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Не буду я стаяць на раздарожжы…
Усход успыхнуў ясны і прыгожы,
Сплылі далёка моракі начы,
Не буду я стаяць на раздарожжы,
Вачамі сумнымі глядзець удалячынь.
Вясна вакол, адгрукалі марозы,
Ручай паміж палеткамі журчыць,
Не буду я стаяць на раздарожжы,
Вачамі сумнымі глядзець удалячынь.
1926

Канец лета
Жнівень выйшаў. Восені пачатак.
І на ўзлессі жоўтыя сляды.
Сілы правяраюць птушаняты —
Б’юць па голлі крыллем маладым.
Правяраюць хорам галасістым
Крылляў адгадованых узмах,
Значыць, першы вецер ледзяністы
Ім другі пакажа сёння шлях.
Там на поўдні — сонца і крыніцы,
Дзень пагодны, цёпел і вялік,
Толькі верабейчыкі-тубыльцы
Разважаюць ціха: чык-чырык...
Па дарогах зярняты збіраюць,
Што схаваны пылам і жарствой.
Племя вераб’інае! Ты знаеш:
Тут зімой таксама хараство.
А пакуль на небе многа сіні,
Як ты, вецер, хмары ні гані...
А пакуль — лістота на асінах
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Гулкімі шархоткамі звініць,
Сонца па-ранейшаму няспынна
Раскідае стрэлы па зямлі,
Як дзяўчаты, стройныя рабіны
Чырванню адменнай зацвілі.
Мы яшчэ з лясамі пагаворым,
Арахоў насыплем у прыпол,
Хай сабе, што восеньскія зоры,
Як апорты, падаюць на дол.
Хай сабе,
Што птушак будзе меней,
Мы і самі добра запяём!..
Нам дзяўчаты песнямі заменяць
Самых галасістых салаўёў.
Прыйдуць ветры,
Разгайдаюць струны,
Раскалышуць нетравыя сны,
Пройдзе сонца па гусцейшай руні,
Будзе ўсё падобна да вясны.
І калі часамі дождж заплача,
Шэрым зайцам скочыць па двары...
Не сумуйце, мы яшчэ паскачам
Да апошняй ранішняй зары.
1935

Над Лепельскім возерам
Вецер з поўначы прыносіў песні,
Надазёрны разбудзіўшы гул.
Хвалі шэрыя збіваліся так цесна,
Як авечы статак на лугу.
Потым уздымаліся, як горы,
І грудзямі бераг іх прымаў —
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Быццам хто кавалак кінуў мора
Гэтым месцам, людзям для забаў.
Бачыў я, як човен шлях свой значыў,
Вецер ветразі да долу гнуў...
І здавалася, што човен скача,
Як дэльфін, згінаючы спіну.
Мора прыгадалася харошым,
Быццам тут і чайкі, тут і пляж...
Плыў жа я па возеру па Прошу
Да маленькай выспы наусцяж.
Думаў, што я ў Ялце, ці мо лепей
Тут Батум, а можа, і Сухум...
Ажно гэта горад ціхі Лепель
Да маёй радзімы на шляху.
1935

Палессе
Возера, глыбокае, як памяць,
Ад вады узняўся сіні дым,
І дубы шырокімі лістамі
Б’юць, нібы далонямі, над ім.
Па чаротах цішыня такая,
Толькі ўсплёскі самавітых рыб.
Ды дазорцы-качары гукаюць
Караваны сем’яў на зары.
Кнігаўкі галёкаюць па лесе,
Дзятлы выбіваюць: дук-дук-ду...
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Гэта ты, багатае Палессе,
З надвясенняй прыгажосцю дум!
І ледзь сонца вылятае з бору,
Загавораць так, што не суняць,
Адусюль шумлівыя маторы,
І тады знікае цішыня.
Гукі абдымаюць кругам цесным,
І тугі маўклівай ані-ні...
Хлопцы і дзяўчаты: песні, песні...
Неба выгінаецца, звініць.
Адплываюць качары ў асокі,
Зайцы уцякаюць сугрунём,
У гушчар забіўшыся далёкі,
След губляе матчын ваўчанё
І дрыжыць, пужлівае ад гора;
І сава спрасонку не крычыць;
Барсукі стаіліся па норах
У чаканні ціхае начы.
Навакольны звон ім недарэчан,
Што балоты высушыў у рад...
І апошні чараўнік на печы,
З барадой зялёнаю да пят,
Захмурыўся, клунак пыльны выняў,
Паглядзеў трывожна на абраз
І, расклаўшы косці на цаглінах,
Над вадою шэпча многа раз...
Толькі чарам зачапіцца нечым,
Ападаюць крыллі чорных мар:
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Праз акно, як толькі рушыць вечар,
Электрычнасць б’е яму у твар.
Вось такой прарэзлівай віхуры
У жыцці ягоным не было.
Ён дарэмна вочы свае жмурыць,—
Прылятае ў вушы многа слоў.
Гэта б’ецца несуцішна радасць,
Скогат, страх звярыны прэч пайшоў.
Гэта позна вуліцай брыгады
З песняю вяртаюцца дамоў,—
Што жыццё яснее з кожным годам,
Паляшук як выйшаў у народ,
Як плывуць на Тураў параходы,
Як лісты прывозіць самалёт;
Што усюды вораг больш не страшан,—
Ні ў палях, ні ў небе, ані ў чым;
Што вакол пяе радзіма наша,
Чалавецтву шчасце несучы...
Як жа выйдзе месяц над узлессем
Да сябе ўсе зоры сабіраць,
Спіць маё багатае Палессе,
Толькі пагранічнікі не спяць!
1935
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Рыбак
Туман адплыў на ўзлессе ад ракі.
Яшчэ дрымотна...
І стаяць у сне
Чароты ў паплавах і хмызнякі,
Але шумліва на пясчаным дне:
Прачнуліся рухавыя малькі,
А з-за травы пражэрлівы шчупак
На іх наважыўся...
Даўно рыбак
Расклаў цішком смалісты курадым,
На жэрдках саганок павесіў свой.
І часам здасца плотка там жывой,
Калі яна варочаецца ў ім.
Пад свежым ветрам палымнее жар.
Рыбак сядзіць задумна пры агні,
І ў водблісках вады спакойны твар
Ахоплены павевам цеплыні.
І мроіцца яму, нібы праз сон,
Як ён спаймаў асілка-акуня.
Устаў. Вузельчык выняў з кішаня,
Прыправу розную усыпаў ён,
Задумаўся аб смачнае ядзе.
Знаёмы пах прыемна казытаў,
Раптоўна ўсплёск далёкі на вадзе
Яго зусім на момант счараваў;
Але з усмешкай думу стрэў адну —
Пакроіў хлеб,
Расклаўшы востры нож,
І лыжку па яду ён працягнуў.
А побач з рыбай біўся поўны кош.
1937
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