на пiцыя АОЗЫ.

Гетак вёсны, АСТЫ, восеш I эi мы

Гора песн! пела на эямлi радэiмаЙ.
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rора песнт пела, пела-не СЦlхала,

Ды як-бы нядолi было ЛIОДЗЯIII мала.

rрымнулi гарматы у нядобрым часе,

1 дымам-пажаран вямля абвiлася. .

Пайшло спусташвнне, пайшло вншггажэнне,

Беларусь вагравха у крыв] па каленi .

Бежанцамi людзi пабрылi па свеце,

Шукаць па дарозе голаду i Сl\7ерцi .

1 гiнулi марна без хаты, без хлеба,

t ДУlllалi людзi, што . гэтак i трэба,

А вакол агнпцчы , а вакох атрута,

Брат страляе брата, звяр'ё вые люта.

Блiндажы, акопы врэвам крашу ,

Валяюцца трупы побач бацькi 3 сынам .

Груганы на полi падбiраlOЦЬ косцi,

Груган аакмнае гругана у госцi .

17



Канаюць сагдаты у раэш ирывавай ,

Павы-гевераяы падбiраlOЦЬ славу.

Вырастае сiла гневу над сусветам-с-

t nрышоу Кастрычнiк, i прышя ! Советы.

Але на Советы рыиумся эграяй ,

ЗIIОУ иядовя вгсне над гаретиым краем.

t паны-иацдэмы 3 «высокае рады»

Рады, што германцы захапiлi Ула,'J.У.

Пiшуць ввсгы, П1шуць НЯ~1ецка!\-IУ цару:

- Заставацся, цару, у нас гаспадарыць.

Народ бсааруск] аддаем да скову

у раэдроб i оптам "ад тааю карсну.

Петым Бехаповьшча жаунерау нагнала,

Князi i магнаты ды графы навал ай

Рынул iся у бiтоу, на нашае гора,

Ваяваць за Польшчу « ад мора да мора» .
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Зноу вагаяасы! мястэчкг сёJ\Ы,

Герады за~fёр.'\ i , жудас~ь , C:llepJ.!b В311:О.\а.

Вiсельнi ски-оаяць, грухацяць расстрэаы,

ПаГРО~1 за паГРО..гам, СЕет у дыме беяы.

Юсу у пажары, i Мевск у пажары ,

Чыняць суд-расправу повьсыя жандары.

Ой вы, пушчы нашы, ой ты , наша ПОАС ,

ВЫ яшчэ не з наАi гэткай горкай AOAi!

ЛАе банду беАЫХ пансюх .'\ег iёнаУ

Выгнала адеага ap~i i Чырвоиай.

Сцяr чырвоиы узвiуся над Менскам-стюiцай,_

Годэе табе, пане, у на с веся.\iцца !

1 Уця t\а.\а в грая паноу да Варшавы ,

у нас абахя ваушы свой банкет крывавы.

1 УЗДЫ1ШУу сваболна I~pali наш ясиай до.шй.

Поааыи акулантам не В:lр"уцца бо,,\еll!
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11япер прыгадаеш БЫАУЮ навалу.
~ сам вастаешея Успа!Н iпз r.t не рад :
у вёсцы маленькая кузня стаяла,

"s' иястечиу стаяу самаТУЖIIЫ варштат .

Бы)' 6ровар у папа, была сыравария .

На бераэе рзчкi кулацкi бы)' млыи.

Чарн елi у аясах адэiнока еиаяярв],

$' евабедках гiбелi майетзрнi аУчын.

Былi у нас рузны, ЯК nOMHiKi часу,

Бядияцкая шыя быяа для ярма,

Была у нас [ндустрыяй-е-фабрыка квасу,

А фабрыней гневу-была у нас гурма!

ПраЙwл.i беааакеивя крывавыя годы.

Мы горвыя свевай coaix перамог.

1 рокатны гул новых фабрык, эаводау

Злiваецца в песням! НОВЫХ дарог.
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Пад Оршай на чорных балотных прасторах

Збудован БелДРЭС i , ваиеста лучын,

Ён ходзiць па хатах-е--святво сваё дорыць,

Ён-сiла маторау, ёll-сэрца машын,

Пад rомеаем пысiцца гиах шкхоэавода,

у rоисх] вырас магутны Сехьмаш-е

Работа руплiвая двух плцiгодак-

t орданам Ленiна край ввяе наш.

Ллсоу у нас nшога , i робiм МЫ з дрэва

Цудоуны, вясеакавых колерау шоук,

Здабыты працоуныl\1i скарб Магiлева

у нашу [ндустрыю горда УваЙшоУ.

Лясоу у нас многа, i мы збудавая]

'9" Бабруйску сусветны хясны камбша т,

Две курныя, бедвыя хаты стаялi

Паставiу ён тысячы сонечных хат.
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Лnсоу у на с многа, i стала , Я1\ авычай,

Што горад Барысер. за якасць работ,

За скрынк! cnaix першакьасных сяригчак,

Сцяг сваеы эаебьиай нясе з года у год.

у Рэчыцы, Вiце6сfCУ, MehcfCY-УСIOДЫ

Дз есяткi заподау уведзены у строй.

Як дэiунаlO кавкай, ЯК сталiнскi ~1 цудам

Валодаем тэхнi кай перадапой.

у Нрычаве горавп fCрэйда лnжа!l. а

Таи HaMi збудован ЦЭ~lентны завод .

А у петрах зямлi бехарускай явиаха

Яшчэ нераавеваных новых парод.

Наш торф-е-тэта буйных багаццяу скарбнiца :

t с п iрт , i апах, i YrHaeHlle. i газ ;

Наш торф-е-энергетык] нашай fCры аiца,

t торф-с-матар'яв будауlliцтва у нас.
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Квартал за квартахам растуць намянщы.

Былое правiНЦbJi гillУЦЬ сляды,

Наш MeHcl, стау сапрауднай кухьтурпай сталiцаЙ.

Растуць у рэспублiцы усе гарады,

Старога мястэчка дауно не спаткаеш,

Дзе гора брыло ад варот да варот,

Мы спадчыну упартаlO працай змяняем:

Дзе кузня чарнела-сягоння завод.

За праСlliцай болей не слепяцца вочы,

Як гэта заусёды было на вяку,

Адзеты калгаснiк, адзеты рабочы,

Дзяучатаl'r1 на свята хапае шауку,

Шавец i кравец, i лiцейшчык, i столяр,

t слесар, каваль, i друкар, i гарбар

tx цэх, як святлiца, там сонца даволi,

Там кветк], там болей не знаюць афяр,
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Прамову тваю, правадыр наш, иы псапим

Пра УЭIIЯТЫ Bn.'l. il\i стахан аусн! рух,

Мы кожнае слова прачулi , i сёюш

Адзill вырабяяе, што некая] Удвух.

Рушко i ГУН1>КО, i Ар<>стау, i Зубау,

t Гладышау, Me.'bll iKaBa i Харнас-

t многа ix хепшых, IJacTaYHil' наш любы,

твае гэта BY'lhi-героi l'Iliж нас.

таварыш Вiлетнiкава i Свесерова ,

Еусюцiна , Розенберг, Туфар, Скабзо-с

Паэты iMдораць гарачае слова,

1м схаваю яснае сонца узышло.

Стахаи"ускilll стала жыццё маяадое,

Стаханауцы-дочкi твае i сыны.

Растуць з коисеиовьскага племя герое,

Растуць 3 nio l1cpcl.ix атрадау вны.
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Растуць нашы сгаы за працаю плённай,

Не вырве у нас вораг наш стаинси! руль.

t неба у нас крэпасць сваёй абаровы,

t у вебе у вас ходэ iць крылаты патруль.

Адважны i пiльны узлятае высока ,

KpaiHY сваю агхядае штодня-

t цешыцца сэрца, i цешы!!ца вока :

Яксе ра вдовае, прастор, шырыия ]

:r
".-Т

r т

7" т
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Раэлiлiся ляпы у полi возерам cilliM,

Ячиявям! красуюць, wумяць баваты ,

Каласамi rycTbIMi наусцяж па краше

'9"эрастаlОЦЬ пwанiцы, аусы i жыты ,

Спеюць поуныя соку купчастыя грэчкг,

Па садах павыинее втшнёвы пажар,

Як дааёка яны-днi Tyri i гахечы,

Пра якin спявау не адэiн наш гусляр.

Веларускi мужык чахавекаи стау зва!,ша,

Ён пазбыуся ваеечна нядолi шнуроУ.

Мы за ГОД ад зямлi маем стеаьв] багаццn,

колы\i мелi раней за дзесяткi гадоУ.

Во прышм на паЛI трактары. 111\ асьяю ,

ЗдэiрваНеАЫЯ иiвы плугамi паДИ1lЦЬ.

За сабою жняяркi вядуць i I\асiлкi,

I машыны, што бульбу садзiць i капаць.
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А машьшы "рацуlOЦЬ i спорна, i дбайна,

Досыць ci., над сахою паклау чахавек,

Горда полем шырок.м праходзяць камбайны,

Ручашы эярняг паплылi у засек.

ЛlOдзi иашых Ka" racay растуць з кожным годам,

Mllo rix веаае сёllНЯ Совецкi Саюз,

Атрымалi з ix семлзесят тры нагароду-е

Ордавы за выдатиую пра!.!у сваю.

Пра ix новыя скхаа ! былiны i песвг ,

Наша гордасць сягоиия ШIЫ i краса .

Вось К,iw;)вiч Васiль, брыгадзiр на Пахеес] ,

трыцца!JЬ ЦЭ!lтнерау дау нам з гектара аУса.

t намаха гакг х па брыгад ах i звеннях

Працавiтых майстроу пладавiтых эямевь.

Засявае за эиену таварыш Рудвеня

Адным трактарам семдаесят га канапехь.
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Спорна праца [дэе у хаягасвыя парадку,

Узаралi апошияй вясиой, як адзiн-

трактарыст Ахрамов!ч , Патровiч , Аяадка

Па ТРЫllаццаць гектарау за дэесяць гадзiп .

Сэрца наша жаданаеи таквм апавiта :

Працава~ь. каб паз наць усю радасць жыццn.

Так працуе таварыш Бато)'кiн MiKiTa,

Спракгыковавы конюх 3 наагаса ((Окця6р)) .

у сваёй гаспадарцы, не аиаючы страты,

".. ." . .J:.H IIалаД 31У такв кааиатывы дагляд-

Сорак шэсць у каягасе я го конематак.

Сорак mэсць ён гадуе ад [ х аеарабяг,
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А РаЖfщ}i?-А6 i:o.! гомав iдзе па краiие!

За сто трыццаuь гаД3111. ЯК хвгина адна,

На трапаяьвай эхекграматорнвй машыпе

дау ШЭСЦЬ тысяч семсот кiлогра!ll ваяакиа,



Стау вясеаы той нуг, две раней raAaciAi,

Дзе пааыв в крапiвой ~10Г спекойва pac!!i.

тOAbKi частку ВlIА iкай мы працы зрабi .ll. i .

А.II.е вёскi забiтай нiдзе не знаЙсц i .

Вёскi той, што была нам пакутай вякамг ,

Дзе жылi ааадно i святы, i вядвьмак,

у якой мы былi жабракамi , рабам],

у яко" пававау-гаспадарыу кулак,

Адыходзiу ён в боем пад lIаЦl скам нашыи ,

Нападау зпадцiшка , i палiу, i страля}' .

Мы зламалi яго cBaiMладам иаяга сным,

Нам иавечва аддадзена наша аяиая,

Мы Gагатыя ххебаи, i ивсам, i рыбай,

t па трубах да хат прыбягае вада,

Зашумелi сады каля новых сядэiбау,

Пчолы рояцца спорна па нашых садах.
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Многа новых расд i ll мы у рэспуб" iцы маем.

Цвет мi чурынекiх ябяыиь над "раем пашс,

Вiнаградныя дозы а пауднёвага краю,

А а усходняга "раю прышоу кок-свгыз,

Ходзяць нашы каровы, авечкв гуртам],

t што год усё бовьшы прыро ет махалых.

KOHi сыгыя горача 6'юць капытаи],

Першы марша" нам сканса-е-мы сяаэем на ix.

Мы ваиожвымг стахэ а нвхгасвага даду :

Месва, с ыр, каубаса i влю сваё ёсць.

Усяго на стахе, i мы шчыра так рады,

Ka.,i хату в ларог! веведае госдь.

у часы адпачыику у аапвае иястрымиым

МаАадосць веся"iцца, аж хата зпiн i ць.

Ад душы табе сиажам, наш CTa"iH "юбiмы,

Як добра, як весела сеиня нам жыць.
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Стала светхай, шсьиевнаю паша кра т на ,
ЗабабОllау i npbIJtlxay мы Сl<iнулi груз.

i не крыжык-аДЗllаку пакугы i кпillау,

А шсьио табе шша цяпер беларус.

Сёння сотн! сярадигх , ааесяткв вышэйшых

Навучаяьных, дасаедчых у нас устаноу,

Маладосцi на свеце няиа шчаслiаейшай,

Як у вашых шчаслiвых дачок i СЫНОУ.

у прасторныя, чыетыя, вовыя школы

Гаяасы ix гучаць роэнастайнаю ~!Опай :

А пачуццi адашыя у кожиай душы.

яурэi, паяякг I латышы.

жыве бехарус кае, рускае слова ,

Тут

Тут

ЯНЫ кожную paHigy дружна iдуць, _ 1! ,,_.
М . . ' ,~ " ~~~ --

нога Iх,-белакурых, чарнявых, ВJlселых,-к~~~ "'--- - ."
""~~- -'-- ~ om ,.7, •

Тваё светлае iмл у сэрцах нясуць. ~ ::I :-:- ~ ";i -;;- n

""I"" вш , '" ~'~ ~ . ., ~~. :.}
~~,~;I~rn -! ".

-14t
.' " ~. ,

"'.
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Беларускую мову трымалi у загоне,

Каб народ не пазбыу немагы i бяды•••

З нам! гатаю мовай гавораць сягонвя

Маркс i Энгельс. i Ленiн, i ты, правадыр.

Мы раСЦIЛI яе клапатлiва , нед аейна,

За яе правялi мы 3 нацдэмамi бой.

t даступнымi еталi нам Пушкги i Гейне,

Руставелi i ropKi, Бальзак i Таястой.

Гэтай мовай ДРУ"УIOЦ!!а KHi ri, газеты,

у мiльёнах i дуць у СЯЛО, у гарады.

гатай мовай п iсьменнiкi нашы, пааты

Табе славу ПЯlOць. дарап пра вадыр.

Мы скарбнiцы народнай КУАЬТУРЫ э6iраем,

Мы багацце даунейшых легенд Бережем,

Пра сучаснае новыя каэкi скхадаеи,

Пра жыццё наша вовыя necHi пяеи,
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У народау РiJспуБJl.iкi-КJl.уБы , театры,

Велiэарнейwы лiк самадзейных ryp TKoy,

Кiнофабрыка, парв! i ввояьныя кадры

Песняроу, кампаэiтарау i мастакоё,

Уэрасао дэесяць тысяч работнiкау п.,ённых :

Iнжьшеры i тэхнiкi-Фабрык майстры,

Трыццаць тысяч HacTayHiKay, сотн] вучоных,

Аграиомы, асвегшк! i вактары.

На вышынг иавукг, в кайдаиау раскутай ,

УЗНЯJl.iся народы крат ны цяпер,

Навуиовыя маlOЦЬ свае iистытуты

На чахе э Акадэыiяй БССР.
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Мы поспех] нашы у баях здабьшалi ,
Да радасцi партын нас прывява,

Вучылi вял iк iя Ленiн i Сталill,

А дружба народау нам ciJ\Y дала,

Разбiць ланцугi i пазбыцца быхога

Нам руск] рабочы, 111\ брат, дапвмог.

I наша крагна в братврскай падмогай

Няспынна да новых iдзе перамог.

Яна упершынlO раСЦВlла як двяржава!

Ад шчырага сэрца удвячна табс,

Бо ты дау ёй гэта ваконнае права,

Бо ты узгадавау i стварыу КПБ.

Тут вучш твае нам яе узраСЦIЛ',

Тут ФРУll3С вмаганне за партыю пёу ,

ЯДllау Кагановiч у rомеа! сiлы,

у Вiцсбску сiлы згуртоувау Яжоу
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А гвтая партын воняй адзiнай

Здзяйсняла нязиенна указы твае,

1 наша балотна-лясная кратна

Сягоння у чароунай красе паУстае.

I нашай в народам] братшм] дружбы.

Што гора былое вмяаа у небыццё,

КJ\янемся: нiколi нгхто не парушыць,

Яна-наша сiла i наша жыцt!ё.

Калiсьцi, яшчв у падполлi ГJ\ыбокiм,

I Ленiн, i ты гвту дружбу кавау,

Прав цемру raAoy тых празорлiвым вокам

Совецкiх рзспублiк саюв аГJ\ядаУ.

Народы сумесна прайшв] "раз вгхуры,

Сумесна сустрва] свой радасны час.

I ад Негарэлага аж да Амура

Злучыла радзiма вявгкая нас.
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За гэту раД31МУ KageJl.bHiKaY З I' i нуУ•••

Яшчэ на ваг стрэл наа зям.\ёii не зацi JIC ,

З эаХОАНЯЙ rpaHiYbl Совецкай краiиы

На 9сход ва'яаажае Георг! Чэрвых,

Радзi"е баiiцы нашы шчыра аваавы,

t nopari моц ix паспелi адчуць.

Чырвоuаарщ'йцу любоу i пашану

t песпш адвагi пароды пясуць.

Hi J1я ."зi IШ,О:\IУ З :l :'o'l л i пе даДЗ I III иы,

Ад ворагау кожиы еяршок аастшм !

~cil'ol вам насустра ч 8ЫJICодзi!.!ь радзгиа

3 вялiкiм i шчодрым багаццем СВ3 1 :'1 .

Яна надэяляе нас працай i славай,

Яна-гзта МУЖIIЫ, адважны варел,

Яна беража чахавечае "рапа

На "рацу, на радасць, на творчы паяёг.

36



Агн] большэвiцкiх iдэй , як сузор'i,

Усходвяць над еветам i свет абнялi,

t СВСЦЯЦЬ нiзiнаl\l , узгор'яи, прымор'нм,

Як новае сонца шчаслiвай вямх].

Ты, мудры настаунтк, мгж гснiяу гснiй,

Сабрау у вянок ix, У вохак адвгн,

твая Канстытуцыя-сцяг пакавенняу,

узнтиае народы нявовьных краш.

тпап Канстытуцыя-гордасць Советау,

Твая I{анстытуцыя-лснiнскi гiIl1Н ,

Яl{ клi ч комунгвиа-с-над цэлыnl сусветаы,

Як сцяг КОnlунiЗ~Ia-совеЦl{iх краш.

усё, аб чым марым Л1О1131 1 снгм,

Прыбгтыя гнётам, 1!раКЛЯЦЦС~1 старым,

"f! Совсц{{illl Саюзе з'яуляецца быххю,

t нашае шчасцс мы св ету дарым.
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Твой вобрав, як покич, устау над зямлёrо,

Заве пераможна icyi у барацьб е.

Мы усе ля Крэмля нашым сэрцам а табою,

t першая думка у нас-пра цябе.

Ты сонца для нас, ШТО эямвю аСВЯЦlла

t ласкай саграха палi, гарады.

Ты рэк поунаводных i iш(лiвая сца,

Празрыстасць крынiц-дарагi правадыр!

Праа тры РЭ80ЛlOцыi , бггвы, паустаННt

Ты вёу разам в Ленiным нашы рады ...

Ты нашых садоу i палёу красававнс,

Ты наша вя сна-дарагi правадыр !

Табе-наша радасць, .'\lобоУ i aAAa lla C!!b ,

Табе-пяе схаву сусвегная шыр ,

Вядэi вас, lI. lOбiмы, табой ~1Ы а'яднаны,

Ты наша жыццё-дара гi правалыр !
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Ураду вялiкаu кратны Советау

t паргьи, даушай паи wчасце i Mip,

За гсиар, за велiч модскота расцвета

Паваяку прымi-дарагi правадыр!

Хан смутак вачэй тваэх добрых не росiць,

Цi соиейка вахад, цi соненка Усход.

Прыи] прывiтанне, яко е прывосшь

Табе, правадыр. беларускi народ .

Пiсьмо пздпiсалi 2 мiльёвы

ПрllЦОУИЫХ Сове!!кв:! Беларусi

Пюьмо бе.Аарускаlа народу 8Я.Аil\"ам:; Cma.tiHy

!J вершах перакоэам паэm ы БСС?:

1 / .l i ll cJ/l l 1!};Ю г,
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