Аляксей Пысiн

Выбранае
Да 100-годдзя паэта

УДК 882.6
ББК 84 Бел 7
П94

Пысін, А.В.
Выбранае. Да 100-годдзя паэта : вершы / Складальнік В. І. Арцем’еў. – Магілёў. – 2020. – 64 с. – (Залатая
калекцыя).
У зборнік Майстра беларускага пісьменства Аляксея
Пысіна ўвайшло каля васьмідзесяці вершаў-шэдэўраў,
аб якіх гаварылася ў артыкулах многіх вядомых літаратараў і якія пры жыцці паэт найчасцей дэкламаваў слухачам на літаратурных вечарынах.
Зборнік прызначаны шырокаму колу чытачоў.

©Арцем’еў В.І. 2020
©Малінін І.У. Дызайн вокладкі
©Дзятлава Г.М. Афармленне

Ты быў просты і сціплы ў жыцці, але заўсёды бескампрамісны ў барацьбе за праўду, нецярпімы да прыстасавальніцтва і фальшу.
…я ведаю, як добра працавалася тым, хто трымаў на цябе раўненне,
і як хораша сябравалася з табою тым, хто адчуваў побач тваё плячо
і поруч – твой локаць.
Мікола Аўрамчык
Няхай заўсёды гучыць на зямлі Беларусі мужная і шчырая паэзія
Аляксея Пысіна – сапраўднага паэта.
Рыгор Барадулін
Духоўнасць у паэзіі Пысіна – добрая, дзейная. Яна вынікае з усяго,
што мае сапраўдны жыццёвы сэнс. (…) Як жа ўсё-такі добра, што
ёсць у нас, у нашай паэзіі гэты светлы чалавек і паэт, з сэцам добрым і мужным!
Варлен Бечык
Лірычная паэзія Аляксея Пысіна – сведчанне глыбіннага разумення
жыцця, цудоўнае сведчанне відушчай, рэвалюцыйнай чалавечнасці,
мудрасцю сталага веку і гаючаю чысцінёй маленства (…) (У радках
вершаў. – В.А.) вечная свежасць, што б’е наплывамі, як цудоўнае,
несмяротнае мора, свежасць сапраўднай паэзіі.
Янка Брыль
Пысінская паэзія на глыбінным узроўні скрозь і вельмі часта і адкрытым тэкстам сцвярджала чалавечнасць.
Дзмітрый Бугаёў
Слова яго і Слава яго гранічна адкрытыя і гранічна глыбокія.(…)
Таму, што Аляксей Пысін – Асоба і Асоба народная. Асоба беларуская і сваёй сціпласцю, і сваім талентам, і сваім жыццём салдата,
жыццём чалавека, жыццём паэта.
Генадзь Бураўкін
Адухоўленае і ёмістае слова Пысіна стараецца зразумець быццё,перадаць яго абагульненыя амаль да сімвалу ўзнятыя рысы. Ледзь не
кожная фізічная падрабязнасць робіцца пад пяром паэта душэўнай
з’явай, падзеяй значнай істотнасці для сябе і для іншых.
Рыгор Бярозкін
Патрыятызм А. Пысіна своеасаблівы, непаўторны. Ён выпраменьваецца нібы знутры, з самых патаемных куточкаў свядомасці лірычнага героя-сейбіта, салдата.
Любоў Гарэлік

3

Пысінскія вершы ясныя і празрыстыя ў выяўленчых сродках, тым
не менш далёкія ад аднамернасці. Яны нечым нагадваюць кавалкі
крышталю паварочваючы якія, мы адкрываем для сябе новыя і новыя грані. Глыбокі змест ягоных твораў нялёгка ўхапіць адразу, бо
за першым планам праглядваецца другі, за другім – трэці і г.д. Філасофска-псіхалагічныяі акцэнты расстаўлены далікатна, без грубага
націску, хоць ідэйныя пазіцыі акрэслены заўсёды выразна.
Сцяпан Гаўрусёў
Ён быў сапраўдным сынам свайго народа, ад якога ўзяў найлепшыя
рысы: сумленнасць, шчырасць, сціпласць і дабрыню. Увасабленнем іх
ён быў і застаецца ў нашай памяці назаўсёды.
Ніл Гілевіч
…ён – адзін з самых арыгінальных і таленавітых сучасных паэтаў,
голас якога, здавалася б, сцішаны, а чуцен далёка. (…) …думка
А. Пысіна духоўна ёмістая… пра паэзію Пысіна гавораць, што яна –
на ўзроўні чалавечых паводзін
Уладзімір Гніламёдаў
(…) Адкрыты славянскі верш выклікае адкрытыя пачуцці, а асацыятыўны – алгебраічныя задачы… Паэзію мала хто разумее, нават
любіць. Чыноўнікі не любяць. З-за неразумення паэзіі быў пры жыцці
неацэнены Пысін.
Пімен Панчанка
Аляксей Васільевіч (…) гэта Паэт з вялікай літары. Творцамі падобнага таленту, гэткай яркай мастакоўскай індывідуальнасці можа
ганарыцца любая высокародная літаратура.
Алесь Пісьмянкоў
Мастацкія творы А. Пысіна – гэта ўзаемазалежныя элементы цэласнага свету, які па праву называецца «пысінская паэзія». (…) Пры
ўсёй разнастайнасці, паэтычны свет Аляксея Пысіна гарманічна
злучае ў сабе самыя неадназначныя светапоглядныя адценні. Аб’яднальным фактарам стала галоўная тайна быцця, якую разглядваў
паэт на працягу творчага шляху: свет – гэта адно цэлае, суладнасць,
дзе ўсё ўзаемазвязана і ўсё павінна быць у раўнавазе, за што ў адказе
кожны чалавек.
Таццяна Хоміч
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РОЗДУМ
Кватэра – ўласнасць камунгаса,
А ні канап, ні дываноў.
Тут Сож, а можа, ў хуткім часе
Мне быць над Волгай ці Дзвіной.

Аляксей Пысiн

Выбранае

Каб не адстаць, не прамарудзіць
І там, дзе трэба, стаць у строй,
Заўжды маім дэвізам будзе:
«Нічога лішняга з сабой!»
Калісь вытрэсваў на паверцы
Паходны рэчавы мяшок.
Вось так часамі ў сваё сэрца
Заглядваеш з кутка ў куток:
Мо завялася пацяруха
Ці плесня – лішні супакой?
Ці ўсё раблю, што могуць рукі,
Што можа розум мой?
1955 г.

***
Снег пушысты, снег бялюткі,
Чыста вымыты сняжок!
Дзе над рэчкай дол раўнюткі, –
Абнавілі вербы хусткі
І сышліся ў гурток.
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Дзесьці пінькнула сініца
Ў белым марыве садоў.
Б’е пад вербамі крыніца,
Зруб падковай серабрыцца, –
Ні сцяжынкі, ні слядоў.
А дзяўчына не чакала,
Каб пакінуў хто сляды:
Сцежку тут сама праклала,
Вёдры поўныя набрала
Звонкай ранішняй вады.
Хоць каромысел і гнецца,
Выгінаецца дугой,
Ды не плёскае вядзерца,
Цераз край на дол не льецца
Ані кропелькі адной.
І паверыш пры сустрэчы
У яе жаночы лёс:
Свайго шчасця не расплешча,
У бядзе не схіліць плечы
І дарма не ўроніць слёз.
1957 г.

ВУЗЕЛ
Не ведаю, якім вузлом
Навекі я прывязан
Да старых сосен за сялом,
Да яблынь, груш і вязаў,
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Да кладак гладкіх,
Валуноў,
Да траў, жытоў на ўзлесках,
Да партызанскіх курганоў
І помнікаў гвардзейскіх...
Адно я знаю: гэткі меч
На свеце не скуецца,
Каб мог ён вузел мой рассеч,
Не закрануўшы сэрца.

Аляксей Пысiн

Выбранае

1958 г.

КРАСНАПОЛЛЕ
Расступаюцца сосны, і поле
Мне прыносіць жытнёвы паклон.
Добры дзень, добры дзень Краснаполле,
Салаўіны, глыбінны раён.
Бачу нівы, лугі і лясы я,
Чую песню дзяўчат на зары.
Тут гукні – адгукнецца Расія,
Рэха вернецца з Краснай Гары.
Помню сам, як кацілася рэха
З гулам, звонам ад нас напрасткі.
Ўслед за рэхам у вёску прыехаў
Першы трактар
Адтуль,
З-за ракі.
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Перасыпана гліна пяскамі,
З гэтай гліны збаны,
Як званы.
На прасторах збанкамі-званкамі
Залацістыя звоняць ільны.
Добры дзень, землякі – аграномы,
Трактарысты, будаўнікі!..
Добры дзень! Адчуваю знаёмы
Аж да слёз – моцны поціск рукі.
Край бацькоўскі, раўнінна-гарысты,
Аніколі цябе не мінеш.
Ты лістком, ты расінкаю чыстай
І дымком сваім сэрца кранеш.
А даведнік часамі чытаю:
Краснаполлі – іх больш дзесяці.
І пад Полацкам, і на Алтаі
Краснаполле магчыма знайсці.
Што ж, на назвы няма манаполій,
І сказаць я па праўдзе хачу:
Ураджэнцаў усіх Краснаполляў
Землякамі сваімі лічу.
1958 г.
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АРТЫЛЕРЫСТ
СІРАЦІНІН
Памяці радавога Сірацініна
Мікалая Уладзіміравіча, які ў
першыя дні вайны пад Крычавам
прыняў бой з варожай танкавай
дывізіяй і загінуў смерцю героя

Аляксей Пысiн
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Аглушан Крычаў, і маўчаць паўстанкі,
Над Сожам дым,
Над Сожам пыл руін.
Паўзуць гудэрыянаўскія танкі,
І ты павінен іх
Стрымаць
Адзін.
Сябры далей на ўсход панеслі раны,
А перапёлкі клічуць жаць-касіць…
Страляй хутчэй, баец!
Ты кажаш – рана?
Ты хочаш бліжай танкі падпусціць?
Глядзі пільней,
каб стрэл не быў твой познім,
Каб не падмяў іхтыязаўр стальны.
І ударыў ты па першым,
Па апошнім,
І ўдарыў так, што ўспыхнулі яны.
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Прыгнулася ад выбухаў калоссе,
І пацяклі зярняты на зямлю.
Над Волгай дзесьці рэха аддалося:
– Расія, маці! Я не адступлю…
Жаўнеюць над гарматаю бярозкі,
Такая спёка – шчыт агнём гарыць.
Дастаць была б секунда папяроскі,
І без запалкі можна прыкурыць.
Шкада секунды тут – яна падпаліць
Наступны танк, каб быў ярчэй касцёр.
Не ўваскрашай цяпер нічога, памяць,
Ні салаўёў з чаромхаю,
Ні зор.
Не спыніш ворага ліловым бэзам,
І салаўі бяду не адвядуць.
Апошні стрэл… над травамі, над лесам…
І ўжо не танкі, а чмялі гудуць.
Ніводнага снарада, медзь пустая
Ледзь-ледзь звініць, кранутая дымком.
Байца назад прысяга не пускае,
І ён ідзе
Ў атаку
Са штыком.
Тупы прыклад і востры штык гранёны
Ў апошні раз служылі, як маглі…
1960 г.
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БЫЛА БРАНЁЮ
ГІМНАСЦЁРКА...
Была бранёю гімнасцёрка,
Такога ж колеру, як танк.
Па мне з пад кожнага ўзгорка
Гарматы білі ў час атакі.
Асколак дастаюць з-пад плуга
Там, дзе былі мае сляды.
І, можа, не мая заслуга,
Што сам у дол не лёг тады.
Так гналі ворагаў, што легчы
Хутчэй спяшаліся яны.
Не я адзін узяў на плечы
Яшчэ з акопаў груз двайны.
Нясу за тых, з кім развітаўся,
Нясу за тых, хто прыйдзе ў свет,
І не жадаю, каб застаўся
Пад прысакам наступны след.
Хачу каб каскі, без погонаў
Хадзіць з сябрамі па зямлі
І каб у чашах палігонаў
Жывыя кветкі расцвілі

Аляксей Пысiн
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1960 г.

***
Ляглі сябры ва ўсім паходным
Гарматы сціхлі. Цішыня.
Што сніцца ім пад небам родным
На досвітку, ў пачатку дня?
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Над імі жаўранак цвіркоча,
Трапеча, долу дастае.
Нібы падняць забітых хоча,
Ды толькі сілы не стае.
1960 г.

УДЗЯЧНАСЦЬ...
– Вось так, вось так трымай, унук,
Хлеб дарам не даецца, –
Дзед перадаў з уласных рук
Мне
Баразну і лейцы.
Насілі плач свой кулікі
Над жоўтым кураслепам:
За мною дзед,
За ім гракі
Йшлі баразною следам.
Грудзьмі
Я налягаў на плуг,
Расхрыстаны ды босы,
Ўваччу палаў зялёны круг
І падалі нябёсы.
Зямля кацілася з-пад ног,
Пякла да слёз жарствою,
А жаўранак, нібы званок,
Вісеў над галавою.
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Ды крокі ўсё цвярдзей былі,
І вось мае барозны
З пяском і глінай паплылі
Пад сосны і бярозы.
І колас мой на полі рос,
Нібы далонь, шурпаты.
Зямля, зямля! Шчаслівы лёс
Таго, хто твой араты;

Аляксей Пысiн
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Хто есць твой хлеб, хто п’е ваду,
Тваім паветрам дыша…
Няхай хоць сто зямель прайду –
Зямлі не трэба іншай.
Цябе араў, цябе капаў
Штыком, лапатай, ломам,
Ў табе сяброў сваіх хаваў
Пад тым ваенным громам.
Я пазнаю цябе, зямля,
Па тым, як пласт кладзецца,
Як пахне свежая ралля,
Па тым, як колас гнецца.
Па тым, як сэрца б’ецца.
1960 г.
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***
Яшчэ мне верыцца, яшчэ мне верыцца…
Сяджу, чакаю ля акна.
А толькі не! Ужо не вернецца
Ні днём, ні вечарам яна.
А рушнікі тут тыя самыя
Ў куце, які багоў не знаў.
Даруй ты мне, што рэдка мамаю
Цябе дарослы называў.
Паклічу да сябе суседзяў я,
Каб не пусцеў бацькоўскі дом,
Сваёй няшумнаю бяседаю
Жывых і мёртвых памянём.
Каціся, яблыка асенняе,
Ў сцюдзёнай ранішняй імжы.
Не мела хата пяцісценная
Сабачай будкі на мяжы.
Была і клубам і чытальняю,
Без шыльд і вонкавых прыкмет,
Глядзелі шыбы ў далі дальнія,
У сённяшні вялікі свет.
Бывай, журба! Хоць многа страчана,
Хоць многіх блізкіх не стае,
Са мной душа і мова матчына
І песня вечная яе.
1960 г.

14

***
Зноў у зямлі ўзарвалася граната,
Плыве ў вянках дзіцячая труна.
Хлапчук вайны не бачыў: вінавата
Яшчэ непахаваная вайна.
1961 г.

Аляксей Пысiн
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БАЙЦАМ НЕ СНЯЦЦА
ПАНТЭОНЫ…
На абелісках – толькі даты,
Імёнаў многіх не знайсці.
І невядомыя салдаты
Маўчаць у сціплым забыцці.
Байцам не сняцца пантэоны,
У іх з малентства клопат быў,
Каб рунню дыхаў дол зялёны,
Каб град калоссе не пабіў.
1962 г.

ВЫШЫНЯ КАПІТАНА
ГАЛЬПІНА
Даўно збіраюся маўкліва
Ступіць на сцёртыя сляды.
Пайду да самага абрыва
Велікалуцкае грады, –
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Дзе трое сутак бралі сопку,
Што дыхала, нібы вулкан,
Дзе паміралі паасобку
І ўзводамі – ад немых ран.
Дзе да вясны ляжалі хлопцы
У маўзалеі снегавым,
Дзе веюць шызыя ядлоўцы
Яшчэ дымком парахавым.
І хоць у памяці ўсё меней
Знаёмых твараў і
		
імён,
Ты застаешся ў наступленні,
Наш вечна юны батальён.
– Па колькі, хлопцы, вам? – па дваццаць.
А камандзіру – дваццаць шэсць.
Прыйшоў да вас я прывітацца, –
І – аддаю маўкліва чэсць.
1962 г.

***
Аддавалі мы маткам бушлаты,
Як вярталіся з поля вайны.
У зялёным, нібыта салдаты,
І касілі і жалі яны.
І падобны былі на ракіты,
На бярозкі, што йдуць за сялом.
Вось і новыя латкі прышыты,
Быццам круглае лісце лягло.
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Пабялелі і косы і латкі
Ад туманаў, завей снегавых.
Ды зайздросцілі ўдовы-салдаткі,
Што чакалі бушлатаў сваіх.
– Хоць бы цёплы бушлат той прымераць
Пасля ўсіх халадоў і трывог, –
І сягоння яны яшчэ вераць,
Не спяшаюцца рана вячэраць,
Усё з надзеяй глядзяць на парог.
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1962 г.

МАГІЛЁЎСКАЯ
ГАВОРКА
Не пазнаю вас у маўчанні,
Сябры мае – магіляўчане.
Ды ўсюды з вамі ў звонкім ззянні
Ёсць слова дарагое – сянні.
– Куды, сусед, хадзіў ты сянні?
– Мядзведзя пасвіў на аўсянні.
Не раз былі з табой спатканні,
Як полаз, выгнутае – сянні.
І часам нават генерала
Яно ў бяседзе выдавала.
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Ці ж дзіва, што каля Тургаю
Сваіх зямлячак сустракаю.
Тут стэп напоўнен галасамі:
– Камбайны выязджаюць сянні!
1963 г.

***
Пяць патронаў у абойме,
Пяць патронаў.
Падымаемся у бой мы
Ў полі роўным.
У патроне кожным – куля,
Дзевяць грамаў.
Не чакай, мая матуля,
Тэлеграмы.
Ні з санбата палявога,
Ні з пагоста.
Ходзіць ціха (бо дарога!..)
Наша пошта.
Цэлы месяц будзе везці
Праз краіну
Спавяшчэнне у канверце,
Быццам міну.
Цэлы месяц будзеш верыць,
Што жыву я,
Скажаш яблыням і вербам:
Ён ваюе...

18

1963 г.

***
Яшчэ не скончана дарога
І хочаш думаць аб зямным.
Не пакідай мяне, трывога,
Будзь спадарожнікам маім.
Ты дай адчуць дыханне хмары,
З якою едзе градабой,
Пазнаць між радасных на твары
І тых,
хто з смуткам і журбой.

Аляксей Пысiн
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Каб без разліку і без платы
Падаць руку таму,
			
хто брат,
Бо незваротныя ёсць страты,
І сам я чымсьці вінават.
Былі б сягоння мы намнога
І прыгажэй,
			
і маладзей,
Каб паважалі больш, чым бога,
Для нас народжаных людзей.
Трымаю споведзь, не маленне,
Бо і сябе я не бярог.
І мой суддзя – маё сумленне
Прад даллю будучых дарог.
Не папрашу ў яго амністый,
Ні парушынкі не ўтаю,
Хачу абноўленай і чыстай
Аддаць людзям любоў сваю.
1963 г.
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ІВАН-ЧАЙ
Вабіць незнаёмая дарога,
І сабе ты скажаш: прыкмячай.
А калі дарог на свеце многа,
Друг мой, Іван-чай?
Ды тваіх, смаленскіх, не забуду
У снягах, дажджах і сіняве.
Тройчы адбівалі вёску Буду,
Тройчы паміралі за яе.
А пад Будай – хлопцы пахаваны,
А пад Будай – многія сябры.
Аляксеі, Віктары, Іваны...
Гліна коўзкая. Падзол сыры.
Узышлі травой і гарыцветам,
Узышлі на радасць ці жальбу?
Вунь Іван стаіць па-над кюветам,
Галавой ківае: «Вось жыву.
Не здзіўляйцеся, што ўвесь чырвоны;
Восем куль было – крывёю сцёк.
Скора восень. Каркаюць вароны.
Жоўты каля ног маіх лісток.
Хочаш – пачастую нашым чаем,
Я ж цяпер навекі вадахлёб».
Не, Іване, з чаем – пачакаем,
Закурыць не лішне нам было б.
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Мы цыгарку скруцім па-былому,
Пусцім шызы дым на правады.
Першая зацяжка – мне, жывому,
Бо занадта ў сэрцы гаркаты.
…………………………………..
Чырвань, чырвань, колер праваты...
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1964 г.

***
У акне маім пятнаццаць зорак
Юных, веснавых.
Ім яшчэ не скора будзе сорак,
Век дзявочы ў іх.
Не адно адыдзе пакаленне, –
Зоркі тыя ж будуць у акне.
І якое можна суцяшэнне
У паўночны час прыдумаць мне?
Дарагое, светлае прыпомню,
Дні пражытыя перабяру –
Дзень за днём – і з кожнага па промню,
З кожнага па промню сабяру.
У аконным сцішаным квадраце
Падыму бяссоннае святло.
Паспрабуйце, зоркі, адгадайце,
Сонца ці жыццё маё ўзыйшло?
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Гэтых дум не ведаць вам, суседкі,
Як не ведаць ісціны такой
Што люблю ваду, дубы і кветкі,
Цёплую пушынку пад рукой.
Даражу давер’ем і сяброўствам
Светлабровай зорачкай зямной;
Непрыкметная, ва ўборы простым
Праз трывогі ўсе ідзе са мной.
Да сустрэчы, зоркі, да спаткання,
У акно б’юць ластаўкі мае.
Белае высокае світанне
Ў яснасці цвярозай паўстае.
1964 г.

ДАЛА МНЕ МАЦІ
ГЭТУ МОВУ...
Дала мне маці гэту мову,
Каб не нямым прыйшоў у свет,
Дала мне маці гэту мову
Як спадчыну і запавет.
Была яна не беларучкай
І на жніве і на сяўбе;
На глебе добрай беларускай
Здабыты словы ўсе яе.
Прапахлі сонцам і падзолам,
Дажджамі, сокамі раслін,
Пад знак рукам яе мазольным,
Што мелі толькі ў сне спачын.
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Дачка мая! У жыццёвай прозе
У буднях і святочным днём
Не пакідай яе ў парозе,
Калі ў нечы ўвойдзеш дом.
1964 г.
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***
Міколу Аўрамчыку
Я ў Плёсах быў. Там клуб двухпавярховы
На востраве зялёным, як маяк.
Сказалі мне, што водпуск свой чарговы
На мілі ў моры размяняў зямляк.
Калісь вясёлым прыязджаў студэнтам,
Спяшаўся, нібы ў літгурток.
І наліваўся сонцам, звонам летнім,
Як яблыка, крамяны твой радок.
Ляцелі жураўлі ад цёплых плёсаў,
Раняючы то крыкі, то пяро.
Агонь на крылы маладыя плёснуў
І выпаліў нязмыўнае таўро.
А лепей не трывожыць успаміны,
На ўсё жыццё ў нас кожны імі сыт.
Дзяўчаты рэжуць чорныя цагліны
З адлівам шызым, быццам антрацыт.
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Над поплавам, над штабялямі тымі
Звіняць праменні: сонца ці чмялі?
А можа, дзесьці ў дальняй Варатыні
Даіць кароў даяркі пачалі.
Дуб лугавы. Сланечнік з лісцем шорсткім.
І ластаўка з-пад матчынай страхі.
Ты парадніў іх з лямпачкай шахцёрскай,
Каб больш святла упала на шляхі.
1964 г.

ДА ПАРТРЭТА
ЯНКІ КУПАЛЫ
Між самых крэўных, самых блізкіх
Яго партрэт, знаёмы ўсім.
І дзеці з самае калыскі
Паэта прызнаюць сваім.
Такім і быў ён… Задуменны
Даступны і негаваркі;
Ўвайшоў у дом, у круг сямейны,
Як уваходзяць сваякі.
1964 г.

***
Свяцілася зялёнае акно
І трапяталі цені пад ліствой.
Я слухай штось забытае даўно,
Што ажывала ў музыцы тваёй.
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Мажорна гукі пругкія плылі,
Як лава сінявы пасля грымот,
Пасля дажджу… Ў мелодыі былі
І высь і даль, жыцця кругаварот.
Сябе я зноў убачыў юнаком,
Упэўненым, што вельмі шчодры свет;
Рабіна даспявае над стаўком,
І – шлях прамы да сэрцаў і планет,

Аляксей Пысiн
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І ёсць любімая з святлом акон,
І з ёю пойдзеш хоць на край зямлі,
І гэты край – не цесны мой акоп
(Тады акоп мы бачыць не маглі)…
Замкнуліся глыбокія пласты
Над пройдзеным. І ведаю адно –
Што шчодры свет. Ёсць музыка і ты,
І ёсць тваё зялёнае акно.
1964 г.

***
На схіле дня святла яшчэ даволі,
Вільготны цень кладзе дубоў сям’я.
О, як патрэбны мне твае далоні,
Любоў мая.
Калі стамлюся некалі праз меру,
Адчуць бы мне падтрымку рук тваіх;
І я ў прыліў магутных сіл паверу,
Бо мы ўдваіх.
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Прыкмеціш, што ўскіпаю недарэчы
І слова крыўднае сказаць хачу, –
Ты апусці далоні мне на плечы,
І я змаўчу.
Дубы на позні дол ссыпаюць лісце,
І ў кожнага зямны кароткі век.
Ў мой лістапад няшумны дакраніся
Маіх павек.
І я адчую, ўбачу, невідушчы,
Далонямі тваімі ўбачу я
Ў палёце ластаўку, рабіну ў пушчы,
Любоў мая.
1964 г.

***
Асенні лес, асенні лес,
Густых рабін бяздомнае святло.
Усё вышэй па дрэву дзяцел лез,
А больш нікога ў лесе не было.
Чаго ж, чаго прыходзіў я сюды,
Пад звонкі ліст, пад хвойны сіні дым,
Шукаў чые нябачныя сляды
І думаў аб усім і аб адным?..
Шчыльней лісты кладуцца на зямлю,
Дарогу сцелюць будучай вясне.
Сказаў бы дзятлу, як цябе люблю.
Сказаў бы дзятлу, як нялёгка мне.
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Ды ён, адзіны субяседнік мой,
Выстуквае, выслухвае свой бор;
Тут столькі дрэў са скрухаю нямой,
Што лішнім здаўся б нейкі мой дакор.
1964 г.
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СЦЯГ
Тугое дрэўка на плячы,
Працяг жыцця ў руках,
Звіні, мой сцяг, і трапячы
Ў праменнях і вятрах.
Мой сцяг вышэй усіх няўдач,
Вышэй ўсіх няпраўд.
Я сам загорнуты ў кумач
Ад галавы да пят.
Паверкі
кулямі
		
былі.
І бачыў я тады:
Густою чырванню цвілі
На мне
мае
бінты.
Ты будзеш неўміручы, сцяг,
Бо мы цябе нясём
Ў сваёй крыві, ў сваіх касцях
Перадаём – з жыццём.
1965 г.
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***
Я веру, быццам сваякам:
Дарозе – цётцы гаманлівай,
Дубам – задумлівым дзядзькам,
Пчале над белаю галінай.
Пчалу праводжу ў далягляд,
Ледзь заўважаю след пявучы.
Нясе пчала свой мёд і яд
І мудраму чамусьці вучыць.
Не ўсё яшчэ вядома мне,
Не ўсё вядомае адкрыта.
Хтось бачыць музыку ў сасне,
А хтосьці – новае карыта.
Не веру ўяўнай вышыні,
Што змерана сляпым аршынам.
Пайшлі ў густых вяснушках дні,
Пайшлі абозам мурашыным.
Вясна лавінаю святла
Змывае цені ад парога;
Вясна гукнула, павяла,
І адгукнулася дарога.
Бы ўпершыню гляджу на свет,
Бы назаўсёды пакідаю;
Вясну вітаю,
Абдымаю
Ў цішы пялёсткаў і ракет.
1965 г.

28

***
Адцвітае і нямее мова,
Што калісьці нас з табой звяла.
Не парушыць позняя размова
Устойлівасць драўлянага стала.
Стол драўляны, стол чацвераногі,
Я табе не раб, не гаспадар,
За тваім парогам ёсць дарогі,
А над імі зорны каляндар.
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Я хачу, каб праляталі суткі
З іскраметнай скорасцю свяціл,
Каб лугоў стаптаных незабудкі
Зоркамі ўпляліся ў небасхіл.
Я вялікаму заўсёды верыў,
Бачыў лепшае, чым бачыць мог,
Нават там, дзе лёс жалезам мераў
Тры аршыны ўзбоч маіх дарог.
Я шукаў не зваблівую кветку,
А таго таварыша, з якім
Без аглядкі ходзяць у разведку,
Грэюцца дымком адным.
1965 г.

***
Далёкі тупат кананады.
Бягуць грымоты, як сланы.
Ідзём без строю, без каманды,
Пад балалайку ў тры струны.
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Патроны. Антрацыт махоркі.
Адстаў прастуджаны баян
З абозамі. Скорагаворкі
Вясковай песні любы нам.
За ворагам мы будзем гнацца
З гранёнай ярасцю штыкоў.
«Сямёнаўну»
		
сяржант Ігнацьеў
Вядзе з смаленскіх бальшакоў.
З-пад хвояў выступае вёска,
Салёна пахнуць палыны.
«Сямёнаўну»
		
спявае войска,
Нібы вяртаемся з вайны.
Спяваем мы, пакуль пяецца,
Спявае вецер і сасна;
Не ведаем, дзе абарвецца
Неадспяваўшая струна.
Сухі пясок, сухія гаці,
Сухі туман балтыйскіх вод.
На дзюны ўпаў сяржант Ігнацьеў
Пад біўні зломленых грымот.
Чарнеюць спаленыя дзюны,
Чарнее глыба валуна.
Парваныя сцякаюць струны:
Сямёнаўна,
		
Іванаўна...
1965 г.
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***
Я зведаў адставання шлях пакутны,
Хаду пад дых абознага каня…
Ідуць наўпрост мінуты і секунды,
Як сотні радавых на маршы дня.
І кожны новы міг – не невідзімка,
І кожны міг – на ўліку страявым.
І гэткі час, што лішняя затрымка
Мне пагражае лёсам тылавым.
Мой дух, мой крок пяхота гартавала
Агнём і ліўнем, боем нелюдскім.
Вядзі, сучаснасць! Не прашу прывала
Апроч таго, што суджана усім.
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1965 г.

***

Сцяпану Гаўрусёву

Забыта многае ў жыцці,
З дарогі змецена і змыта.
Мне ў жыта хочацца ўвайсці,
Мне вечнасцю здаецца жыта.
Вазьму шурпаты каласок
На чуйным провадзе саломы –
І адзавецца мне здалёк
Мой продак – сейбіт незнаёмы;
Жней невядомых галасы
Усплывуць над постаццю сухою.
Раскалыханы каласы
Густой паўдзённаю смугою.
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Тут даспявае пад смугой
Зліццё надзей, жаданняў сумесь.
Гудзе жытнёвы провад мой –
Часоў былых і новых сувязь.
І даспявае далягляд
У трапяткім мембранным гуле.
Шукаюць рукі тых зярнят,
Каб нас таксама дзесь пачулі.
1965 г.

***
Свецяцца пявучыя калоны
Быстрых ліўняў і жывых бароў.
Падарылі юныя мадонны
Сінявокіх радасных багоў.
А зямля гудзе не райскім садам,
На зямлі больш сосен і ракіт.
Падаём мы яблык – спелы атам
Ў кошыку, што сплецены з арбіт.
Вы яго бярыце ў свет зялёны
І нясіце з мудрасцю багоў.
Свецяцца пявучыя калоны
Быстрых ліўняў і жывых бароў.
1965 г.
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***
Міхасю Стральцову
Лугоў зялёнае міжброўе,
Вада – славянскай сінявы.
Мне кожны колас Прыдняпроўя
Жадае добрага здароўя
Паклонам русай галавы.
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Вось бескапытная дарога
Звініць у бесканечнасць дня.
Нібы на маманта жывога,
Гляджу на рыжага каня.
Зямля – у воблаках і мяце –
Ляці увысь,
Глыбока сей!
Сасна паклікала, як маці,
Працяжна, глуха: «Аляксей...»
1966 г.

***
Палім мы маршанскую махорку,
Бачым мы Дняпроўскую граду.
Будзе сёння бой. На тым узгорку,
Можа, я таксама упаду.
Будуць травы над курганам. Будуць
Адлятаць у вырай жураўлі.
Нас, напэўна, ў свеце не забудуць,
Успомняць, што на свеце мы жылі.
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Аляксей Пысiн

Выбранае
…Я гляджу на даўняе курганне,
На траву, на рыжых мурашоў.
Ведайце, калі мяне не стане –
Я ў сваю дывізію пайшоў.
1966 г.

***
Нішто не моднае на свеце,
Уся прырода – без прыкрас.
Ліецца дождж і вее вецер
У незалежнасці ад нас.
Хачу застацца старамодным,
Жадаю лёсу аднаго:
Для некага быць неабходным,
Не адчуваючы таго.
1966 г.

ПЯЧЭРСКІ ПАРК
Асыпаецца высь. Пляж пусты,
Толькі цень на пясок упадзе.
Дубравенка калыша лісты –
Жоўты вырай на спелай вадзе.
Ты, рачулка, шнурочак Дняпра,
Гэты лес ціхім смуткам абві!
Адплыла на праспекты пара
Уздыханняў, чаканняў, любві.
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На дарозе дажджынак іртуць,
Белы выраз шпітальнай сцяны;
Ноччу ў сне інваліды вайны
Зябка ў маршавых ротах ідуць.
1966 г.

Аляксей Пысiн

Выбранае

***
У смузе над поймаю дняпроўскай
Дзесь згубіліся сляды твае.
Пачынаць вясну, відаць, няпроста,
Як няпроста выдумаць яе.
Над вадою граюць пераправы,
Ўздрыгваюць нямыя берагі.
Зноў дымяцца леташнія травы,
Што не ўпалі ў цёплыя стагі.
Даўняе з сягонняшнім сплялося.
След пад следам. I вядома мне:
Гэта ўсё са мною, ўсё збылося,
Аж да белай ластаўкі ў акне.
1966 г.

***
І ўсё магла,
І ўсё умела:
З сяўнёй ішла,
З касой – да траў рачных.
Бялей таго бярозавага мелу
На памяць мне
Пакінула ручнік.
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Аляксей Пысiн

Выбранае
Век патрабуе з кожнага сурова,
І хлеб,
І ўцеху цяжка здабываць.
Ці дойдзеш ты,
Адбеленае слова,
Да тых,
Каму хацеў бы перадаць?..
1967 г.

***
Столькі сонца,
Гукаў, гулу
Сёння ёсць,
Паўторыцца пасля!
І мяне на свет жыццё гукнула,
Каб яму служыў я за пасла.
Да мяне ўжо хтосьці гэта зведаў
Поўнай мерай,
Поўнаю цаной.
Водгулле далёкіх запаветаў
Патрабуе вернасці маёй.
Размаўляў з барознамі,
З зарою,
Разумеў спяванне мудрых пчол…
І не мой то грэх,
Што браў я зброю,
Сціплы і даверлівы пасол.
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Боль,
Трывогу маю,
А не візу
На язду ў нейтральны гарадок.
І не мой то грэх,
Што ненавіджу
Баязліўцаў, здраднікаў, прайдох.

Аляксей Пысiн

Выбранае

Можа, заўтра будзе свет цяплейшым,
Дабратой прасвечаны знутры;
Святам тым сябе свядома цешу,
Несучы ахвярныя дары.
1967 г.

***
У запозненым прызнанні
Зноў ты, маці, прада мной:
Бачу я тваё старанне,
Бачу вечны клопат твой.
І на холадзе, і ў спёку
Досыць зроблена ўсяго.
Хоць заўсёды быў я збоку,
Недагледзеў аднаго.
І гадоў пражыў нямала,
А не знаю, як тады:
Дзе ты брала, намывала
Залацінкі дабраты?
1967 г.
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Аляксей Пысiн

Выбранае

***
Не трэба гучна гаварыць,
Выкатваць словы грамавыя,
Бо хуткасці звышгукавыя
Дваццаты век паспеў стварыць.
Абознай мудрасці тайком
Паклонімся. Ўсё з намі, з часам
Талстой на коніку мышастым,
Гамер з арэхавым кійком.
1967 г.

***
Лідзіі Мікалаеўне Сурначовай
Дзявочы халадок бярозы
Сальецца з холадам зімы.
Пад ношаю жыццёвай прозы
Забудзем часам штосьці мы…
Сябры паэта, што загінуў,
Вянкамі ўсыпалі імя.
Жыве сястра. Яе ўспамінаў
Дасюль, здаецца, і няма.
Пажоўклыя лісты з шуфляды
Дастане ў ціхі час яна:
І – чуцен шэлест кананады,
І – размаўляе з ёй вайна.
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Няма запозненае весткі,
Не піша брат наступны ліст,
Ён не вяртаецца з разведкі,
А сонца – ў шкле нябёс і лінз.
Адна бацькоўская калыска,
Маленства з берагам лясным.
Цень палявога абеліска –
Крылом журботным над усім.

Аляксей Пысiн

Выбранае

Ён юным стаў у строй паэтаў,
Ён па трывозе зброю ўзяў.
Прадбачыў лёс ці лёс свой ведаў,
Калі пра віцязя пісаў?
Таго, што ўпаў у слуцкім жыце
З маўклівым: маці не кажыце…
Там ні лістка – са сшытка лета,
Ні промня – вечнага пяра.
Нядоўгі верш – жыццё паэта
На памяць ведае сястра.
1967 г.

***
Даўно апусцелі саборы,
Даўно не шануем багоў.
Электраліній апоры
Нясуць адпушчэнне грахоў.
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Аляксей Пысiн

Выбранае
Адзіныя тайны ў малюскаў,
У сонца і мацерыкоў.
Бетонным слупам пакланюся,
Каб менш было цёмных куткоў.
Няма без святла шаўкапрада –
Ёсць поўзанне, сыканне, яд.
Свяці мне, высокая праўда,
Мільярдам сваім кілават!
1967 г.

ВАЛУЕЎ
Я ўспомніў прозвішча Валуеў,
Гвардзеец быў зусім хлапчук.
Малюю каску. І пад ёй малюю
Вучнёўскі твар, вяснушак пух.
І рукавіцы вязаныя помню,
Хто іх, чырвоныя, звязаў?
Здавалася: ён снегіроў у поле
З вясёлых рукавоў пускаў.
Вясной ляжаў на выветраным схіле,
Спагнаў расою снег сыры.
І па баках бяскрылыя застылі
Дзве рукавіцы-снегіры.
Дзе той пагорак, на якім Валуеў?
Гамоніць з ім каса ці плуг?
Малюю каску. І пад ёй малюю
Вучнёўскі твар, вяснушак пух.
1967 г.
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***
...населенный пункт Борки
А. Твардоўскі
Рамонкі, мак, і лебяда,
І трыста траў цвітуць вясною.
Тут незабыўная бяда
Калышыцца перада мною.

Аляксей Пысiн

Выбранае

Бярэ пчала свой горкі мёд,
Палынны дым, што мёдам лічыць.
«Мы – тысяча і восемсот,
Мы з тысячы засмяглых Лідзіц.
Перш вочы выпалілі нам,
Каб катаў мы не апазналі.
Затым чарга была рукам –
Дзяцей мы імі засланялі.
Калі ж агонь на сэрцы лёг,
Мы ў гэтым вогнішчы на шляху
Пачулі цяжкі тупат ног –
То беглі ворагі са страху,
Баяліся, што гнеў наш сцяты
Спяруніць выбухам расплаты…»
Рамонкі, мак, і лебяда,
І трыста траў цвітуць вясною.
Тут незабытая бяда
Калышацца перада мною.
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Аляксей Пысiн

Выбранае
Спакой вам вечны, землякі,
Ўсё ў нас ад вас – жыццё і мова,
І назва даўняя Баркі –
Дарожны знак ля Магілёва.
1967 г.

***
Я гляджу, што ў свеце адбылося?
Вярнуўся лес туды, дзе ўпокат лёг:
Пасля спрадвечных хвой растуць бярозы –
Трагедыі лірычны эпілог.
1967 г.

БАЛАДА ПРА НАЧЛЕГ
Нядоўгі прывал. Нядоўгі начлег.
Пад намі снег, над намі снег.
Вароты рыпяць ці нашы сляды?
Дарога адна, дарога туды,
Дзе будзем анучы ў цяпле сушыць,
Да раніцы спаць, да старасці жыць.
Налева зіма, направа зіма,
Ні печы няма, ні дома няма.
Граната ў руках. Патрон у ствале.
Чаго нам, сябры, яшчэ не стае?
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Стралковая рота сопку ўзяла.
...Пад намі зямля, над намі зямля.
1967 г.

***

Аляксей Пысiн

Выбранае

Ў краіне светлай, дзе я ўміраю...
Максім Багдановіч
Кіпарысы. Смуга. Павалока.
Hi дубоў, ні світальных зязюль.
Так няблізка і так недалёка
I лясы, і зязюлі адсюль.
Свет пясчынак сугучным паўторам
Данясе родны гук, родны след
Аж да камня твайго, на каторым
Каласуе няўсохлы санет.
I не смутак – жыццёвую сілу
Падымаюць над часам кругі.
Растаюць і сцякаюць са схілу
Цені дня з павалокай смугі.
1967 г.

***
Цёзкі, сваякі, аднафамільцы –
Чалавечай роднасці намёк.
Чым пасля аглядкі пахваліцца
Перад вамі ў споведзі б я мог?
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Аляксей Пысiн

Выбранае
На прывале ў вогнішча падкінуў
Падарожных наламаных дроў.
Першым на плацдарме хтось загінуў,
На паўміга смерць маю адвёў!
Удалося і мяне жалезу
Мігам надзяліць ненажавым.
З той мяжы няблізкай я належу
Ў пэўнай меры – не адным жывым.
Хай жыццё пяе, смяецца, плача,
Вучыць прыгажэй і лепш любіць.
На зямлі – адзіная удача:
Ў вечным слове чалавекам быць.
Зваблівых удач густую паву
Пакідаю для лаўцоў другіх.
Ўсё прымаю, ўсё цаню па праву
Пабрацімства
		
мёртвых і жывых.
1967 г.

***
Імчалі дні – без права спешыцца –
На белых конях у вякі.
Дзе заваёўнікі, дзе бежанцы,
Дзе ўладары і жабракі?
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Няма ключа такога хітрага,
Каб адамкнуў ён склеп зямны.
Баюся ўсё ж з’яўлення Гітлера,
Пакуль жыве душа вайны.

Баюся не істотай страуса,
Вачмі адкрытымі гляджу:
З табою, свет мой добры, раюся,
Як звесці чорную душу.
1967 г.

Аляксей Пысiн

Выбранае

ВЯРБОВЫ МОСТ
Святло рачулкі. Свет лясны.
Рыпенні глейкіх вёрст.
З тае дзіцячае вясны
Нясу Вярбовы мост.
На ім – пад крыламі стракоз –
Сляды маіх дзядоў.
Нягулка прагрымеў абоз
Нагружаных гадоў.
Любую новую бяду
Сустрэну, як ваду:
Свой мост Вярбовы пакладу,
Над безданню пайду.
1967 г.

***
Лес і поле – міма, міма.
Лес і поле – чарнатроп.
Не бяжы, прырода, стоп,
Вось мой край, мая радзіма!
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Выбранае
Даль маленства тут прыбіта
Зоркай, што ўзышла са мной.
І на месцы ўсё нібыта –
Па прамой і па крывой.
Пахне глінай тая ж горка,
Той жа вецер каля шчок.
Дзякую табе я, зорка,
Мой сярэбраны цвічок.
1968 г.

***
Вясна на Бесядзі, на Друці,
Ды не расцвіў у нечых сэрцах сад, –
На сакавік вы, людзі, не крыўдуйце,
Не ён у гэтым вінават.
Гляджу, як дрэва ссечанае млее,
Як хоча ўспыхнуць лісцем дух лясны,
Прырода вучыць нас, яна умее
Заўсёды быць саўдзельнікам вясны.
1969 г.

***
Старажытная каплічка.
Гарадзішча над ракой.
Ледзь прыкметная крынічка,
Што ўзялася асакой.
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Не, не спадчына сівая
І не ўцэнены тавар, –
Мне радзіма адкрывае
Ў дарагіх
радзімках
		
твар.
1970 г.

Аляксей Пысiн

Выбранае

***
Спасцігаю тайную адгадку:
На вятрах цвілі мы, як касцёр,
І вялікі трэба нам прастор,
Каб сябе пасеяць па зярнятку.
Ўзыдзем запаветным хоць на камні
І глыбока зздыхнём касцьмі:
Жні, нашчадак, жні,
Касі касой,
Толькі здуру не тапчы нагамі.
1971 г.

***
Жалезніца, Касцягаўка, і Горна,
І вёска маці – светлыя Мануйлы.
Журба і радасць ціхая агорне:
Вы ёсць, не адляцелі, не мінулі.
Была радня аж дзесьці ў Саматэвічах,
За Бесяддзю, за полем і барамі.
У вёсках тут прыгадваюць Бялькевіча:
«Краёвы слоўнік! Разам мы збіралі…»
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Аляксей Пысiн

Выбранае
Чытаю, перагортваю я слоўнік,
Нібы ў бабульчынай гасцюю хаце:
– Прысядзь, маё ты дзетка, на услоне,
А як жа бацька твой, а як жа маці?
А добра мне. І маці не старая.
І брат жывы. І ходзяць к нам суседзі.
Вайна нікога ў нас не забірае,
І дома ўсе дарослыя і дзеці.
Яшчэ няўцешна ўдовы не галосяць,
Яшчэ касцоў гарматы не гукалі.
І тыя, што забіты, сена косяць,
Ядуць на лузе сала з агуркамі…
1972 г.

***
Ёсць на свеце мой алень,
Ёсць і гэткае маленне:
Будзь заўсёды у аленя,
Цёмны мох і светлы дзень!
Вы, разумныя браты –
Я і сам страляць умею, –
Дайце жыць майму аленю
Пад галінкай дабраты.
Вось у цішыні лясоў
Ліст трапеча счырванелы.
Можа, гэта страх аленя
Тут асінкаю ўзышоў?
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Я іду, іду між дрэў
Па асінавай алеі.
Мне пабачыць бы аленя...
Зноў я чую блізкі стрэл.
1972 г.

Аляксей Пысiн

Выбранае

***

…А хтосьці з той стралковай роты
Падняўся першы. І загінуў.
І стаў пяском, травою, глінай.
Ты быў другі. А можа, соты.
А можа, тысячны, мільённы.
А можа, нават, быў і воддаль.
Заслужаны ты маеш ордэн.
Мы ворага перамалолі.
Цяпер ссівелы, пастарэлы,
Усё часцей, часцей міжволі
Сябе ўяўляеш на тым полі:
Ты самы мужны, самы смелы.
І ўжо не соты, не мільённы,
А першы, першы ў той атацы.
Паверце… Дакараць не станьце…
Галоўнае – перамалолі.
1972 г.
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Выбранае

***
Што світанне ў вербах тоіць,
Што малюе цень сасны?
Толя, Толя Сербантовіч
Узыходзіць з баразны.
Быццам бы шаптанне дрэва,
Быццам выдых позніх траў:
– Шкадаваць мяне не трэба,
Сам я іншых шкадаваў!..
Вось яршысты ўжо, як выклік,
Вось і мае кулакі:
– Не глядзі, што ты вялікі,
Я не дам табе рукі!
Хто прад ім – змрок несагрэты,
Уяўны друг ці нават бог?
З кім ваюе, з кім дагэтуль
Прымірыцца ён не змог?
Анікога ў чыстым полі
Пры сасне і пры вярбе.
Сербантовіч, Толя, Толя,
Проста ўспомніў я цябе...
1972 г.
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***
Я ведаю – я вінаваты,
Са мною, за мною віна.
Даймае віна не адна.
Маўчу, не шукаю спагады.

Аляксей Пысiн

Выбранае

Спазнілася споведзі позва –
Памылкі, няўдачы лічыць,
Старыя хваробы лячыць,
Запозна, запозна, запозна.
Чаму я кагось дакараю
І часам для іншых суддзя?
Вы лепшымі будзьце, чым я, –
Так шчыра, так шчыра жадаю.
1973 г.

БАЛАДА
ПРА КАМБАТА
Ні той час, ні той міг не забыты,
Бачу я: на зямную мяжу
Мой камбат апусціўся забіты
І я побач з камбатам ляжу.
Хто там скардзіцца, што ў батальёне
Шмат знямелых штыкоў, мала рук?..
З батальёнам, лічы, нас мільёны –
Так засведчыць бы мог палітрук.
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Лёсаў колькі вайна памалола!..
Чорным снегам сыпнула зіма.
Ні дачушкі, ні сына малога
Ў маладога камбата няма.
І атаку мы зноў адбіваем,
За сябе і за вас пастаім,
Хоць вам, дзеці, якіх уяўляем,
Нарадзіцца, напэўна, не ўсім.
…Ты журба, як адчутая страта,
Вы, трывогі, адкуль, ад каго?
– А мы – дзеці, мы – дзеці камбата,
Мы – адзіныя дзеці яго.
1974 г.

***
Сасна і кусты іван-чаю,
Далёка лугі і палі.
Дзе б крокі мае ні былі,
Я вёску ў сабе адчуваю.
Над хатай дымок, як калісьці,
То голуб, то кот на страсе...
Мне вецер з сасны данясе
Рыпенне забытай калыскі.
«Ўсё вёска, і зноў жа пра тое», –
Хтось, можа, дакорам кальне...
Ёсць горад і вёска ў мяне,
Я зроду не быў сіратою.
1974 г.
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***
Ведалі – з баёў не ўсе мы вернемся,
Зорка лёсу не адна ўпадзе…
Ад сузор’яў, што ў снягах і верасе,
Выпраменьванне вялікай вернасці
Ў сэрцы к вам,
		
народжаным,
				
ідзе.

Аляксей Пысiн

Выбранае

1976 г.

***
Ціха ў мінулым, і ў будучым ціха,
З намі ўсе гукі і гул жыцця.
Цяжка ўздыхае зямля-парадзіха:
Заўтра якое ўзаўецца дзіця?
1976 г.

***
Акопы, ямы, дол парваны
Перада мной, перад табой,
Зямля травою лечыць раны,
Травой, травой.
Травой бінтуе і сшывае,
Зялёныя гусцеюць швы.
Пакуль зямля твая жывая,
І ты – жывы.
Сваёю ж роднай назавеш ты,
Калі ў спякоце і расе
Табой пасеянае нешта
На ёй расце...

1976 г.

53

Аляксей Пысiн

Выбранае

ВАРАЧКА
Гэтак звалі ў дзявоцтве яе,
І ўжо семдзесят год, а ўсё Варачка.
А турбот і ўзрушэнняў стае,
Не яе пад акном вабіць лавачка.
Не вярнуўся з-пад куляў Сямён,
А чацвёра пры ёй, і малодзенька.
А ўсё дробнай ды добрай сям’ёй
Неяк сеецца
І малоціцца…
Снег завей, белы цвет веснавы
Па-святочнаму ў косы уплецены.
Над пражытым праносяцца сны –
Маладосці залётнай агледзіны.
І купальская ноч настае,
Маладзік з-пад вяночкаў выблісквае.
Ўсё жыве, ўсё цвіце, ўсё пяе,
І спатканне… такое ўжо блізкае:
– Ой, Сямён, Сямён,
		
Ты мой Сенечка,
Абнімі мяне
		
харашэнечка…
1977 г.
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***
Аляксею Зарыцкаму
Падымаецца
		
камочак песні
ад сырой зямлі
		
да паднябесся.

Аляксей Пысiн

Выбранае

У блакіце ўсходзіць,
		
даспявае,
людзі кажуць:
		
– Жаўранак спявае.
І даспела песня
		
і праліта
На зямлю,
		
на маладое жыта.
І душа адчула:
		
лёс нас песціць,
Покуль песня – ў хлебе,
		
хлеб – у песні.
1977 г.

БАЛАДА АБ ЧАКАННІ
Выйшла жанчына к дарозе за вёску
І пры дарозе стаяла.
Роднага, блізкага з войска,
З фронту
		
чакала.
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Столькі чакала дзён, столькі ночак,
Аж пабялелі косы і бровы.
Ўрос у зямлю кіёчак,
Стаў вярбою.
Дрэва, жанчыну змяніўшы, чакае
Сонца, к якому цягнуцца,
Дзетак са школы, з выраю чаек,
Ўсіх, каму трэба вярнуцца.
1977 г.

***
Клятву ў грэшнікаў прымайце,
А сабе я гавару:
Ўсё, што думаў я пра маці,
Для Радзімы паўтару.
1978 г.

БАЛАДА
АБ ПЕРАПРАВЕ
Б’юць і б’юць гарматы. Б’юць гарматы.
Вогненны апад па-над Дзвіной.
Ьрэба, трэба вам тсці, салдаты,
З берага свайго
На бераг той.
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Трэба вам ісці... (Там горад Веліж).
Трэба вам ісці... (Там горад быў).
Трэба вам ісці, хоць цяжка вельмі ж:
Пераправу вораг зноў разбіў.

Ускіпаюць над бяздоннем хвалі,
Абдымаюцб неба глыбінёй.
Пад агнём салдаты мост паклалі,
Пад агнём, пад громам... пад вадой.
Мост, а ў моста сціснутыя пальцы,
Пад павекамі густая сінь:
– Вы смялей, сябры па нас ступайце,
Вы жывыя... вам далей ісці...

Аляксей Пысiн

Выбранае

Веліж, Веліж...
1978 г.

***
Памяці Аркадзя Куляшова
Калі б вясне, Дняпру і чайцы
Па-свойску мог сказаць я так:
Вы ўсё, вы ўсё перачытайце,
Што напісаў пра вас зямляк.
Ды ведаю – наіўна гэта,
І лес, і поле, і рака –
Яны сааўтары паэта
Ў стварэнні слова і радка.
І, пэўна, ўжо ад іх пачуў бы,
Хто светла ўзвеяў земляку
Баладны боль і смутак чуйны,
Што ў тым жа слове і радку.
З ім акіяны размаўлялі,
Вяла з ім вечнасць дыялог.
Сяброў, што тайну давяралі,
Выслухваць і бязмоўных мог.
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Былі шляхі, і цень прывала,
І пік з глыбіннай вышынёй…
У лесе вогнішча сплывала
Перад нязведанай мяжой.
І што яму агонь высвечваў,
Што заштрыхоўваў побач змрок?..
Размова з вечнасцю – не веча,
Ды промнем вечнасці – радок.
У ім – і сінява і чырвань,
У ім усё, чым даражым,
Усё, што будзем перачытваць
Мы без яго
		
жыццём сваім.
1978 г.

МАТЧЫНА ЧАКАННЕ
Доўга сына чакала з вайны,
Ў сэрцы нылі чакання званы.
Сын вярнуўся, а маці няма,
Толькі чуе, як моліць яна:
– Прыпыні свой натомлены крок,
Не спяшайся ка мне, сынок,
Мне не будзе з табой весялей –
Дачакайся сабе дзяцей.
На магілках трава і пясок.
Ціхі голас кранае слых:
– Вучы дабрыні
		
унукаў маіх,
Не спяшайся ка мне, сынок…
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1980 г.

КІНАЭПАПЕЯ
«ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ»
Вялікая Айчынная вайна –
Чарговы фільм… Гады свае гартаю.
Вялікая Айчынная вайна,
Паўстала зноў перада мной яна,
Гляджу і вочы ціха выціраю.

Аляксей Пысiн

Выбранае

На кіламетрах здымкаў франтавых
Я, можа, болей, чым хто іншы, бачу.
Душой я ў кожным з мёртвых і жывых…
Наступны заўтра фільм… Пайду паплачу.
1980 г.

БАЛАДА
БУЙНІЦКАГА ПОЛЯ
Памяці К. Сіманава
За полем поле, як за словам слова
У спеве аб свяшчэнным, дарагім.
Ёсць Барадзінскае, ёсць Кулікова,
І – гэтае, вядомае не ўсім.
О, поле бою,
Буйніцкае поле,
Дарога, дрэўцы, ўскрайчык травяны,
З трывогаю, з сваім глыбінным болем
Ты ўсё яшчэ вяртаешся з вайны.
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Над долам неба ў выбухах пяклося,
Абвальваўся і падаў Магілёў.
Уздрыгвае прыціхлае калоссе,
Ў цішы дасюль не ўлёгся гул баёў.
Даўно пярэдні край жніва не дзеліць,
Ды бой жыве, стралковы полк жыве.
Варожых танкаў колькі!..
Трыццаць дзевяць
Старчма гараць на горасным жніве.
Знікаюць дрэвы, птушкі палявыя,
Дняпром сплывае плач маладзіка.
«Мы будзем тут стаяць, пакуль жывыя», Сказаў Куцепаў, камандзір палка.
Паэт узлётам бітвы прычасціўся
(Пасля раскажа свету пра яе);
Узяў свой штык і вернасць пабрацімству
Засведчыў подпісам на валуне.
Баі на Чорным і на Белым. Траса
І па вадзе, і пад вадой вяла.
А вырай памяці сюды вяртаўся,
Да Буйнічаў, дняпроўскага сяла.
О, поле бою,
Буйніцкае поле,
Вясною, летам, восенню сырой
Выносіш ты ў разгорнутым прыполе
Мінулае – з каменнем і жарствой.
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Перад дарогаю пад гул матораў
Скаціўся з поля камень, а на ім
Той самы подпіс – франтавы аўтограф
Палку Куцепава і нам, жывым.
…………………………………………..
Спыніцеся, мой боль, мой смутак, – пастаім.
1980 г.

Аляксей Пысiн
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УСПАМІН
ПРА ЖНІЎНУЮ ПЕСНЮ
Жаўранкі ў небе спякотным віселі,
Зблізку калыскі парыпвалі.
– А ўсю мы пшанічаньку з’елі,
А ўсю мы крынічаньку выпілі.
Зранку дзяўчаты, бабулі, матулі,
Жнеі прыгожага, дзіўнага,
Жніўную песню тужліва цягнулі
З сэрца – клубочка абдымнага.
Серп апускаўся і сонца прыгортваў
Да каласкоў з перавясламі.
Высі і далеч зямную з прыгоркамі
Песня не раз апаясвала.
Часам жанчына, схіляючы жыта,
Зорачку спевам люляла.
…К зоркам, дзе сынава пройдзе арбіта,
Песню спачатку паслала.
1980 г.
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***
Даль вечнасці без берагоў,
Ды час мы адлічваць павінны.
Пяцьсот гадавых кругоў
У дуба вакол сарцавіны.
Пяцьсот адшумеў без журбы
З бусламі ў трывалай паставе.
Чатыры б, чатыры дубы
Адзін на адзін паставіць:
Зямлю б абнялі карані
Ў пластах да нашае эры,
А на верхавіну зірні –
Не ахапіць і не змераць.
А на верхавіну зірні –
Ў высокім двухтысячным годзе…
На чорным добовым пні
Бярозка ўзнялася ў гародзе.
Для ўзлёту дубы аддалі
Усё, што ў вёснах пранеслі:
Крынічную мову зямлі
І неба світальныя песні.
Рух памяці на ачах,
І век свой і час малюю.
Унучку нясу на плячах,
Бярозку маю маладую.
1980 г.
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***
А. Дзеружынскаму
Заспявай, мой дружа, заспявай
Пра бярозавы вясновы вецер.
Хай за ўсё, што дабрынёю свеціць
Унясе спаўна душа свой пай.

Аляксей Пысiн
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З ветру крыл мелодыя ўсплыла
І азёрная, і баравая,
Песня чуйна сэрца выбірае,
У якім няма кутка для зла.
Добра, што спагадны водгук ёсць,
Што ў пачуццях, чэрствасцю не скутых,
Светла ўзносяцца журба і смутак.
І любоў жыве і маладосць.
Вось таму і цягнемся душой
Да бярозачкі сваёй фальклорнай,
Што лістком, галінкай, светлай кронай
Суцяшэнне дорыць і спакой.
Заспявай, мой дружа, заспявай
Пра бярозавы вясновы вецер.
Хай ва ўсё, што дабрынёю свеціць,
Унясе спаўна душа свой пай.
1980 г.
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«ХАРОШКІ»
Далоняў гулкасць –
Столь не зруш!
Далоняў шчодрасць –
Вам, «Харошкі»,
У воплесках – маленне душ:
Яшчэ, яшчэ! Яшчэ хоць трошкі!
Зноў кожны гук і рух прыспеў
На светлы круг,
На ўзлёт высокі.
Зваротны непаўторны спеў,
Узвышаных пачуццяў скокі.
Прыспешыў свой пявучы крок
Шляхетны Фёдар Балабайка.
З рук бубен
		
поўняю
			
ў падскок –
І ёсць смяшыначцы дабаўка.
Высакарослае дзяўчо
Ў трасусе тупатной прымлела:
Сяброўку ўскінуў на плячо,
Панёс – уратаваць премна…
Эстрадны грукат. Мікрафон.
І голас хрыплы –
Так апрыклі.
Вітаў «Харошкі» свой раён,
Свяцілі воплескі на Кіпры.
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«Харошкі» – чараў сувязны.
Ёсць над Дняпром сяло Харошкі.
«Харошкі» – з поля, з баразны,
«Харошкі» – з жыта, як валошкі.
І жнец і на дудзе ігрэц –
Ці не ў Харошках так сказалі?
З «Харошкамі» – пахарашэць, –
За гэта
		
воплескі у зале.

Аляксей Пысiн
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1981 г.
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