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1.  БЕЛАРУС1

Бачу: змарнелы цень ідзе нейкі,
Бедная світка спіну ахінае,
І галава над лахманнем сівая,
Ногі крывыя ў лапцях старэнькіх.

Твар у барознах, нібы ніва тая,
Цені прыгнечання, лёсу тут здзекі,
Выцвілі вочы, апухлі павекі,
Хрыпла слабымі грудзямі ўздыхае.

Вось беларус, што гаруе і верыць,
Вось беларус, якога скруціла
Ў багне бядоты цемра-хімера.

Можнасць ягоная — домік пахілы,
Мэта ў жыцці — саха і сякера,
Гору сканчэнне — карчма і магіла.

1906

 
2.  НЕ ДЛЯ ВАС...

Не для вас доля заранкам ружовым
Ў мэтлаху быту заззяе на небе,
Не для вас ўзыдзе надзея нанова,
Бо толькі роспач тут сеецца ў глебе.

З думкай аб заўтра, аб хаце, аб хлебе
Мусіце крочыць, спусціўшы галовы,
Ліць пот за іншых ва ўласнай патрэбе,
Потым ад голаду змерці гатовы.

1 Санеты Янкі Купалы «Беларус», «Не для вас…», «У змро-
ку», «***Пакіньце думаць аб слаўным мінулым…», «Гэй, у 
свет!..», «***Свае замкнуўшы ў марах парыванні…» пераклаў з 
польскай мовы Уладзімір Мархель.

Песня жальбяныя кратае струны,
Плача над вашаю ўсею бядотай,
Што пры жыцці яшчэ леглі вы ў труны,

Што зямлю вашу знішчае навала,
Што могуць іншыя жыць у ахвоту —
Вам жа памерці нат нельга з ухвалай.

1906

3.  У ЗМРОКУ

Думаць люблю я увечары ў змроку,
Свет апране калі чорныя строі,
Зорка глядзіць у аконца малое,—
О, тады мыслі ўзлятаюць высока!

Мары душу апаноўваюць роем
Аб маёй долі, чарнейшай ад змроку.
Хоць сваё сэрца нячуласцю ўзброю,
Часта сляза набяжыць мне на вока.

Мару й чакаю чагосьці мо болей?
Сам адказаць я на гэта павінен...
Лепшае, здэцца, нейкае долі.

Шчасце мяне калі ж не адкіне,
Як жа пазбудуся смутку і болю?
Хіба ў магіле — ў глухой дамавіне?..

1906
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4.  ***

Пакіньце думаць аб слаўным мінулым,
Сваёю думкай яго не ўскрасіце;
І хоць аддаць паспрабуеце жыцце —
Мінуласць знікла для вас, прамільгнула.

І прышласць вашая ў мгле патанула,
Не свеціць шчасцем на дальнім блакіце;
Сумненне скоўвае, што ні чыніце,
І ў сэрцы нішчыць надзею знячула.

Адкіньце ж познія жалі і мрою,
Хоць сэрца ные, не мае патолі,
Любіце прышласці яснасць душою,

Паддайцеся шчыра лёсаў сваволі,
Сцяліце працаю ціхай сваёю
Шляхі да прышлай праменістай долі.

1906

5.  ГЭЙ, У СВЕТ!..

У свет! У свет! У далеч-даль,
За думкай ўслед, за ветрам ўслед:
Абы змагчы свой смутак, жаль,
Далей у свет! Далей у свет!

Душу ўзмацніць, як гартам сталь,
Пачуццяў вырваць з сэрца квет,
З любові здзерці мрояў шаль,
Ляцець у свет, у белы свет.

Ды крыл на лёты не стае,
Хоць сэрца спальвае адчай,
Хоць горка мне, хоць цяжка мне!

Застацца дома, Божа, дай:
Я маці маю і сясцёр...
...Навошта ў сэрцы мне касцёр?!

1906

6.  *** 

Свае замкнуўшы ў марах парыванні,
Мы мусім свет даследаваць цярпліва,
Спазнаць людскія душы і жаданні
І ідэал быцця снаваць маўкліва.

Заглушваць мусім звабныя пытанні,
Што зменны лёс нам падарыў зычліва,
І гімны граць для прышласці шчаслівай,
Каб знікнуць зрэшты ў пыле забывання.

Жывем мы толькі ў мроях, ва ўяўленні,
Хаця ў жыццё зрэдзь клічуць летуценні,
Хаця ў нас душы і хаця ў нас сэрцы.

Лёс абламляе нашыя памкненні,
Бадзяемся ў жыццёвай паняверцы,
Каб з горасцю атрутнаю сустрэцца.

1906

7.  ЗЯМЛЯ

Зямля, цябе люблю аддана і трывала,
Я прытулюся да цябе, як да каханкі;
Хачу цябе аздобіць у вянкі-барвянкі,
Хачу абдараваць цябе нямручай хвалай.

У зеляніне ўся, ў зіхоткасці прыўдалай,
Мне бачны ўсе твае дзівосныя пісанкі,
Мне бачны і братэрства і любові ранкі,
Душа пытае: «Божа мой! Ці ж гэта мала?»
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Знікаюць сны балесна пра цябе, зямліца,
Замест вясны і сонца — цёмнасці трывога,
На нівах жа тваіх — каменне і куколле.

І ўзлёт да любасці цяпер ужо не сніцца...
Я не люблю цябе, зямля, пытаю ў Бога:
— Чаму так стала?..

Я ару чужое поле.

1906

8.  ЖНІВО

Наспелая постаць шчаслівых пасеваў
За вёскай, на сонным лясоў рубяжы,
Ссівелы ўжо колас схінула к мяжы

У сумным шаптанні: «Дзе, жнеі мае вы?»

І жнеі сышліся. — Направа, налева
Кладучы ў снапы каласы-старажы,

Зашасталі глуха сярпы, як нажы,
Пад жніўныя вечна старыя напевы.

Спагадная, нудная песня плыве,
Губляючы ў пушчы свае пералівы,
У шэлестах белага коласу нівы.

Плыве гэта песня ка мне і заве,
І ў сэрцы звініць, як каса у траве:
«Ты так жа, брат, сееш… а дзе тваё жніва?»

1910

9.  ПА МЕЖАХ РОДНЫХ І РАЗОРАХ

Па межах родных і разорах,
Пад небам зводна-неспагадным,
Спакоем воджаны век здрадным,

Сную, і нейкі са мной шорах.

Са мной, за мною ўслед сум-вораг
З глухім нашэптам, непрынадным:
Як ты ні хочаш быць праглядным,—

Сягоння ўсё тут — як і ўчора ж!

Усё жыве тым самым богам,—
Таксама шумнае прадвесне

Усёй не зводзе з гоняў плесні...

Араты ўсход нясе адлогам:
Курган чапаючы нарогам,

Не ўспомніць прадзедавай песні.

1910

10.  ЗАПУШЧАНЫ ПАЛАЦ

Твой кволы валадар, забыўшыся навук
Велічыні Зыгмунтавай і лет цярпення,
«Раздзел» узаканяе ў загранічным ценю

І лічыць, колькі дома кінуў хвоек штук...

А дома, роскашы і працы многіх рук,
Папас магнацкіх перацвіўшых пакаленняў,
Стаіш,— і цэгла валіцца з гнілых скляпенняў,

І ў шчыліне гняздо ўе ўслужлівы павук.

Жывёлу гоне ў парк галодны «сервітут»,
Ля сцен цянюе забабон ад лета ў лета:
Нячысцік з ведзьмамі гуляе ў пустцы гэтай.

Так зніштажэнне ў кожан гзымс паўзе і кут
І зубы скаліць: «Моц мая і права тут!

На ўход жыцця сюды ўжо я кладу тут "veto"».

1910


