
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пѐтр СЯМІНСКІ  

Пакутлівым днѐм 
разыходзяцца 
душы… 
 
 

Фаталіст 
 

Я вырас там, дзе не забыты злосны Крон, 

Сярод плакатаў і выяў жывых ікон. 

Я слухаў ветры, рэха войн і мірны гром 

Пылінкай кволай, што лягла на касмадром, 

Расінкай крохкаю для хронікі эпох, 

Травінкай скошанай між тысячы дарог. 

Я плакаў на руінах першай мары, 

Прымаў прамыя лѐсу ў твар удары. 

Над Кронанам Гародні самацвет 

Я лашчыў і як сын, і як паэт. 



З папрокам каляндар губляў апошні ліст, 

І шклянку напаўняў маркотай фаталіст. 

Міналі дні, нібы запрэжкі лебядзей, 

Я захлынуцца быў гатовы ад ідэй. 

Душу апошняе стамляла адкрыццѐ, 

Я раптам зразумеў: па-за гульнѐй жыццѐ. 

 
Пачатак 
 
Стомлены дружыннікі, 
Князь загнаў каня. 
Сонца за яліннікам, 
Нібы гар ад дня. 
Дзень згарэў. Да раніцы 
Мерзне ўся радня, 
Дым кастра ўяўляецца 
Ім, як гар ад дня. 
- Стругі ладзіць прыйдзецца, – 
Мовіў князю вой. 
- Тыднем не абыдзецца 
Праца над ракой. 
Многа тут ахвотнікаў 
Землі захапіць, 
Кроў сівых гаротнікаў 
Ў Нѐмане тапіць… 
Князь устаў над воямі 
З факелам агня: 
- Каб не стаў між войнамі 
Край як гар ад дня, 
Пабудуем горад мы, 
Каб абараняў, 
Каб была для ворагаў 
Тут агарадня. 
Злую вестку вершніку 
Несці – мала дня. 
Спыніць сграю першую 
Крэпасць ГАРАДНЯ… 
Слова над цяпельцамі 
Чулі курганы. 
Сталі гарадзенцамі 
Князевы сыны… 
Будзенна, паходна 
Утвараўся Гродна. 



Нѐман 
 
Жорсткі Крон, як Бог часоў няўмольны, 
Даў імя рацэ і старане… 
Хай цякуць гады ў нябыт павольна, 
Кронан, зразумееш ты мяне. 
 
З даўніх пор на пару з Белавежай 
Авангард спыняў варожы ты, 
Апякун для Белага памежжа. 
"Не мане", – тут шэпчуць чараты. 
 
Нѐман-праўдалюб, твой рух руплівы 
Прымушаў рамантыкаў сталець, 
Лѐсу чорна-белага адлівы 
Без пакут прымаць і не мялець… 
 
Мелюць пыл эпох часоў жаронцы 
Над свабоднай Белаю зямлѐй. 
Гродна на Прынѐманскай старонцы 
Ружаю квітнее векавой. 

 
Гродна 
 
Горад-цуд для жывога былога, 
У якім прызямляецца Бог, 
Цытадэль для славянства святога, 
Вартавы над ракою эпох. 
 
Мы ў каханні табе прынародна 
Прызнаемся з наплывам надзей, 
Наш чароўны, таемны наш Гродна, 
Горад-мара і горад-музей. 
 
Ты паўстаў у абдымку з Каложай, 
Як брыльянт, што расквечвае даль, 
Горад-творца, заўсѐды прыгожы, 
Горад-сябар, дзе зноў фестываль. 
 
Водгук трубаў тваіх летапісных 
Не дае забываць перамог. 
Беларусі выток рэчаісны 
Над бясконцай ракою эпох. 



 
Мы ў каханні табе прынародна 
Прызнаемся з наплывам надзей, 
Наш чароўны, таемны наш Гродна, 
Горад-мара і горад-музей. 

 
Зоркавая трэль 
 
... Раз печ у хаце задыміла, 
І каб прадухіліць пажар, 
Спазнаць паспеў юнак руплівы, 
Што ў небе бачыць камінар. 
 
Быў, як на злосць, мароз пад трыццаць, 
У кухні дым стаяў слупом, 
Палез на дах ѐн сажу чысціць 
У дымаходзе памялом. 
 
Там спрабаваў складаць ѐн песню 
Аб месяцавым кавуне, 
Пачуў ѐн раптам голас дзесці 
І бачыць стаў, нібыта ў сне, 
 
Як на сузор’я Дзевы блікі 
Глядзяць Стралец і Вадалей, 
І Валасамі Веранікі 
Стары захоплены Персей... 
 
Яны рашаць свае праблемы 
Нас клічуць пад нябѐс свірэль... 
І стаў юнак пісаць паэмы 
Пра лѐсу Зоркавую трэль... 
 
 

Дзяцінства 
 
Як вабна зірнуць на былога каралі, 
Дзе месяца позірк не кліча дамоў… 
Імгненні з табою лѐс апанавалі, 
Мне хочацца іх перажыць зноў і зноў. 
Ты ў моры сучаснасці – кропелька сушы, 
Што дбайна стварала калісь міражы… 



Пакутлівым днѐм разыходзяцца душы. 
Няўжо назаўсѐды, дзяцінства, скажы? 
 

Той дзень 
 
Ручай вясновы намаганняў 
Сілкуе рэчаньку гадоў. 
Нам таямніцы і чаканні 
Ужо адзначаны даўно? 
 
Учынкаў першых ліхтарамі, 
Алоўкам думак у журбе. 
Разважлівымі вечарамі, 
Рашучым крокам да цябе? 
 
Сутокай позіркаў нясмелых 
У непагасным прамяні, 
Фатой юнацтва снежна белай 
У тыя казачныя дні? 
 
Зірнула восень у ваконца, 
З табою дваццаць пяты раз 
Мы сѐння аблятаем сонца, 
А дзень той зноў малодзіць нас. 
 
 

Драбяза 
 
Ты да мяне прыходзіш нечакана 
Употай ад намераў і надзей, 
Хаця цябе я, пасталелы рана, 
Ніколі ўжо не ўбачу між людзей. 
Лягла на жвір халодны дамавіна, 
І толькі тут прарвалася сляза. 
Матуля стала зоркай успамінаў. 
Няўжо жыццѐ для свету – драбяза? 

 
Пад вокнамі раддома 
 
Хай за світанкам непаўторным 
Будзѐнны, звыклы поступ свой 
Жыццѐ пакрыла шэрай коўдрай, 



А твар салодкіх слѐз расой. 
Даўгачаканы позірк твой 
Гурт мар імчыць да зорных высяў. 
Маркоту адпіхну рукой, 
Я зноў, нарэшце, нарадзіўся 
У вабнай, здзіўленай такой... 
Віншуй мяне сусвет з дачкой. 

 
Апошні паядынак 

 
Усім нам суджана пазнаць і 
Кахання радасць, і журбу... 
Рукой махаў я роднай хаце, 
Ізноў удалеч лѐс цягнуў. 
– А ты расцеш, як спелы колас. 
Давай, святая маладосць, – 
Пачуўся бацькі сталы голас: 
– Рук параўнаем нашых моц. 
Хвіліны дзве быў паядынак, 
Пачырванеў у маці твар: 
Упершыню далоні сына 
Прайграць павінен гаспадар. 
– Што ж, недарэмна гадавалі, 
Заўжды, пры кожнай драбязе, 
Не ў бойках, у жыццѐвых хвалях 
Будзь моцным. Дай адпор бядзе... 
Рыпеў ледзь чутна снег. Цямнела. 
Хто ж ведаць мог у гэты час, 
Што позірк бацькі за каўнерам 
Схаваўся ўжо апошні раз... 

 

 
Алея памяці 

 
У шафу шынель і на поле, 
Сябе ад вайны абуджаць, 
На спаленай ніве таполі 
Мой вырашыў бацька саджаць... 
... Топаляў шум, нібы бацькоўскі 
Нязгасны душы галасок, 
Пад гоман яго дырыжорскі 
Я елачкі сею ў радок. 



Іх сонейка промні нагрэюць, 
Ім чуб, ветравей, завівай... 
Таполі калі састарэюць, 
Уздымецца ѐлкавы гай... 

 
Провады 
 
Провадаў дзень. На суседа і брата 
Аднавяскоўцы з надзеяй глядзяць. 
Мір адстаяць абавязак салдата, 
Край і айчыну абараняць. 
Бацька разважліва сочыць за сынам, 
Маці слязінку змахнула рукой... 
Разам спазналі і кулі, і міны, 
Бо не па кніжках знаѐмы з вайной. 
Холад сагрэе, памылка навучыць... 
Да развітанняў ніхто не прывык. 
З часам у ногу паходкай рашучай 
Вуліцай роднай ідзе прызыўнік. 
 
 

Загадка 
 
Ён - казка, ѐн - цуд, ѐн - загадка, 
Ён, мабыць, крыніца душы, 
Бяссонне маѐ і зарадка… 
Яго паспрабуй напішы. 
Пражыць яго трэба найперш, 
Тады атрымаецца… 

 
Дваццатаму стагоддзю 
 
Прайшлі мы ўзлѐты і правалы 
З імпэтам лѐсавых жрацоў, 
Стагоддзем атамна-крывавым, 
Бязлітасным для мудрацоў. 
 
Звязалі мы сябе зарокам 
Прыгожых дум, турмовых крат… 
А хмель Удачы з жорсткім рокам 
На брудэршафт піў бюракрат. 



 
Бязмэтнай прагнасці прайграны 
Фінал: тузы былі не ў масць… 
Стагоддзе скончана, а раны 
Яно нашчадкам перадасць. 
 
 
*** 
 
Паэту, каб слова гучала, 
Нягожа чакаць музаў злѐт: 
Эпіграф – платформа  вакзала 
І думкі натхнѐны палѐт. 
Пад гучныя ямбы чыгункі 
Паэт, нібы борзды рысак, 
Стварае метафар карункі, 
Стрымацца не здольны ніяк. 
У лѐсу дрыготкім вагоне 
Ён ставіць жыццѐ на зэро, 
У пекле, Чарнобыльскай зоне 
Сваѐ трэніруе пяро. 
Яму сярод кожнай дарогі 
Тэм вецер папхне небакрай. 
Ён піша, дасціпны нямногім. 
“Навошта?” – яго не пытай. 
Калі ѐн на гэта пытанне 
Адказу здабудзе сакрэт, 
Патухне слоў шчырае ззянне,  
І знікне ў натоўпе паэт. 

 
 

Над Чарнобылем з сумам 
 
Над Чарнобылем з сумам 
Пралятаюць гракі. 
Тут нябачаным тлумам 
Поўны водар ракі. 
Птушак далеч прымае 
І чужыя гаі. 
Я ж – часцінка жывая 
Гэтай шчырай зямлі. 
Апякае Палессе 
Дым бязглуздых кастроў, 



Ды сплятаецца ў песні 
Стойкі дух землякоў, 
Што не рэквіем хорам 
Звалі ў кут свой лясны, 
А на злосць дырыжорам 
Йшлі да новай вясны… 
Зноў над Прыпяццю трэлі. 
Бедам наперакор 
Застаешся ты белым, 
Край празрыстых азѐр. 
Лѐсаў-сноў пералівы 
Змыюць попел і друз. 
Веру, будзе шчаслівай 
Вечна Белая Русь. 
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