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Анатоль ІВЕРС

АБ ДОЛІ ЧАЛАВЕЧАЙ
Бярозкі
Веснавыя дарожкі
Ў лес паклікалі нас.
Для пасадкі бярозкі
Рыхтаваў трэці клас.
Потым дружна садзілі
Ўздоўж гасцінца рады,
Людзі каб не блудзілі
Ў снежны пыл, халады.
I каб летам ад спѐкі
У цяньку адпачыў
Падарожнік далѐкі,
Што ідзе ў далячынь.
Дрэўцы ўсе прыняліся –
Паглядзець любата.
На зялѐнае лісце
Вецярок налятаў.
I зрываліся песні
3 нашых вуснаў тады.
Мы іх дружна пранеслі
Праз вучобы гады.
Мы ўжо сталі другімі:

Дзе ўжо тая вясна!
А бярозы, як гімны,
Не пакінулі нас.
Майскі дождж
Дождж ідзе, як майскі госць,
Ў міг прырода маладзее.
На ўраджай надзея ѐсць,
Хлебаробская надзея.
Блісне сонца – і пайдзем
Па зялѐнай акварэлі.
Вось такой красы нідзе,
Як у нас, мы не сустрэлі.
Блакітная хусцінка
Гармонік доўга цінкаў
На тонкіх галасах.
Блакітная хусцінка
I чорная каса.
I сіні летні вечар,
Туман, як белы дым.
Аб долі чалавечай
Не думаў я тады.
Ці шчасця быў пачатак –
Таксама не скажу.
А ноч на лес зубчаты
Накінула кажух.
1962

Веснавы разліў
Вясеннім днѐм, вясѐлым, гулкім
Прыходжу я на бераг — і
Не пазнаю малой рачулкі:
Прыселі ў пойме трыснягі.
Ледзь вецер ім чупрыны гладзіць,
А ты, вясна, паклон прымай!
Ды толькі як па воднай гладзі
Перабярэцца месяц май?

Лясная ідылія

Вецер прайшоўся па соснах –
Па клавішах залатых.
I ловіш той звон дзівосны
Задумы і дабраты.
Лес — гаспадар, прыяцель
Звяроў і птушак лясных.
Слухаеш — стукае дзяцел,
Кідае шышкі з сасны.
I што тут дзівіцца: родам
Я з гэтых лясных мясцін.
I гоман люблю, і водар,
I шум маладых ялін.
1960

Перамога
Я не мог памыліцца:
Ты была – у душы.
Вось іду памаліцца
Ў неабдымную шыр.
І цяпер на паперы
Праступае мой лѐс.
Вось той сонечны бераг,
Перазвон ціхіх лоз.
Вось слядоў тых трасіры,
Што ляглі на пяску.
Ласкі мы не прасілі –
Па нас білі з ляску.
Дні бягуць. А я помню,
Як закончыўся бой…
Месяц жоўтую поўню
Пакаціў цераз бор.
1985
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