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Леанід ГАЎРЫЛАЎ
ЦІШЫНЯ
Цішыня над полем і над лесам,
I на хаты пала цішыня.
Сінім небам — месячык бялесы,
Сінім небам — грае вышыня.
I плыве, як грэчкі пах мядовы,
I плыве, як васільковы пах,
Ціхі смутак зеленагаловы
Па вачах любімых, па губах.
Наш рубеж акованы гранітам
I напят, як тонкая струна.
Ды спрабуй струну тую крані ты —
Адзавецца грукам перуна.
А пакуль спакойны зараніцы,
П’юць расу палеткі на зары,—
Сцерагуць свяшчэнную граніцу
Ўсе таварышы, усе мае сябры!
Вось таму над лугам, над садамі
I на воды пала цішыня,
I дарог мядзянымі слядамі
Пабрыла нямая даўжыня.
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Аляксей КОРШАК
ГАРАЧЫНЬ
Гарачынь, як у пекле...

Над засмяглымі травамі
Бачаць вочы адну толькі вялую сінь.
Без ніводнай хмурынкі
неба томіцца млявае,
Смаліць сонца, астаткі адбіраючы сіл.
Хоць бы ценю якога...
                   Хіба дыхаць тут можна?!
Пачарнелыя вусны
хоць бы ў кроплі змачыць!..
На густых сенажацях,
на істужках дарожных —
Скрозь
прылеглі
вандроўцы
спачыць.
Гэты, землю абняўшы,
быццам сябра сустрэчнага,
Гэты, з неба
не зводзячы воч застылы блакіт,—
Так спачылі на хвілю...
Што кажу я? —
Навечна.
Чуеш, сэрца? Навечна.
Скуль жа холад такі?
Быццам дроў наваляна...
Глянь, і жудасна стане...
Па-над імі ці ў сонцы, ці ў слязінах дажджу
Скора ўстануць курганы, і на кожным кургане,
Быццам яблыню, песню сваю пасаджу.
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Анатоль АСТРЭЙКА
НЁМАН
О Нёман, о бацька мой, Нёман,
Як сонца, як дзень дарагі!
Касцямі звяругаў шалёных
Усланы твае берагі.
Да змогі цябе баранілі
Твае баявыя сыны,
Каб ворага чорная сіла
Не гнала па хвалях чаўны.
Нас праўда на бой акрыліла,
Дала нам матуля мячы,
Ты глянь, на тваіх колькі схілах
Нямецкай ляжыць саранчы!
З тваіх адышлі мы прыгоркаў,
Так трэба, мой Нёман, было.
Я знаю, што цяжка і горка
Свой дом пакідаць і сяло.
Мы вернемся хутка, мы прыйдзем,
Мы будзем навекі з табой.
Заплаціць за гора нам злыдзень
Сваёю фашысцкай крывёй.
Бушуй жа, мой Нёман шумлівы,
Ад помсты ўскіпай і гудзі,
На дно, ў вадзяную магілу,
Чужынцаў нязваных кладзі!
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Пімен ПАНЧАНКА
БЕЛАРУСІ
Ты ляці, маё слова, праз палі і лясы,
Прывітайся з краінай маёй дарагою.
Беларусь, я — твой воін адданы і сын,
Мае думкі і сэрца заўсёды з табою.
Ты мяне гадавала, ты мяне калыхала,
Ты мне песні, як родная маці, спявала,
Клапатліва збірала у шлях.
Як люблю я задумлівы шэлест бяроз,
Хвалі жыта, святло перадранішніх рос
На тваіх аксамітных лугах!..
Цяжка думаць, што там папялішчы і кроў,
I ўсё, што да болю мне люба і дорага,
Сёння стогне пад дзікім прымусам звяроў;
Што бацькоўская хата зганьбована ворагам.
I калі у паходнай палатцы прысніцца мне
Светлы гай з залатымі суніцамі,
Плёскат сініх азёр на зары,
Спеў драздоў у смалістым бары,—
Тады гасне туга, адыходзіць самота,
Толькі ў сэрцы палае вялікасны гнеў:
Не, не стопчуць красы тваёй брудныя боты,
Не, народа майго аніхто не сагне!
Ён, магутны, у пушчы адвечныя рушыў,
I легенды лунаюць над роднай зямлёй,
Што адважны Гаркуша
Драпежнікаў глушыць,
Што Кастусь Каліноўскі выходзіць на бой;
Што усталі з магіл партызаны Дукоры,
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Каб адвагу у сэрцах юнацкіх расціць;
Што бушуе і пеніцца Нарач, як мора;
Нёман гнеўна гамоніць, і Прыпяць кіпіць.
Веру цвёрда: сканае бязлітасны вораг
I штандар перамогі над краем запаліць зару.
Пакуль сонца не згасне,
Пакуль свецяцца зоры,
Беларусь не загіне, будзе жыць Беларусь!

Мікола СУРНАЧОЎ
У СТОПТАНЫМ ЖЫЦЕ
Ніколі не ехаць
Хлапцу маладому
Да роднага гаю,
Да блізкага дому.
Над ім асыпаюцца
Слуцкія краскі,
Абсмалены колас
Схіліўся да каскі.
Ляжыць ён, як віцязь,
У стоптаным жыце.
Маці спаткаеце —
Ёй не кажыце...
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