Ірына ДАНІК

А ЖЫЦЦЮ
ПРАДАЎЖАЦЦА
ЦЫКЛ ВЕРШАЎ, ПРЫСВЕЧАНЫХ
30-ГОДДЗЮ АВАРЫІ НА
ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС
ЗОНА
30 год аварыі… А думкі
Недзе там – над цѐмнаю вадой,
Дзе стаіць дагэтуль вобраз мулкі
І вісіць, як грыб, над галавой.
Там растуць звяры, рамонкі, дрэвы…
Там палае поўдзень над ракой…
Толькі ўжо другія лѐс і нервы,
І чужы чарнобыльскі спакой.
Ах, як пахне мѐдам на змярканні…
Зноў плыве аблок тугі вянок…
Толькі ўжо халоднымі рукамі
Нас абдыме вуліца здалѐк…

ЧАРНОБЫЛЬ
Чорная быль… Недзе праўдай
Вырас на станцыі ціск…
Зорка! Паслухай, не падай!
Толькі зляцела ўніз…
І пакацілася рэха,
Што нам Чарнобыль паслаў…
Лѐс раскалоўся арэхам:
Час да яго і пасля.
Бусел жа ведаў пра тое,
Ды закружыўся, дзе быў…
Кліча гняздзечка святое –
Гэтак Радзіму любіў…
ЛІКВІДАТАРЫ
Мала ўжо засталося
Тых, хто нас ратаваў…
Час і доля адносяць
У край, дзе расце трава.
Хоць першымі ў пекла тое
Яны вясною пайшлі…
Ёсць правіла залатое:
Полымя трэба тушыць!
Не думалі, што праменні
Спаляць іх назаўжды…
І гарэлі каменні,
І палалі сляды…
Радыяцыі жала
Зачапіла людзей –
Як жняярка пажала
У небе, полі, вадзе…
Столькі год праляцела –
Стогне й сѐння душа,
Што і Радзімы цела
Нас затуляла спярша.

ЧАРНОБЫЛЬСКІ ШЛЯХ
Ніхто тады не дапамог
І Беларусь адна, як маці,
Паміж чарнобыльскіг дарог
Цягнула рукі да дзіцяці.
Любоўю ўсіх апавіла,
Надзеяй цѐплай ахінула
І так зрабіла, як змагла,
Бо плач усіх людзей пачула.
О, як жа цяжка на шляху,
Калі бяда…
Ратуй, сталіца…
Якую ўзвясці страху
Ад радыяцыі?.. Маліцца?!.
Бог не пакіне, бо – свае…
Пад цяжкі звон нябеснай зоркі
Той век чарнобыльскі ўстае
Такі настойлівы і горкі…

ПЕРАСЯЛЕНЦЫ
Узвялі шыкоўныя дамы,
А яны не захацелі шчасця…
―Не прывыкнем на чужыне мы!
Вось і ўсѐ. Лепш мѐртвымі застацца‖.
І тайком вярнуліся сюды
Жыць у гэтай зоне назаўсѐды…
Падалі Чарнобыля дажджы,
І цвілі шыпшынамі ўсходы.
Што ім тыя чорныя грыбы,
Калі тут ляжаць усе з радзіны…
Мы – адгэтуль…зернетка сяўбы…
Нашы тут маленькія радзімы.
І нішто іх болей не бярэ:
Ні закон, ні радыяцый пашча…
Бо шчасліва сядуць на дварэ
І сустрэнуць сваѐ заўтра нашча.
Толькі ціха моляцца заўжды
За жывых, што з’ехалі далѐка.
А магілы продкаў і сляды
Будуць аж да смерці іх галѐкаць…

РАЗДЗЯЛЕННЕ
Узарваўся рэактар – разваліўся Саюз…
І раскідала ўсіх па планеце.
Ну, а мы – утапталі ўвесь гэты друз,
Дзе гуляў радыяцыі вецер.
У народаў – паўстанні і лозунг другі,
Рэвалюцый разносіцца смецце.
І жыццѐ стала сѐння такім дарагім,
А плаціць будуць некалі дзеці.
Нам жа жыць на Радзіме, дзе бусел жыве
І вяртаецца зноў напрадвесні,
А ў чаромхавай квецені радасць плыве
І гучаць беларускія песні.
Толькі той, хто адолеў нягоды шляхі,
Хто навекі спазнаў сваѐ гораЁн не будзе ніколі да болю глухі,
Не паедзе за сіняе мора.
Уцякаюць адтуль і бягуць у наш край,
І ахвяры, і строгія суддзі…
Бо для іншых Радзіма – валошкавы рай!
Значыць, правільна думаюць людзі.
30.10.2015

КНІГІ ПАМЯЦІ
Напішуцца некалі кнігі
Пра тых, хто навекі пайшоў
У свет, дзе стуляюцца крыгі
Халоднай магутнай душой.
Жылі яны ўсе, як жылося…
Не думалі, мабыць, пра лѐс…
І толькі ляглі, як калоссе,
Пад ціхую музыку слѐз.
…Калі прылятае імгненне
Навечна пайсці ў нябытЯны, нібы ўсѐ пакаленне,
Пад чорнай сімфоніяй плыт…
Але як плыве гарманічна
Той лѐс чалавечы ў нас,
Дзе зоркай Палын сімвалічна
Скаціўся абвуглены час…
01.11.2015

ДАРОГА Ў ХОЙНІКІ НА СВЯТА
ПІСЬМЕНСТВА
Ах, Палессе… Звонкія сады…
Прыпяць, што схілілася матуляй…
Я аднойчы ехала сюды,
Каб убачыць раніцу ў кашулі.
Плыў туман на дрэвы, паплавы…
І шумеў чарот каля дарогі…
Дакрануўся вецер галавыЦалаваў палескія парогі.
Я глядзела на прастор зямлі,
Дзе хадзілі слынныя паэты
І размовы ціхія вялі
Пра такія розныя сюжэты.
А аўтобус сунуўся сабе
Да ўсмешак вербаў і таполяў,
Толькі ўсѐ кружыўся ў галаве
Вобраз тых, хто не пакінуў поле.
Хто і сѐння памятае дзень,
Як трашчала раніца ў расінцы
І на горад падаў градам ценьТак Чарнобыль пасылаў гасцінцы.
Выжылі… І вынеслі сваѐ,
Каб квітнела радасць на прыволлі.
Толькі плача кнігаўка вясной
Аб сваѐй і чалавечай долі.
І дагэтуль працаю жыве
Кожны дзень… А людзі на балоце,
Нібы матылѐчкі на траве
Сушаць хусткі крыллямі на плоце…
02.11.2015

ГОРКАЯ ВАДА
Хмара плыла на Палессе
І разлілася бядой…
Недзе вясѐлкаю песень
Тужыць у сэрцы садоў.
І пацяклі па лагчынах
Горкай вады ручайкі…
Толькі не здасца Айчына —
Нораў у продкаў такі!
Вынесем цвѐрда пад лѐсам,
І не пахіляць вякі
Нашых малітваў калоссе
Мужна стаіць, як цвікі.
01.11.2015

***
Яшчэ цяпер то тут, то там
кусае радыяцыя…
Вісіць на росах, на кустах,
мяняе сітуацыю.
І хто адкажа, што лягчэй,
калі ў дзяцей хваробамі
цячэ мінулае з вачэй
і ззяе сонца добрае.
Як іх ад смерці зберагчы,
падняць над болем вішнямі?

Любоўю светлаю лячыць
і верыць Усявышняму!
01.11.2015

26 КРАСАВІКА 1986 ГОДА
Памятаю красавіцкі дзень,
калі разарвала той рэактар…
І ніхто не ведаў, што бядзе
дадзены такі вялікі фактар.
Як гулялі людзі пад дажджом
чорнай радыяцыі нахабнай,
А праменні рэзалі нажом
белы свет, расквечаны так храбра.
Паў-Еўропы бруднаю каймой
у імгненне гэтае накрыла
і не бачыў гора позірк мой —
толькі шчасце ў сэрцы гаварыла.
Дзеці рвалі кветачкі ў лясах
і лавілі зайчыкаў рукамі —
ды трашчалі швы на палюсах,
нібы іх распорвалі вякамі.
Колькі тых, хто вуснамі ахвяр
цалавалі гэты дзень вясенні,
а праменне ўжо смактала твар
і жыццѐ скацілася, як цені…
03.11.2015

ВЕЧНЫ ПОМНІК
Адгула навальніца… Зляцела вада…
А на лужынах – жоўтая каша…
Ды бракуе настрою ў лясах і садах –
Так планета забруджана наша.
Высыхалі рачулкі, а жоўты настой
Заставаўся ляжаць на прыволлі…
Колькі людзі не ставілі ў зоне пастоўРадыяцый не меньшала ў полі.
І не змыеш навекі, не сцягнеш у дол,
Бо і там яе столькі – аж цесна…
Толькі мы ѐй загналі асінавы кол!
Усміхайся, матуліна песня!
Сеем хлеба насенне і садзім сады,
І дажынкі спраўляем заўзята,
Але помнікам будзе ў сэрцы заўжды
Красавіцкая чорная дата!
03.11.2015

ТРЭБА ЖЫЦЬ
Няма ўжо смаку ў грыбах
І пах другі ў чабора…
Трашчыць пясочкам на зубах
Чарнобыльскае гора.
То тут, то там яшчэ гучаць
Узрыва адгалоскі…
А над Еўропаю – пячаць,
І позірк неба Боскі.
Пакуль ѐн з намі – не бяда!
Адолеем і гэта…
Празрыстай будзе зноў вада
І закрасуе лета.
Ды толькі трэба чэсна жыць,
Не забіваць – калечыць.
З усімі іншымі дружыць
І памагчы ім нечым…
03.11.2015

***
Што было – у сакрэце…
Разарвалася – факт…
Над рэактарам трэці
Узвялі саркафаг.

Будуць ехаць турысты,
Каб на ўсѐ паглядзець,
Як гула ганарыста
Тут нябачная смерць.
Як зялѐнае лісце
Памірала тады
І Чарнобыль калісьці
Стаў калыскай бяды.
А цяпер экзатычна
Цераз трыццаць гадоў
Тут вітаюць тактычна
Кветкі новых садоў.
Што не бачылі смерці,
Не лячылі людзей,
Але тое – не сцерці:
Як адбітак ідзе…
04.11.2015

А ЖЫЦЦЮ ПРАДАЎЖАЦЦА
Гомельшчына… Болей дасталося
Гэтым вѐскам, хатам, гарадам,
Дзе чарнела спелае калоссе,
Застывала мѐртвая вада.
Не спявалі птушкі на бярозах
І сцякаў дарэмна цѐплы сок,
Нібы Беларусі маѐй слѐзы,
Што загінуў сонечны куток.
Колькі хат пакінута навекі,
Колькі людзям выпала бяды…
Нават вод празрыстыя павекі
Чорнымі зрабіліся тады.
Дваццаць першы век над гэтым краем…
Ззяе сонца нашага жыцця.
Будучыню сѐння мы ствараем,
Хоць Чарнобыль кожнага працяў…
Паглядзіце: жыта зноў красуе,
Дзеці ў школу весела ідуць
І жыццѐ так вобласці пасуе,
Бо тут людзі моцныя жывуць.
04.11.2015

ЁСЦЬ КРАЙ
Ёсць край, дзе родны дом…
Дзе васількі смяюцца...
А ў навальніцу гром
Злятае ў рэчку ніцма.
Купаецца туман,
Каб выпіць шчасця дозы…
Жыццѐ людзей – раман
Паэзіі і прозы.
Пароўну ўсѐ ў жыцці,
Хоць нешта далягае,
Ды радасці — цвісці
У цѐплых даляглядах…
06.11.2015

НЕ БУДЗЕ ТАК
Ажываюць тыя гоні,
Што забруджаны былі
І пасуцца ў лузе коні,
Дзе ваўком вятры гулі.
Ды і раніцай туманы
Уцякаюць да зямлі
Перажыць свае раманы,
Што забытыя былі.
Зараслі быллѐм і зеллем,
Новай музыкай жыцця.
А праменні колькі з’елі?
Маладым цяпер няўцям…
Ды не будзе так ніколі,
Каб загінуў родны край!
Бачу: зноў расце на полі
Васілька нябесны рай.
І прырода ажывае
Пад малінавай зарой.
Песні матчыны спявае,
Апранае родны крой…
06.11.2015

ПАМОЛІМСЯ ЗА ІНШЫХ
Жыццѐ такое крохкае —
Злятае, як лісток…
Імгненнямі высокімі
Бывае часу крок.
Памолімся, як новыя,
За ўсіх другіх людзей,
Каб зоркі палыновыя
Не падалі нідзе.
Бо ўсе мы, як адзінае —
Заплецены вянок
Матуляй і Радзімаю…
І плач, і смех, і крок.
Адна душа вялікая,
Што прагне чысціні…
А доля нас паклікала
Пражыць такія дні…
08.11.2015

ЗВІНЯЦЬ ЗВАНЫ
Калі трава шаўковая
Пасцеле дываны —
Прыслухайся: падковамі
Звіняць у іх званы.
Спявае сонца цѐплае
Прытуленай расойНібыта сэрца цѐхкае
Пад востраю касой.
Дзе ўсѐ жыццѐ калосіцца,
Пад промнямі дрыжыць
І кожны ціха просіцца
Каб жыць, і жыць, і жыць…
09.11.2015

НА ПАЛЕССІ
На Палессі залівала
Кожнай ранняю вясной…
Ды зямля мая хавала
Чыстых вод зямны настой.

Тут было заўжды так добра:
Прыпяць, вербы, паплавы…
Сярод птушак перабораў
З чаратамі астравы.
І калі вятры прынеслі
З радыяцыяй пяскіПачарнелі нашы песні,
Разарвала на кускі.
Зніклі радасць і забавы…
Дзень счарнеў, завяла ноч…
Дробныя і сны, і справы.
Тых, чарнобыльскіх, апроч…
Беларусь сцяной устала,
Каб Палессе ажыло…
Верай моцнаю звязала,
Што намолена было.
Поле зернем засяваюць,
Спеюць ягады, гуркі…
Паглядзіце, як спяваюць,
Як жывуць палешукі.
Не загіне тут ніколі
Продкаў іх магутны дух,
Што не бегалі ад долі,
А бяду стаўклі, як пух!
09.11.2015

ЗЯМЛЮ ПАСЛУХАЙ
Планета наша столькі бачыць гора…
За што ѐй гэта?
Адкажы, Зямля…
Яна жывая: кожнаму гаворыць,
Калі спытае ѐн яе, як я.
А мне сказала, што не можа болей
Трываць той вэрхал войнаў на зямлі,
Калі яна крычыць заўжды ад болю,
Каб тыя людзі добрымі былі.
Яе трасе ад думкі чалавечай,
Што можна ўсѐ: калечыць…забіваць…
І твар зямлі пад бомбамі знявечыць,
І Бога не баяцца, а пляваць.
Спытай планету і яна адкажа
За кожны дзень напоўнены, як дом,

Што не спакой тут на краіны ляжа,
А вечны бой нядобрага з дабром.
І я схілюся да яе, як маці
У водар кветак, сонца і вясны…
Зямля чакае ласкі ад дзіцяці
І шле нам ноччу радасныя сны…
09.11.2015

ПЕРАЕЗД
У гэты дзень, які звінеў
Паводкаю вясенняю
Я перавезла смех і гнеў,
І вершы ўсе асеннія.
Свой лѐс, што плакаў і крычаў,
Яшчэ надзеі розныя…
Упалі весела з ключа
Мае сумненні познія.
Нібыта вылезла з брыва
Свайго куста радзіннага,
Калі пяшчотная трава
Спявала над Радзімаю.
Я пераехала ў Стральцы,
Дзе Нѐман пералівамі
Імчыцца ў розныя канцы
Вясеннімі разлівамі.
Праз дзве нядзелі і за мной
Ляцелі дні праменнямі,
Калі Чарнобыль над зямлѐй
Трашчаў сваімі сценамі.
І сталі іншымі гады…
Змяніліся ўсе блізкія…
Усе баяліся тады
І сонца над калыскаю…
Цяпер вылазяць валасы
І зубы калываюцца,
А пераезда палюсы
Ніяк не забываюцца…
11.11.2015

САНАТОРЫЙ “АЛЕСЯ”
Санаторый ―Алеся‖…
Колькі бачыў людзей?!
Тут, у сэрцы Палесся,
Аднаўленне ідзе.
Праз высокія сосны,
Цераз неба блакіт
Усміхаецца росны
І сярэбраны быт.
Я была там аднойчы,
Калі дожджык вясны
Разам з промнямі крочыў
Да высокай сасны.
Толькі недзе балела
У густых валасах
Радыяцыі цела,
Што прыходзіла ў снах.
І калі ўспамінаю
Тыя дні перамен —
Я заўжды не мінаю
Позірк ласкавых сцен…
Гэтак хочацца думкай
Быць у возеры тым,
Дзе глыбока і гулка
Плаваў лебедзем ты…
11.11.2015

***
Высыхаюць рэкі і балоты…
Растаюць у Арктыцы ільды…
І ўсе людзі думаюць, што потым
Стане горш на свеце…
Што тады?
Дык няўжо ўсѐ будзе, як Чарнобыль?
Ці як Фукусіма заплыве?
Іншы свет – варожы і нядобры
Выбухамі страшнымі раве.
А для Беларусі найважнешым
Сталі мір, паветра і вада…
Словы мамы, музыка і вершы…
Вера хрысціянская мая.
Па-другому жыць мы не прывыклі…

Ад дзядоў нам дадзены навек
Абразоў прасветленыя лікі
І прасторы нашых ніў і рэк…
Бачу я шырокую дарогу,
Што вядзе далѐка родны край
Будзем мы заўсѐды верыць Богу
І Ён будзе з намі, быццам рай.
16.11.2015

ІДУЦЬ ДАЖДЖЫ…
Амаль нядзелю дождж ідзе…
Штодзень ідзе…штоночы…
Няма на вуліцы людзей,
А ты са мною крочыш.
А мне так хочацца гуляць
Пад звон крыштальных крокаў
І вершы добрыя пісаць
Праўдзіва і глыбока.
У іх нашчадкам расказаць
Пра час наш пераменны.
Сваімі думкамі звязаць
Імгнення век бясцэнны…
Калі для кожнага жыццѐНібыта рай адзіны
Між смеху браццяў і сясцѐр
І музыкі Радзімы…
16.11.2015

ЧАРНОБЫЛЬСКІ СЛЕД
паэма
Перабудова… Сын служыў у войску…
І лѐс яго паслаў у Лунінец…
Я памятаю тых гадоў палоску,
калі Саюзу падышоў канец.
Тады была ва ўсім неразбярыха:
хапалі ўсѐ, што можна і што не…
Хлябнулі мы і радасьці, і ліха,
і нешта нават дасталося мне.
Сын слаў лісты…І ў кожным прывітанне
ад тых прастораў, дзе гула вясна,
калі палескім радасным світаннем
яна штодзень яму сюрпрыз нясла.
Там камары зляталіся на танец
і хмарай чорнай засцілалі свет…
Быў не адзін на скуры самазванецна ўсѐ жыццѐ яму застаўся след.
Ад радыяцый цела загніваланарываў тых яму не залячыць…
Аднойчы сыну надта кепска стала
і хуткая забрала ўначы.
Шпіталь ваенны… Ціхая бальніца…
Лячэнне там звычайнае было…
І сын у чорным стаў так часта сніцца,
а ног у хлопца быццам не было.
Ён плыў у хату воблакам блакітным
і перад ложкам нерухома стаў…
Высокі, шэравокі і элітныаж столь чупрынай русаю дастаў.
Я абдымаю, плачу і смяюся,
а ѐн — знікае…быццам не было…
І нават вокам зачапіць баюсятак тое ціха воблака плыло…
Мне ўся душа падказвала: нядобра
у войску з сынам робіцца маім,
што думка тая аж кусала кобрайнібыта стала на імгненне ім.
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Вялікдзень хутка… Тое свята,
калі Хрыстос наш уваскрос!

Чакала сына наша хата
пад ззянне месяца і рос.
І я малілася за Сашу,
каб ѐн паправіўся хутчэй…
Ад гэтых дзѐн у хату нашу
свяціла сонейка лягчэй.
…Праз сон пачула: нехта стукаў…
І маці птушкай да акна.
Там – сакавік… У тлуме гукаў
спявала радасна вясна.
Яшчэ здарожаны да стомы
Алесь пад вокнамі стаіць…
Душы бурлілі вадаѐмы:
яна не спіць…не спіць…не спіць…
І як была ў адной кашуліу сені… дзверы адчыняць,
дзе сын да роднае матулі
цягнуў дзве ручанькі абняць…
І вось ѐн тут, у роднай хаце,
з дарогі замучаны такі…
І шчасця лепшага для маці
няма на розныя вякі.
Хоць быў на від ѐн і здаровы,
ды ў зрэнках радасці няма…
Сляды чарнобыльскай хваробы
цяпер убачыла сама.
На стол звычайную вячэру
сабрала хуценька так-сяк…
Усѐ сялянскае ў меру —
і хлеб, і сала, і кумпяк.
Дастала моцную настойку:
палын, рамонак, зверабой,
і хрэну горкую праслойкуняхай даюць балячкам бой!
Як распранаўся — скаланула:
на целе гнойныя струпы
так плечы моцныя сцягнула,
што іх убачыў бы сляпы.
І я вадзіцаю святою
абмыла тыя гнайнікі…
―Няўжо пакутуе за тое,
што саграшылі землякі?..‖
Накрыла коўдрай асцярожна,
каб пальцам боль не зачапіць:

―Трывай, сыночак, колькі можна‖…
І Аляксандр адразу спіць.
…Ён дома выспаўся спакойна —
любоў адзіная вакол
і пацягнуўся ў ложку сонна,
абвѐў вачыма свой пакой.
Усѐ на месцы: кнігі, рэчы…
Яго стары магнітафон…
Узяўся пальцамі за плечы,
а там другі на ранах фон.
Сухой скарынкаю ляжала
усѐ, што столькі дзѐн гніло
і нават тых мутантаў жала
на целе Сашы не было.
Я цвѐрда ведала, што хутка
струпы навекі зажывуць.
Зляцяць, калючыя, як хустка —
малы забудзе, як завуць…
Было лячэнне вельмі простым:
вада святая, сон, алей.
І палатно льняное потым,
каб зняць увесь застыўшы клей…
У роднай хаце ўсѐ смяецца
І нават цѐплая сцяна
была бабуляю, здаеццатак прагла радасці яна.
За тыя дні, што быў ѐн домабалячкі сталі зажываць,
зляцела з сэрца майго стома
і захацелася спяваць.
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Так хутка скончылася свята
і сын вяртаецца назад
служыць у часць сваю без блатаў —
а так, як выпадзе загад.
Пад стук калѐс мы абняліся…
Састаў імкліва паляцеў
туды, дзе вераю спляліся
вясны надзея, шчасця спеў…
Сын адслужыў… Жаніўся… Потым
дачка з’явілася на свет…

Ды беражэ пілотку, боты,
папругу тых балючых лет.
Але на целе яго — плямы…
Маўклівы знак салдацкіх дзѐн,
калі праз ноч імчаў да мамы
і верыў — вылечыцца ѐн!
А колькі тых, каму матулі
нічым ужо не памаглі…
І выпраменьванні, як кулі,
у сэрца самае былі.
Хто маладым пайшоў аднойчы
ад спраў, ад песень, ад жыцця
і ліст напісаны, дзявочы,
не затрапеча, быццам сцяг…
10-16.11.2015, в. Дзергілі.

