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Пра Мойшэ Кульбака 
 

Мойшэ Кульбак ніколі не пісаў схематычных ці банальных твораў, не аддаваў у 
друк абы-што. Ён быў вельмі прынцыповым пісьменнікам і выстаўляў высокія 
патрабаванні як да сябе, так і да сваіх калег. 

Блізкімі сябрамі Кульбака ў Менску былі Зэлік Аксельрод, Эля Каган, Айзік 
Платнер і артыст Хаім-Ноах Вінагура. З маладых пісьменнікаў да яго часта 
завітваў і Генах Шведзік. Ён падабаўся Кульбаку не толькі праз тое, што пісаў 
добрыя вершы, але і праз выкшталцоную адукаванасць, арыгінальныя думкі, 
здольнасць дасціпна жартаваць. 

Кульбака і яго сяброў празвалі «вясёлай кумпаніяй». Нярэдка яны збіраліся на 
пасядзелкі ў Кульбака, і недахопу ў жартах тамака не было. «Кумпанію» бачылі на 
літаратурных імпрэзах, сходах, у калідорах Дома пісьменнікаў. Улетку па вечарах 
сябры гулялі па Омскім завулку, дзе знаходзілася кватэра Кульбака. 

Здаралася, што Кульбак з ранку да позняга вечара ляжаў на канапе ў асобным 
пакоі сваёй кватэры і курыў. Яго жонка Жэня (Зэльда) нікога тады да яго не 
пускала, і нават дзеці не наважваліся забягаць да таты. Так Кульбак працаваў над 
новым творам, так нараджаліся вершы, паэмы і проза. 

Гумар Кульбака быў вельмі своеасаблівым, а яго сатыра – трапнай. Ён умеў у 
адным сказе выразіць больш, чым хто іншы на цэлай старонцы. І ў штодзённым 
жыцці ён выказваўся востра і трапна. Калі ўжо ён пра некага нешта казаў, то нібы ў 
сук ляпіў: характарыстыка замацоўвалася за гэтым чалавекам навечна. 

 

Паводле «Мемуараў» Гірша Рэлеса (Мінск, 2004; пераклад з ідыша) 
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Майсей Кульбак. Вечна. – Мінск: Шах-плюс, 2016. – 92 с. 
 
Гэты зборнік складзены з двух тузінаў паэтычных твораў знакамітага яўрэйскага 
пісьменніка Майсея Саламонавіча Кульбака (Мойшэ Кульбака, 1896–1937). Усе творы 
падаюцца на ідышы і па-беларуску; некаторыя пераклады (пазначаныя ў змесце 
зорачкай (*) ) друкуюцца ўпершыню. Прапанаваны таксама біяграфічныя звесткі пра 
юбіляра і фрагменты ўспамінаў Рыгора (Гірша) Рэлеса. 
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Namein red Nua Eqliuu id 
 

(“Nswr” emeop red Nuf) 
 

,Nger renrebliz a iuu ,dnal Nia Xiz tcirpyec enouuel id siib 
Namein Med Nuf siura Niuutil a Nuf tlatyeg efwty a Xiz tbiih Nad 

.Ngektna Mia iurf eleknut a Eqliuu Nuf ,treheg tin ,tmiuuy's Nua 
,Nemerb exelnirg Nua egnal tim ,esan id ,Nkol id Nfrouuec 
…seilauux id Nuf siura reprek rekiytilg ria Xiz tzwuuab 

,temura iz tmen Nua Namein Red rebira Xiz tgiib se 
,temua Nuf Ntxwl souu ,enirg id Ngiua id Nia yuk a ria tut Nua 

…seilas enelotyirk ,eiulb id Nia tnurg Nfa pora iz tmen Nua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЯЛЛЯ І НЁМАН 
 
(з паэмы «Беларусь») 

 
У ноч, калі месяц з нябёсаў – як срэбная зліва, 
З’яўляецца з Нёмана постаць літоўскага воя, 
А побач з Вяллі выплывае дзяўчына шчасліва – 
Вейкі даўгія, а кудзеры зблытаны з мокрай травою. 
 
Крочыць нясмела, ды больш не хаваецца ў хвалі… 
І Нёман імкне напярэймы – абняць яе цела тугое, 
Цалуе ў зялёныя вочы, што шчасцем блішчаць і тугою, 
А потым адносіць на дно ў крышталёвыя сінія залі… 
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kibiia ,kibiia 
 

Nbraf id Nua Negnalk id Xiz Nbeuu kibiia ,kibiia 
,Nreuu tin Nua Nreuu Nuf gnazeg a Nia 

.Nrety etlak id uc Ntxwl kibiia Nua 
 

,Nenatyeg ytnem a loma ron zia's @uu 
– Nbray a Mura biuty Nia Xiz treglauu 

!Nbraty Nytnem Nua ,tin Nbraty reteg id 
 

Nelmih id uc tefua Xiz tbiih Meto Na 
,Negnagegsiua re treuu Nrety id Fa Nua 

.Negnalk Nua Nbraf id Xiz Nbeuu kibiia Nua 
 

rebira tleuu id lity lxiimy a zia se 
– Nriubeg Med Nuf got Nia 

.Nrilok Nuf Melox a Nia lmih Nua dre Xiz toh tlknifec 
 

Nbraf id Nua Negnalk id Xiz Nbeuu kibiia ,kibiia 
,Nreuu tin Nua Nreuu Nuf gnazeg a Nia 

…Nrety etlak id uc Ntxwl kibiia Nua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕЧНА, ВЕЧНА 
 
Вечна, вечна ткуцца гукі, ткуцца колеры і хвілі… 
Тут жыццё і смерць спяваюць хорам, 
Там – свяціць далёкім, вечным зорам. 
 
Дзе людзі спадзяваліся й любілі, 
Па хвілі чарапы ляжаць у пыле: 
Бог – вечны, мы – хвіліну з ім гаворым! 
 
Ды нашае надзеі цёплы подых 
Падымецца да зораў, як па сходах, 
Сатканых з вечных колераў нябёсных. 
 
І светлай весялосцю 
Зямля і неба сустракаюць госцю – 
Людcкую мрою на сусветных кроснах. 
 
Вечна, вечна ткуцца гукі, ткуцца колеры і хвілі: 
Тут жыццё і смерць спяваюць хорам, 
Там – свяціць далёкім, вечным зорам. 
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ldnrety 
 

eletefaty reiulb ,ldnrety ,ldnrety 
.eletety Nwm Nia laf ,lxeqly a rim wz 

 
,elebirg a Med Xon ,eleseg a tseuu Nez 
,elebity eUUerox Nwm Xiz tnifab Ntrod 

 
,elebwy reretcnif red ab ,Niila tnle 

.elebwUU Nwm tegwd Nua treiurtraf trod tciz 
 

,Nwra buty Nia ria txwl ,ldnrety ud ,ria tsiirt 
.Nwz Mexarem Xiz teuu retyrebiua red :ria goz 

 
?eleuuir Nua eciil ,eleknai txam souu gerf 

.eleuuirb reiiz yuk Nua Neiil Xia iiz goz 
 

,Neuuelayz tin Nem loz Neleknai za ,iiz goz 
.Neuuelab uc Mia guneg ,rediix Nia Nbeg 

 
,Nwz uc Frad's iuu yidak Nenrelsiua Xiz re loz 

.Nwz Mexarem teuu tog ron …tin tsiiuu Nem …reyfe 
 

1916 
 
 
 
 
 
 

ЗОРАЧКА 
 
Зорачка, зорачка, добры мой веснічак, 
Ты прыляці да старых нашых веснічак. 
 
Там, у мястэчку, ёсць вузкая вуліца, 
Ўбогая хата на вуліцы туліцца. 
 
Там ля акна мая жоначка бедная 
Плача… Суцеш яе, зорка ўсёведная. 
 
Ты ёй шапні, што наладзяцца справы, 
Ўсё будзе добра, бо Госпад ласкавы. 
 
Слоўца – пра Янкеле, Леечку, Рывачку. 
Хай мне напішуць яшчэ, хоць па ўрывачку, 
 
Ліст пацалую, а ты мне – яшчэ дары! 
Янкеле хай не лянуецца ў хедары, 
 
Вывучыць кадыш, бо лёс – не забавы. 
Можа… хто ведае… Госпад ласкавы. 
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Yiswr 
 

,lity iz zia eklyzas eniurb id iuu tin ,o 
– elegiif ria zia blauuy renetemas red tin Nua 

.rim Nuf sureg a Negnerb loz iz 
.elekuuakuk Neiurg Med Nuf elifa iz zia rebil 

 
,Xwlg iz zia ekuuakuk red uc tin ,o 

…kidnfur Nreh iz loz Xia 
 

,retcnef Mab tiity souu ,enibair id iuu ,iz zia reyfe 
,eqliuu id iuu 

,Neuueg tin Xwt Niik Xon zia iz Neuu 
soly Ntla Menia Nsezeg ekidenouuel a zia iz Neuu 

.Mai Muc tkukegsiura Nua 
 

,reredna Na Xiua zia lzam Nwm Nua ,rim Nuf twuu tsib ud 
,skuf Ngnal Med uc Nxilgeg Nib Xia lwuu 

Flouu Neiurg Med uc 
.tin retelb Niik toh souu ,bmed Med uc Nua 

 
– tin rerouuab Niik utsoh ,skuf regnal ,souuraf 

..?dlef Nia retnle Na Nib Xia Nua 
 

– tin eron Niik utsoh ,Flouu reiurg ,souuraf 
?renesiutyraf a Nib Xia Nua 

 
– tin retelb Niik utsoh ,bmed retla ,souuraf 

?tin lzam Niik Xia Nua 
 

БЕЛАРУСІ 

 
Колас цешыцца каля коласа, 
Хоча сланечнік збегчы з грады. 
Мяне ты гукаеш зязюльчыным голасам, 
Як і тады праз вясновы дым. 
 
Я ж ад цябе далёка, далёка, 
Памяць сваю хачу адагрэць, 
Як птушаня у цёплых далонях, 
Якое замёрзла на дварэ. 
 
Няўжо то ўсё было не казка? 
Была Вілія і Свіслач-рака? 
Няўжо з табой мы рвалі краскі, 
Гайдаліся ў чоўне ля астраўка? 
 
Няўжо дзераза абвівала веснічкі 
І пах яе лапкамі дом? 
Падобны вочы твае на месячкі 
З такім журботным і ясным святлом! 
 
А я сёння, як абгарэлы, 
Без аніводнага лісціка дуб, 
Сонца скупое малю, каб сагрэла, – 
Узяўся марозам даўно мой чуб. 
 
Дай мне сваёй вады гаючай! 
Аеру твайго, чабору твайго прашу! 
Толькі чаму ты гэтак балюча, 
Як удава, глядзіш у душу?.. 
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dnalsur uc dil a 
 

,tim Nuf eneyolegpo – tneh 
…Negnaly etmiileg ,enexarkegpo iuu ,tkertyegsiua 

!tulb tim enesograf tneh – lmih Nfa 
,Miuk ,Miuk regnif id Xiz Nenfe se 

Negnalraf etyelaxraf Nuf ekiregnuh 
…Miuz-lmih Nfa ,Migurah iuu ,Negneh Nua 

 
!tneh etmirkegsiua ,tneh 

;Ngiucegxruda Nredo etrah tim 
roh Nkidexety Nuf kidmeyugem 

,Ngiubegsiua etfmerkraf kidreniib Nua 
– – rouueg treuu riA ,yinretsnif Nia tpat ria ,teb ria 

– remailk a uc remailk a Fiunuc Xiz Nemecy se 
…remah Nxrud rewf reiiz Nsogegsiua Nboh souu ,tneh 

 
,Nxouured Nuf Mixolem – Ntsiuf-stebra ,iih 

,Nxorbegsiua Meruty a iuu ,redleuu etla Nia toh ria 
,Ngez id tcilbeg iulb Nboh se 

,Negnulkeg Nrenud iuu ,keh Nboh's Nua 
…Nger red zia Nzeuueg siiuuy rewa Nua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕСНЯ ДА РАСІІ 
 
Рукі, рукі, дзе бадзёрасць ваша? 
Пальцы разгінаюцца ледзь-ледзь. 
Рукі небу, воблакам пакажаш, 
Рукі, вам, як сонцу, палымнець! 
 
Вы самлелі у нямым чаканні 
Ці забылі пра свае жаданні? 
 
Рукі, рукі, рукі ў дужых жылах, 
Рукі у калючых валасах. 
Вы – як косці, вы – і моц і сіла, 
Вы у полі, ў лузе, у лясах. 
 
Вы не жабравалі, не прасілі – 
Будавалі, сеялі, касілі. 
 
Рукі, рукі, сцісніцеся, рукі, 
Сцісніцеся моцна ў кулакі, 
Вам не трэба ніякой прынукі, 
Вы – героі будняў – дзе ні кінь! 
 
Стукаюць сякеры, звоняць пілы, 
Рукі, рукі навальнічай сілы… 
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..&tiurb utsoh 
 

&tiurb utsoh – 
:twhrelity treftneeg toh re 

…tin retcia rediil ,rediil ,o’’ 
,Cla Nsegeg Xia boh loma 

,Xelerem ia ,tiurk ia 
,Clamy tim Xelxeter ia 

…“tin retcia ron 
 

?rediilk utsoh – 
,rediix Nia Neuueg zia lknut 

:tnwyegsiura Xiilb ron toh Menop Nwz 
,tin Nem tez enwm Nziuh id’’ 

…“tnwrf a ab Xia iil ltnam a 
 

&txanab tro Na @uu utsoh – 
:txalec kitemua Xiz toh re 

,enekem Nia ,iih Nia @uu tkitxen Nem’’ 
…Npoh Nia ,Xom Nia 

ziuh-rif a Nia Nem tfoly retniuu Nua 
“.Npokuc Cloh-ltiiy a tim 

 
1920 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦІ МАЕШ ТЫ ХЛЕБ?.. 
 
– Ці маеш ты хлеб, скажы? – 
Спытаў у суседа сусед. 
– Калісьці някепска я жыў, 
І быў на стале маім хлеб. 
 
Да хлеба была і капуста, 
І морквы, і рэдзькі многа, 
І нават курыца тлустая, 
Цяпер жа – няма нічога. 
 
– А вопратку ці ты маеш? 
Маўчанне. Журбота-сум. 
– Ат, што ты, браток, пытаеш? 
Вось латаць камзэльку нясу. 
 
Калі мне патрэбна ў госці, 
Мястэчка ўсё абыду, 
Пакуль на дзянёк у кагосьці 
Штаны, чаравікі знайду. 
 
– Ну, а жыллё ты маеш, 
Маеш ты свой начлег?.. 
– Ой, што ты ў мяне пытаеш, 
З тваіх пытанняў аж смех. 
 
Начую я дзе давядзецца, 
То ў стозе, то пад сасной. 
Зімою ж я сплю ў чужых сенцах 
З паленам пад галавой. 
 
 
 
 
 

14 15 



regnuh 
 

,Nsap-tnuuo ezor Xrud iig'x 
,Nlwf ecrauuy Niuy txan id tfrauu's 

– Nsalb a tnwrf Mewrt a boh'x 
…Nlwa Xiz tsiih …Xim trif regnuh 

,Nsag Nua ziuh ,Ndliy Neldniuuy's 
..!Nlwm-lmih ,Xiz tgiuu ,Xiz tgiuu 

 
,eytailk erad ud ,Xe ,regnuh 
,redina rim Fa pok Nwd tsgiil 
eicatlazke recrauuy Nia Nua 

;redim a wry'x ,Xia gnirpy ,Xia Cnat 
!eicanairam !eica !eicap 

…redilg enwm Nia tfwf regnuh 
 

1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОЛАД 
 
Белы 
 як снег 
  дзень. 
Голле на дрэвах голае. 
Як друг тыфозны, брыдзе 
Са мною ссінелы голад. 
 
Кладзецца на чорны брук 
Цемры воўна густая. 
Голад – нямоглы мой друг – 
Мяне у бакі хістае. 
 
То стане ён рагатаць, 
То падбівае з плачам – 
Ля крамы хлебнай стаць, 
Скарынку хлебную клянчыць. 
 
Што ты робіш, 
  крычу, 
Як п'янаму, досыць хістацца! 
Бясхлебны я, 
  ды не хачу 
Быць падобным на старца! 
 
Брыду (а хочацца спаць!), 
Голаў на грудзі звесіў… 
…Як смачна, як смачна рыпяць 
У хлебнай краме завесы!.. 
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lcel sod 
 

elecim-sunok Menia ,Nredulp etmulbeg Nia 
.tsah tim Xiz eiluk'x ,elekwp Nia Xia lkwp 

!tsapyeg tin !tretseleg tin 
,tniity Nua tez ,Misiubar ,tez 

– ,tniiuu Nua txal lcel a iuu 
,ax ,ax ,ax 
,ax ,ax ,ax 

,elecip regom sod – Xia 
…tsal endilz a gort 

 
,txalegsiura lif boh Xia 
,tniiuuegsiua kiniiuu rog Nua 

txan refit Nia tcia Xia zum 
.tniimeg tin souu ,Nrediulp 

…iiza Xiz Neiluk ,Ncnat 
 

,Iiuu ,iiuu ,iiuu 
,Iiuu ,iiuu ,iiuu 

treyab loma zia's Nemeuu 
.dre red Fa lcel a Nwz 

 
,wry Nua ,elekwp ,lkwp 

!uc lbmic Nua gnilk ,lpmirg 
,wrf lytnem a Neuueg zia's 

,@uu Xia siiuu Nua Neuu Xia siiuu 
lef Nwz trekegsiua re toh 

.wpy a Xiz Fa Noteg Nua 
lez Nwz twpyegsiua tlouu re 

,wsiuuws 
,wsiuuws 

!wry Nua ,elekwp ,lkwp 
 

:siua tin txam's ,Misiubar ,tay 
– ,zium a Crah Nia Neuu teizirg's 

,roi ecrauuy idla uc ron 
.ziulb Ntwkyiran 

,rog zib Xelkitsul Nib Xia 
!Nwa Xiz tkuk 
!Nwa Xiz tkuk 

 
,pok Nfa Xiz Xia lety to 

,Nwra dre'rd Nia Xia Xirk to 
pora dreuuy a Xia gnily to 
Cnat a Nia siura gniz Xia Nua 
.Fug Nuf yinretcnif sod rog 
,topy uc lreprek Nwm zia's 
Cnag Xon – lyefen sod ron 

Cnei Nua sod tin tsiiuu sE Nua 
,Foly Nwz Nia 
.Foly Nwz Nia 

 
!Fos a Neuu Nemen Xod zum's 
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ПАЯЦ 
 

Расфарбованы штаны, 
Шапка нібы конус. 
Барабаню ў барабан, 
Лётаю, што коннік. 
І кручуся як юла – 
Кажуць, адмыслова. 
Паглядзіце на мяне 
Вы – мае панове, 
Як смяецца ваш паяц 
І нячутна плача. 
Праклінаю ваш палац 
І свае няўдачы. 
 

Ха-ха-ха, 
Ха-ха-ха, 
Барабан мой, 

не сціхай! 
Я маленькі карапуз, 
А цягаю гэткі груз!.. 
 

Насмяяўся за свой век, 
Слёзы рэдка цэняць. 
Не ад радасці цяпер 
Балбачу на сцэне. 
І танцую дзень пры дні 
Я – такі малеча. 
Я хацеў бы цішыні, 
Што, як доктар, лечыць. 
 

Ой-ой-ой, 
Ой-ой-ой. 
Незайздросны выбар мой. 
 

Не змаўкай жа, барабан. 
Ты звіні і бухай. 

Чалавекам быў і я, 
Выкрыкаў не слухаў. 
Толькі вывернуў душу, 
Хто мяне пазнае. 
І хлушу, даўно хлушу, 
Хоць не кожны знае. 
Можна выплюнуць душу, 
Толькі мне здаецца, 
Што душа, мая душа, 
Тут не прадаецца. 
 
З тых пасмейся, барабан, 
Хто прадаўся за падман. 
 
Колькі бачыў я красунь! 
Сэрца ціха ные. 
Думкі грэшныя скручу 
Ўсе у рог казліны. 
Я вясёлы і без іх – 
Згіньце, маладзіцы. 
Мне з гадочкаў маладых 
Доўга не скруціцца б. 
 
То стаю на галаве, 
Бы ў зямельку лезу. 
Нават стрэльбу праглыну, 
А яна з жалеза. 
З цела, з цела панічы 
Весела смяюцца. 
А душа мая крычыць, 
Ёй балюча гнуцца. 
І душа мая жыве 
І у сне спрабуе 
Уцячы, 
Дзе чалавек 
Целам не гандлюе. 
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* * * 
 

(uuitom-sklof) 
 

Nricapy Mab ,etsbil ,Nboh rim 
,tngegab ekidiil reme iiuuc 
;tngegab ekidiil reme iiuuc 

.Nrisap souu teuu's :tgozeg tsoh ud 
 

:Nbilbeg ,tsiirt Nwm ,Xia Nib kery NIa 
,rebira sag id zia Cak ecrauuy a 
,rebira sag id zia Cak ecrauuy a 
.Nbilkeg Xelregnif Xid boh'x NeUu 

 
&Ngolk Xiz tcia Xia loz Nemeuu raf 
,Nenifeg buty Nwd tnokeg tin boh'x 
,Nenifeg buty Nwd tnokeg tin boh'x 

.Ngorteg rid senotam boh'x Neuu 
 

&Nbwlbraf tcia Xia loz Nemeuu tim 
,Nfortegno ewuuel Nwd boh'x 
,Nfortegno ewuuel Nwd boh'x 

.Nbwry Mqont Negnageg Nib'x Neuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я ДА ЦЯБЕ СПЯШАЎ… 
 
(З народнага) 

 
Я да цябе спяшаў, аднак 
Насустрач два вядры пранеслі, 
Пустыя два вядры пранеслі – 
Ты мне сказала: кепскі знак. 
 
Купіў табе пярсцёнкі ў краме, 
А праз дарогу – чорны кот. 
Мне праз дарогу – чорны кот. 
Я збочыў і пайшоў дварамі. 
 
Я падарункі любай нёс, 
Ды не знайшоў знаёмай хаты. 
Я не знайшоў знаёмай хаты – 
Ці ж варта наракаць на лёс, 
 
Што гоніць з дому прыбышоў?.. 
Ішоў – і ўбачыў пахаванне, 
Ішоў – і раптам пахаванне 
Той, з кім я шлюб узяць ішоў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 22 



* * * 
 

,regnif Nwz Fa gnur Menedlig Nwd Notno tseuu 
.tiik enrezwa Nwd gort Xia Nua 

 
– ,Nenatyeg Nib Xia @uu ,retre id tesiua Nerb 

.Crah Nwm Nuf Xid Nenerbsiua leuu'x 
 

– ,er@uuk ria uc tmuk ria ,Nelrepy eknqiurg ,o 
.Nxilgraf iz Neuueg zia Xwa uc 

 
Nblauuy Xelredirb ,Xia teb ,Xwa Nua 

:retcnef Mab 
 

,Nfo Xiz Nbil tin 
,seliiuua Nia dre red Fa Ciz'x lwuu 

 
,Neiub tin Ntsen id 

.Miih Nwm Nuf keuua zia iz lwuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Ты на пальчыку носіш пярсцёнак вянчальны, 
Я ж на сэрцы – скаваны табою ланцуг. 
 
Месца нашых спатканняў ты выпалі вогнішчам, 
Я ж – імя тваё з сэрца свайго. 
 
О шпачок пералётны, дарэмна спяшаўся: 
Птушка з гэтага дому змяніла гняздо. 
 
Сёстры-ластаўкі, 
Вы не ляпіце тут гнёздаў – 
 
Тут у доме нябожчык, 
Тут вас не пачуюць. 
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enesax id 
 

(Nuuitom-sklof) 
 
І 

 

txlakegsiua Nem toh lbity sod 
.Nlid id txameg Niir Nua 

setsenetuxem dlab Nemuk se 
.Nlipy Nleuu remzelk Nua 

 
Namregnui a zia Nsox Nwm 

,Nliup enidem-siurg Nuf 
,tilg Nua tnerb re ,siih zia kilb Nwz 

.Nliuk Fa tilg rewf iuu 
 

,salb Nua iuza gnui zia re ron 
,Nrety Nia lity Xim tyuk re 

,rim tlxiimy Nua tnah Nwm telg re 
.Nrert Nsig Ngiua id 

 
ІІ 

 

tkiyegkeuua toh etat red 
,Neyoi-leumy retef Muc 

,Xaily reiuuahul Fa renlim Muc 
:Neyoy uc Nua Nelreb uc 

 
– dium-elak a zia retxot Nwz 
– ,Nrouueg zia ,Nwz Frad's souu 

dref id Xwlg Nenapy Nloz iiz 
.Nrof uc dlab Nemuk Nua 

Meyah-Namel ,Meyah-Namel 
– ,eyoi retef Nemuk loz 

,Xaz-Mansiua Na zia Nsox red 
.eyord a zdnua Ngoz't Nua 

 
ІІІ 

 
– Nemuk Nruf id :tgoz emam id 

.tseg etug ,Miuuiurk 
,REnEGEUU ETKApegno Nia 

.tsen a Nia NelgIUf IUU 
 

,stxamegnwa ,Ntrot id tgort em 
,Nwuu reyelf eluf id 

stug Nua boh tim brek ,snfnarb id 
.Nwra buty resiurg Nia 

 
ІV 

 
Morodox Nua Morodox ,iih 

…Mub-Mob-Mib Nua 
setsenetuxem id Ncnat se 

:Mura Nua Mura 
 

ektik snsox Med tpax lreb 
,ria tim tcnat re Nua 

,enilonirk Nia tcnat eyab 
.rit ded ab emas 

,kidrefoh Nua kidebel ,wa 
,wrf Nua Kidebel Nua 
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!elak-Nsox id trif em ,wa 
!wa !wa !wa 

 
V 

 
,pek-Nprak id reha tgnalred 

,puz-renih Med Nua Newly id 
,pet-tnloyt id Nuf Xelzdleh id 

!Nwz loz tbeleg-wx Nua 
 

…tleuu red Fa lomniia ron tbel em 
,reha Muk ,eroc-ero ,Qa 

,tletyegkeuua Xiz utsoh souu 
!Nwra lium Nia Men to 

 
Xelesiy eluf uc Xiui 

,Xelepak uc Xiua ekyam Nua 
,Xelesib uc ,Xelepak uc 

!tug tim No Xiz tmen Nua 
 

!&Xelekpuk Nia od ria tiity souu 
,Xelsemic id uc Xiz tmen to 
– Xelekpup id Nua Nelguk id 

!tug ron Niig zdnua loz Nua 
 

VI 
 

exeliirf a tciz elak id 
.Niila yit snsox Mab 

?souu ,utsut souu !Niurk-elak ,o 
…Niiy tin zia Ntwl raf 

Xelebwt id iuu Nciz iiz 
,dnanaxon Ndiir Nua 

,Xod Neez rim ,Niurk-elak ,o 
.tnah snsox Med tstelg ud 

 
got-Nuuis Ngnal ,Ngnal a 
,rop id tsafegpo toh 

Nkiyuc loz retyrebiia red 
…roi ekidlzam iiz 

 
,dnik sexauuy a zia Nsox red 

,salb Nua kitemua zia 
Nwz ikob a !twkiniilk a 

…say Nia Nua Miksop Nia 
 

,iiz Nfleh loz retyrebiia red 
,Niila ron Xiz ytniuu'x iuu 
exelre Ndqi – rednik tim 
!Niimo – stug sodla tim 
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ВЯСЕЛЛЕ 
 
(Народныя матывы) 
 
I 
 
Пабялілі нашу хатку – 
Любата. 
Над падлогай шчыравалі – 
Ясната. 
Скора будуць 
І музыкі, і сваты, 
І вясельны, 
Незахмараны матыў. 
А жаніх мой – 
Маладзенечкі яшчэ. 
Ён адтуль, 
Дзе Вісла-рэчанька цячэ. 
Ён як гляне – 
Шчокі чырванню гараць. 
Скажа слова – 
Сэрцу хочацца спяваць. 
Мне так весела 
Ніколі не было: 
Мой жаніх мяне цалуе 
Толькі ў лоб 
Усміхаецца 
І гладзіць мне руку, 
Не хачу другога бачыць 
На вяку. 
 
ІІ 
 
Татка ўчора 
Пасылаў сваіх ганцоў, 
Каб радня 

З усіх з’язджалася канцоў. 
Ён, расчулены, 
Даваў наказ такі, 
Каб спяшаліся 
І цёткі і дзядзькі. 
Каб не доўга 
Сабіраліся яны, 
Каб і дочкі прыязджалі 
І сыны. 
Няхай коней запрагаюць 
Ды хутчэй, 
А работа іх 
Нікуды не ўцячэ. 
«Не забудзьцеся 
Пра родзічаў усіх, 
Каб сябрынай 
Быў усцешаны жаніх». 
 
ІІІ 
 
Мама кажа: 
– Едуць, едуць. Вунь яны, 
Нашы госці 
З той далёкай стараны. 
А яны шалёна коней гоняць – 
Жах! 
Нібы птушкі тыя ў гнёздах, 
У вазах. 
Супыняюцца, як табар, 
На двары. 
І плывуць у хату 
Дзіўныя дары – 
І настойка, і гарэлка, 
І віно. 
У глячках ім 
Сумавалася даўно. 
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ІV 
 
Ходзіць хата, 
Ходзіць хата хадуном, 
То бунтуюцца 
І радасць, і віно. 
Пераблыталі, 
Хто сват тут, хто не сват. 
Забываюць, 
Хто жанат, хто не жанат. 
Дзядзька булку 
Ашчарэпіў са стала, 
І яна яго 
У скокі павяла. 
Цётку (дзіва!) 
Нечакана развязло, 
Скача там, 
Дзе спачывае памяло. 
Гэй, музыкі, 
Гэй, музыкі, весялей, 
Так, каб чаркі танцавалі 
На стале. 
Не стамляйцеся, 
Вясёлыя лады… 
Падыходзіць 
З маладою малады. 
 
V 
 
Не забудзьце 
Пачастунку нанасіць. 
Не забудзьцеся, хто выпіў, 
Закусіць. 
Выплываюць 
З духавітай цішыні 
Качкі, гусі 

І лянівыя ліні. 
Дык нальём яшчэ па чарачцы, 
Нальём – 
Мы на гэтым свеце 
Толькі раз, сябры, жывём. 
Не пасціся, мой суседзе, 
Мой дружбак, 
Каб і ногі і язык твой 
Не размяк. 
У талерцы 
Суп ніяк не пакідай, 
А гарэлачку да дна 
Не выпівай. 
Так ніколі 
Не сустрэнеце бяды 
І бадзёрымі вы будзеце 
Заўжды. 
Што ж ты, дзядзечка, 
Адсунуўся на край? 
На цымесы, на цымесы 
Налягай. 
Запяканка пачала ўжо 
Астываць. 
Запяканкі трэба ўсім 
Пакаштаваць. 
Маладая адусюль 
Усім відна, 
Нібы красачка, 
Прыбраная яна. 
Ой, нявеста, ой, нявеста, 
Што з табой? 
Хіба можна 
Весяліцца так адно? 
З маладым яна гаворыць 
Без гасцей. 
Словы самі вырываюцца 
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З грудзей. 
Маладая, не спяшайся, 
Пачакай. 
Жаніха свайго за ручку 
Не чапай… 
Летні дзень такі бясконцы, 
Нібы год. 
Разыходзіцца не думае 
Народ. 
Ды не есца і не п’ецца 
Маладым: 
Каб паслаў ім Бог 
Шчаслівыя гады. 
А жаніх, 
Здаецца, слабенькі, юнак. 
Ён – і сумны, ён – і бледны. 
Эх, дзівак! 
Хіба можна ўберагчыся 
Ад пакут: 
Ён і Біблію асіліў 
І Талмуд. 
Божа мой, калі Ты ёсць, 
Ім памажы. 
Хай жаніх сваёй нявестай 
Даражыць. 
І праз год ім па дзіцятку 
Пазычай… 
Хто забыў, што на вяселлі – 
Налівай! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.tngui red Nia kabluk eyium :Nbiua Nuf 
.Miuuiurk enwz tim (sknil Nuf retiiuuc) retxid red :Ntnua Nuf 

Зверху: М. Кульбак у маладосці. Знізу: паэт (другі злева) са сваімі родзічамі. 
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* * * 
 

,Neiiny Nuf senomxar a 
,Nrety renefilyegpo lik a 

.dniuu a – resem a 
lwm retrednuh rebia 

Nfoly retcia iurf Nwm tgiil 
.dnik Nwm 

 
eiulb a ldif a tlipy's 

– leytnoloquu rekqiiny a Nua 
!txan aras 

lwm retrednuh rebia 
Melox Nia Xim Nuz Nwm tez 

.txal Nua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Снягі. Снягі. Святло ад зоркі вострае, як крык. 
Месяц жоўклы. 
За трыдзевяць зямель кладзе дзіця на журавік 
Мая жонка. 
 
Рыдае скрыпка сіняя і снежнaя віяланчэль. 
Які вецер! 
Мяне мой сын прысніў за трыдзевяць зямель 
І ў сне смяецца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

37 36 



txan enouuel a 
 

,ouuy-eklam id tmiuuy twklity retwuu Nia 
– Nreiily eria relik red txan red Nia Nelknif se 

.olb-lmih Med Nuf semiulax 
 

txil-enouuel eneyolegpo Nua 
lik-kitfaz tfirt 

.lityrednia tlmerd souu ,elefred Ndei Fa 
 

,larty rexiiuu a Mua Xiz trir's Nua 
:Fiunuc tdnib souu 

,Fiuh Nia elednih sod 
,reseuueg Nwz Nia eleyif sod 

.laty Nia elemel eswuu's Nua 
 

ouuy-eklam id tmiuuy twklity retwuu Nia 
…resely-lmrim ekidretic eria Nuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЯЧНАЯ НОЧ 
 
Праз ноч Царыца Саўская плыве 
І працінае неба позірк боскі 
Ў халодным харастве. 
 
Бы прывіднае сяйва з вышыні 
Спускаецца ў маленечкія вёскі, 
Што спяць у цішыні. 
 
Яе вачэй бяссоннае бяздонне 
Глядзіць згары 
На курачку ў двары, 
Пільнуе верхаводку ў срэбнай тоні, 
Любуецца ягняткам у хляве… 
 
Праз ноч Царыца Саўская плыве 
На зорным троне ў залатой кароне. 
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* * * 
 

?tiig reuu ,Dnica dos Nia tiig reuu 
,Nelgizraf dos Med loz souu ,trouu sod otin 

Nelgiraf rit id loz souu ,tnah id otin 
…twhrelity 

 
,Niilp Nua dlauu NUf ,txan ,Ndol id Xruda silf 

.yit Nfa Nxorbraf pok Nwm tur se 
yimeg kiretic A tleuu erog id tcia zia's 

.Niiuueg Menetlahab Nua elity redil Nuf 
 

,iut red tnir se ,dnica dos red teb se 
,iulb Nua Crauuy Nuf gnalk-Nbraf red tgniz se 

,dnar-UUerwm Nuf dil etcel sod tmiuuy se 
.dnanaxon reiurt red tleuuk se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Хто блукае па садзе? Мой дзень кінуў цень… 
Не знаходжу пра сад слоў чароўных якіх, 
І не бачу я поруч мне блізкай рукі. 
Наступае ціхмень. 
 
Ты праточвайся з лесу, о ноч, праз вакно, 
Тут мая галава і душа адпачне. 
Свет затоеных лямантаў мучыць мяне 
З мешанінаю песняў, дакучных даўно. 
 
Сад мой моліцца і акрапляе расой, 
Чорным, сінім трымціць і звініць колер-гук. 
Супыніць не магу з ціхім спевам тугу, 
Што з заходняга краю ліецца ракой. 
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* * * 
 

tfirt ldnger sod 
,Nwf-kidnelknif iuza 

Nsiiheg toh reuu 
..?Nwz Xelrednik zdnua 

!Nwz eknility 
 

Nemerauu Nua Nyirf Nuf 
tsim elegreb 

swuu eledneh sod 
,tsirgab Ndiib zdnua toh 

elekytir sod Mia toh's Nua 
…tyimegrebia 

 
Nzeuueg zia loma – 

,Niiy elespey a 
,Niilk elespey a 

Nzeuueg se zia 
…Niila Nua Niila 

?Niin Ic ,SEmE ZIA's 
 

.“Niin” 
 

Nzeuueg se zia – 
,rolk elegic a 

,Xelekelg enedlig tim 
…roh enedlig 

Xelekelg Ekniyirf” 
…“!rog zib Xia bil 

,Nwa @uu Nua siua @uu tin tsiiuu ,lretseuuy – 
Nsiiheg toh reuu 

?Nwz Xelrednik zdnua 
..!Nwm eknility 
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СОНЕЧНЫ ДОЖДЖЫК 
 
Cонечны дожджык 
Ніцямі свеціць. 
Любая, 
Даўно з табой мы не дзеці. 
 
Помню, 
Бруіўся ручай каля хаты. 
Пеўнік вітаў нас 
Песняй хрыпатай. 
 
Ты мне ўяўлялася 
Мілым ягняткам, 
Якое адбілася 
Неяк ад статку. 
 
Ты мне здавалася 
Козачкай белай, 
Надта ўжо прыткай, 
Пудлівай, нясмелай. 
 
Любая, 
Даўно з табой мы не дзеці… 
Сонечны дожджык 
Ніцямі свеціць. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Nwuu retla red rim Nia tmiuyegfua toh's 
.tnurg zib tnurg Nuf 

Nwy id tmorty Nlauuk tnziut Nuf ,diirf Nwm tcirpy se 
…tnupy Ntlarpegfua Nxruda 

 
,kap Nua kah tim ytnem Med ,tleuu edim id gnily Xia 

.kilb-Nbiut Nua lag Nwz tim Nua 
.karf Nia bmed a Mua iig'x .iut Nib'x ,Nuz Nib'x 

.kilg sod Nib Xia 
 

Nwz Nleuu ,Nreuu Nuf gnazeg edneldurpy sod 
;tlehegsiua toh rim Nuf 

,Nwuu retla red rim Nia triuiegfua toh's 
!tleuu red Nuf rekiy Nib'x 
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ВІНО СТАРОЕ БРОДЗІЦЬ УВА МНЕ 
 
Віно старое бродзіць ува мне, 
І з глыбіні віна 
Крыніца светлай радасці імкне 
І б’е са дна, і п’е мяне да дна. 
  
Я сонца, я раса, я вір надзей, 
Шчаслівы, як 
Вячысты дуб, што неўспадзеў надзеў 
Юначы фрак. 
 
Я – прага быць, я – станаўлення спеў, 
Я – запавет 
Таго, у кім старым віном кіпеў 
Наш п’яны свет! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gnagraf-Nuz 
 

,Nwa Nua ,siua Nua ,Mua Nua ,od 
,Nwuu reniir ,retiur ,rezor 

,Nwy ,Nwy ,Nwy 
.Nwra Nwy Nia Nib Xia 

 
tleuu-uuerwm relity red Nuf 

,tleuukegsiua sntiur sod toh 
,iiza kidretic Nua Xiiuu 

tnwyegpo semoyen Nia 
iiz Nbegeg biih a Nua 

tleuu regnirg recnag red tim 
- - - @uua Xiz Nzoleg Nua 

 
,tleehegsiua Nbel sod tmiuuy 

,ur Nuf rekqur ,kqur 
tim Xia Miuuy ,Xia Miuuy ,Xia Miuuy 

timeg zor Nua Niir Nwm tim 
,lity sepe lmrum Xia Nua 

:aza eledil a gniz'x 
,at-at-at ,at-at-at 

- - - lic ,lic,lic 
 

,Nwa Nua ,siua Nua ,Mua Nua ,od 
,Nwuu reniir ,retiur ,rezor 

,Nwy ,Nwy ,Nwy 
.Nwra Nwy Nia Nib Xia 
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ВЕЧАР 
 
І тут, 
І там, 
Усюды, 
Скрозь 
І ёсць, 
І не, 
І не, 
І ёсць 
Віно, 
Віно. 
Віно ў акне, 
І скрозь яно, 
Ружовае, 
Пунсовае 
Віно. 
Паўсюль – 
Святло. 
Ў ягоны свет, 
У свет святла 
Я след 
Праклаў. 
 
А з ціхага захаду 
Чырвань 
Ліецца, 
Мякка, 
Дрыготка 
На душы 
Кладзецца, 
Іх узнімае. 
Знайшла сабе выйсце 
І разам са светам 
Ляціць кудысьці. 
 

І плыве жыццё, 
Светлае такое, 
Плыве 
Чырвонай ракою 
Спакайней цішыні, 
Спакайней спакою. 
І я з ім плыву, 
І я з ім плыву, 
І я ў ім чыстай 
Душою жыву. 
І я над светам 
Лячу, 
Лячу, 
І песеньку 
Ціха 
Я мармычу: 
Цыль-цыль, 
Та-та… 
І тут, 
І там, 
Усюды, 
Скрозь 
Віно, 
Віно… 
Няма яго, 
І ёсць яно, 
Чырвонае, 
Ружовае, 
Чыстае віно. 
Паўсюль святло. 
Ў ягоны свет, 
У свет святла, 
Праклаў я 
След. 
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* * * 
 

.Nren Xiz dre recrauuy tim dlef-redo Nia siura Nib Xia 
,iulb Nfit Nuf tcirpyec Xiz toh dlog Xelpel sod 

;Nrert ekidlrep iuu 
,Nlot elik id Nia tmeteeg knark toh ,enelouu rexit iuu ,iiny red 

…Nlouukeg twhrefit Nua Foly Nwz Nuf tlmrumeg dlef sod toh's Nua 
 

:retic Mengrobraf a tim laf-Nport Muc treheguc Xiz boh Xia 
;retir etef-tekan id tfaz Npey se .diirf Nia souu Xiz tut se 

;Ngozucsiura Xiz Nuf stug efit sepe Nboh sekzoireb 
!Ngortred Xod reniib etla id :Xiz Nelxek sebmed ereuuy Nua 

 
,remiib exiuh Fa Xelbity-tsen enirg id Nrefely kqur 

,remiureg Nua rEgnirg treuu's .tiulb's …etkelfraf tsim-lgiuf tim 
,Ngwuuc eiur Nua dre retxiif tim ,erekiy Npsonk tim tleuuk's 

…Ngwuuy Xiz tsulg's za ,Crah Nia dlog-sgnilirf sod Xiz tekseilp's 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САКАВІК 

 
Іду, гляджу: паціху на палях 
З-пад снегу вызваляецца зямля. 
 
Хаця яшчэ між хмызняку ў лагчыне 
Зларадна прытаіўся холад сіні, 
 
Ды ўжо звіняць упарта капяжы, 
Па баразне ручай смялей бяжыць, 
 
І вецерку расказваюць бярозы, 
Што голаў не схілілі прад марозам. 
 
Іду. Прыемна пах вясны ўдыхаць, 
І хочацца спяваць, і хочацца маўчаць. 
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remuz 
 

:wn rediuu tlkiuuegsiua Xiz tleuu id tnwh toh's 
.wrekyuy enirg id ,dre eluf id ,psonk reborg red 

bwl-ldiim efwty a iuu ,treticeg Cla toh's 
.bwuu Nreuu Mab diirf refray Nuf treuu treticraf 

 
,dlef Nuf tim red Fa Ngeleg ,Cak a iuu ,Nib Xia Nua 

.tleheg Nua tlknifeg ,tcilbeg ,tcirpyeg toh's @uu 
,txameguc – etiiuuc sod ,Nuz tim trimyraf giua Niia 

.txaleg kiduuegwuuy ,Nlouukeg kiduuegwuuy boh'x 
– lot Nua ,dlauu Nua ,Niilp Nlwm rebira 

.loty reknalb retrah a – Mua Xiz Xia reglauu od 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТА 
 
Распавіўся наноў белы свет; 
Шэпт зялёных лістоў, пышны цвет. 
 
Затрымцела усё, як дзяўчыны пастаць 
З вострай радасці, перш чым жаноцкаю стаць. 
 
Я ж разлёгся на полі, як кот, – 
Справам-клопатам – быццам байкот. 
У адным воку – сонца, а ночка – ў другім. 
Радасць шырыцца моўчкі ў настроі маім. 
 
На раўніне, што цягнецца ў даль, 
Разваліўся, як загартаваная сталь. 
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Iiryit 
 

.tngeregpora Malf retlak a dnal Nkideryit Nia toh se 
?Nenauunuf ,dlog reniurb ,relknut red tciilf Nenauunuf 

Nenaytub ednelgouu Nuf Nwz regre retcia Xia Nok iuu 
.tngeg rezdnua Nia 

 
,enid-Xelray id get Nia knark ,o ,Xia Nib knark 

remiib Nuf tneh etiur ,egnal id to Fa :biilg'x Nua 
reniia retcia Negnahegfua Xia Nib 
.enirpuyt renerouueg-leg Nwm Fa 

 
,Neiiuucnia Crah eniir Nwd tgil's …Iiryit ,Iiryit ,o 

,Ntinyec eneuuak a iuu ,kitulb 
,Ntimnia iulb Nkidnciilf Nlik Med ez Nua ,ez Nua 

…Neiiuu elity-kiloty Nia Xrud tlkwk eqliuu id souu 
 

tngegab tiirb Xid boh Xia …Iiryit ,Iiryit ,o 
,Nenadnuf Menwd dlog Nia kidnemiuuy Xiz gort'x Nua 

Nenaytub ednelgouu Nuf Nwz regre retcia Xia Nok iuu 
.tngeg rezdnua Nia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАСТРЫЧНІК 
 
Яркім полымем халодным 
Загарэўся ціхі гай, 
Нема шастаюць вятрыскі 
Па іржышчы ў чыстым полі. 
Ці ж радніцца мне з бусламі, 
Што пакінулі наш край? 
Не! 
Ніколі! 
 
Я – не камень. 
Я таксама 
Вандраваннем захварэў, 
Цяжка мне бывае дыхаць, 
Асабліва на змярканні. 
Толькі веру я не ў лекі – 
Веру ў сілу гордых дрэў, 
Што трымаюць за чупрыну 
Вузлаватымі рукамі. 
 
Сэрца 
Верасень разрэзаў 
Напалам, нібы кавун, 
І ляжаць дзве палавіны 
На абветраных далонях. 
Паміж імі – 
Рэчка Вілія 
Густую сіняву 
З родных гоняў 
Неахвотна ў мора гоніць. 
 
Яркім полымем халодным 
Загарэўся родны гай, 
Прывітальна 
Б’е ў літаўры 
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Клён агністы на прыволлі. 
Ці ж радніцца мне з бусламі, 
Што пакінулі наш край? 
Не! 
Ніколі! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimy red etsoi 
 

Ich bin die Flamme. 
Heine 

 

Neknax uc 
 

Nwy ecrauuy Nwd CRAh sod tfiuz se 
,gwty Nuf Flouu a iuu ,Xiz tswr Nua 
Nwp Nuf tmiileg gnuc Nwm zia's ron 

…gwuuy'x Nua 
 

.lium sod tsilyraf Malf red .gwuuy Xia 
,oy red raf lxium rim wz ron 

liunk Nkidrewf a Nia Neuu 
.od Xiz Nreglauu Nleuu rim 

 
,id Nuf Nuz a Nib'x :Nsiuu iiz 

,Nemasraf Nua Ndnelb Nua tety Ndnic souu 
irfrednia Med ron Nbil souu 

.Nemalf Nbil Nua 
 

reniurb a ,retsorp a .a 
 

,dimy a ekat Niuy Nib'x ,Xia goz ,tniim tin …ox …ox 
remah Ntim tiity souu ,reniurb a ,aza dimy retsorp a 

.reder Nua seuuekdop ,snzwa tdimy Nua eldauuok red rebia 
.tin se tremik Xim ytox ,seot reretib a Xwa Nuf Nwz teuu's 

 
!i@ft .Xwa Nyiuuc tyimeg tin lomniik Xiz boh'x 

.einzuk Nwm wbraf Xruda tiig tkart retiirb red 
.Xwa Fa Nkuk Nletypo Xiz gelf'x 
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…ox …ox …ox ,Nezeg tin lomniik rebo ria toh Xim 
sekmulk id tim sufuc Neiig ,Nezeg se boh'x ,erewa eknirad id 

,seciilp id Fa 
,dref etnuzeg Fa Ntwr erewa etnuzeg id 

.Nterak Nia Nrof etclamyab id ,ezor id 
,Xia goz ,tniim tin …oho …Cla Nuf tamik siiuu'x 

.dimy a Ekat Nib'x 
ltlepy a Xrud Not kuk a rim Xiz tliuu ,loma tfert's 

.tkart Nfa 
…ox …ox …ox …tleuu ecnag id tlomed ez'x 

Nia ,rim uc eletlepy Nxruda Nkuknwra tlouueg receme toh's 
– Nwra einzuk Nwm 

:Menop Nluf a Ngipyegno Mia Xia boh 
.Nwra einzuk Nwm Nia ,port renefiirt ud ,Xia goz ,kuk tin 

 
tiigraf Nuz id Neuu .b 

 
.tinrog Xia reh – Xauu ria twz ,tin ria tfoly 

.lmut Nreuuy a reiiz txam ria 
Xwa Nuf rexeltia souu ,aza zia tebra rewa ,txad rim 

ekidiil trif 
.sexahel uc Fa resef 
.No ria txam lmut aza 

.Xeltxanraf Nreuu loz's ,trauu Xia 
.iuza relik tkart red treuu tlomed 

.lity 
.Xroy Ntsnelk Med Xia reh tlomed 

Med to elifa ,Miub a Fa ltelb a Nrekrebia tniuu red loz 
.tlomed Xia reh – rir Meniilk 

.rim ab reheg aza zia's 

.einzuk Nwm Nuf rit id Fua Xia Nfe Xeltxanraf 
,tiigraf Nuz id Neuu ,einzuk Nia gne treuu's 

.rit retxamraf a retnih tbraty Nuz id siib ,Nbwlb uc reuuy 
.leuuy Nfa Xiz Cez'x 

.lok Nfa Xiz uc diir Nua ekluil id rexiuraf'x 
.lok Nfa Xiz uc Ndiir loma zum'x 

.Nrouueg tkityred Xia tlouu tina ,tsiiuu reuu 
Fa Nua tety id Fa ,redlef id Fa tbraty Nuz id ,Xia goz ,etsoi 

.redleuu id 
Nua Nemai ela rebia tulb sreme ecnag Xiz Nsig Nuz red Nuf 

.seirobdim 
.Niilk iuza zia dre id za ,etsoi ,Niim tin 

!lomatim Fua Xiz biih ,etiuy 
.dre red rebia rewf Med-o to Nia keuua Napy Nua iig 

.Mai Ntiiuuc Med uc Mai Niia Nuf 
!einzuk red Nuf rexob retsorp a tsib 

.tleuu red rebia iig Nua Menwd remah Med Men 
.enwm seniuiar id Nrediulp's 

.enwm seniuiar id sepe iuza Nrediulp txanraf 
.kolg a iuu tgnilk tnuuo red ,Ncrah Nwm Nia se twry ,etsoi 

…ox …ox …ox 
 

elak ekidrewf a – eknax .g 
 

.txanraf rim uc Muk ,eknax ,iih ,eknax 
.ekluil Nwm rexiur Xia Nua einzuk red ab Ciz Xia 

setikim Nia Nforteg Xiz rim Nboh ,sod utsknedeg ic ,Ntlmuna 
.redes 

.Npil enwm tnerbegpo zdlah Ntniurbraf ,Nsiih Nwd No boh'x 
.tnak rezdnua Nia Ndam ela Nyiuuc etskraty id tsib ud ,eknax 
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.tebra red Nuf po Xiz ur Xia Neuu ,txanraf rim uc Muk 
,rekraty a rewf a Ncrah Nia Nua pok Med Nia tnerb's ,iih 

.seniuiar enwm rim tlmutraf souu 
tnerbraf souu ,rewf reniir Niik tin ,Rereuuy a sepe zia's 

.redilg enwm ya Fa 
.einzuk red ab kqur Nciz tin Nok'x 

.enwm eknax eknirewt ,erewt ,rid No Nemete tin Nok'x 
.zorg Nsan Med Fa Nelkwk ,iuza to ,Xiz leuu Xia 

.pok Nsiih Med Nlikpo iut Ntlak Ntim Xia leuu ,iuza to 
,Xiz Nemeytynwa 

!Xid ,dre eiur id rehfua No Nyuk Nua Xiz Nemeytynwa ,iih 
!Xid ,Niin ,Neknax ,dre id 

!Niig uc Muk ,eknax ,iih 
.tngeg recnag red rebia ,reteliukeg a iuu ,txanab Neuuer leuu Xia 

,Nbel Muc Meto red rim tlef's 
.regeleg Nfa ur id tin boh Xia 

.tleuu recnag red Fa gne iuza rim zia's 
.rid No gne iuza rim zia's 

.Ncrah Nwm Nuf eramx eretcnif a tmiuuy se 
!tleuu red Fa efiirs a zia's 

.Nenerb dre id Nua lmih red ,Nenerb rim 
.Nxwt id Nia rewf a Xiz tsig's 

.Nenerb redleuu id Nua redlef id Nenerb's 
!Fua tiity 

!Fua tiity ,iih 
,rezwh id Nuf Ndol id pora tswr 

 - - - !tleuu red Fa efiirs a zia's 
!Niig uc Muk ,eknax 

.rim uc Nemuk tsloz ud 
.Niig uc Muk ,eleknax ,rid ab se teb Xia 

.Ngil Xia leUu reknility a 
.elespey a iuu ,lity iuza to 

.leuuy Nfa od to Nciz tseuu ud 
.Ngiucegsiua Ngil Xia leuu dre red Fa – Xia 

.Ngil Xia leuu tneh id Fa pok Ntim 
.iuza to 

&enwd semiiheb id Nklomegsiua Niuy utsoh :Ngerf Xid leuu Xia 
.iuza seknilemap rid uc Ncezuc Xiz leuu'x Nua 

:Ngerf seknilemap iuza Xid leuu'x Nua 
&rid ab eletnip Niurb a raf se zia souu 

.Nknility a ,yuk Nlity a ,Not yuk a se leuu Xia 
.elebwt a tyuk elebwt a iuu 

Nenwz pec ecrauuy enwd ,Ngoz Xia leuu ,eleknax ,tsiiuu 
,drob Nwm Nuf recrauuy 

.einzuk red Nia Nliuk id Nuf recrauuy 
.Nuz red Nuf tnerbraf ,reniurb aza zia Ngiubnle Nwd Nua 

!zia re reknimerauu aras rebo 
?se zia souu ,eleknax ,uc Xiz kuk ,ez 

!&Nuz red Nuf tnerbraf zia Ngiubnle recnag Nwd 
…ax …ax …ax 

.Nuz Ecrauuy a iuu tnerbraf rog utsib Ncnagnia 
,aza rewf a rog utsib 

…ax …ax …ax ,Xiz tswr souu ,rewf resiih aza 
,Xiz Nem tswb ,Xiz Nem tswr ,eleknax ,rekraty 

..!rekraty 
,Mura tneh ediib tim Xiz Nem Frad Nemenmura Nua 

,Xiz Nkirduc Nua 
,Xiih red Nia Nbiihfua Nua Nswbnwa iuza to Nua 

.Nzwa Ntilgegno Na iuu iuza ,kraty 
.tkart Nrebia keuua rid Xia gort ,eknax ,tsliuu ud biua Nua 
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…iuza to 
!epux red uc Neknax tgort dimy red etsoi ,iih 

tin iiz Nem Nok Nbwrtraf ,rexetnel ,geuu Med Ntrod tzol 
.einzuk red Mura Nuf 

.elak ekidrewf Nwm ,iz Xia gort retcnif red Nia 
.retcnif red Nia ekyeuuoloh ekidnenerb a iuu ,rim txwl eknax 

!enwm eknax id ,iz Xia boh iuza to …ox …ox …ox 
,txanraf a Nia rog iz tmuk gnilculp 

,rog retcnif red Nia Nua 
,rog retcnif zia 

,Nem tez tyinrog Nua 
,otin zia tyinrog 

?enwm eknax Id otin rog zia 
…tinrog 

?@uu ,iz zia @uu ,iih 
?@uu ,utsib @uu ,eleknax ,eknax 

,retcia Neuueg od utsib 
?Neuueg od utsib retcnif red Nia 

!?Niila tkart Nfa rog Xia Nib 
.tepy Niuy zia's Nua 

.Niila txan eblah …txan eblah Niuy 
…Niila rekiniia rog …Niila …Niila 

 
retcnif red Nia .d 

 

.dimy a ekat Niuy Nib Xia ,tniim tin ,oho 
.reniurb a ,aza dimy retsorp a 

!enwm einzuk id zia's 
Ntsurb ela Nuf tsurb etskraty id – tsurb Nwm zia's Nua 

.tleuu red Fa Nytnem id ab 
.einzuk Nuf tneuu id Xiz Nelsiirt ,Menwm remah Med Fua Xia biih Nua 

.tsurb Nwm Nia tlomed Ngoly recreh tnziut Nua 
…ox …ox …ox ,Xia Nib dimy aras to 

!Xia Nib etsoi aras to 
– redil Xia gniz Nua 

.zdlah Nwm Nuf Newry semity tnziut 
.siura Menurb a Nuf iuu ,eretcnif Nua eniuza semity eborg rog 

Negniz ,Menwm remah Med Men Xia Nua lbra id Xia reyakraf 
.redil id Niila Xiz Nuf ,Niila Niuy 

…ox …ox …ox .Nrouueg tkityred Xia tlouu tina ,tsiiuu reuu 
?ah ,retcnif zia's 

.retcnif red Nia ekluil id Nrexiuraf leuu'x 
.retcnif red Nia ekluil id Nrexiuraf Nua rewf Nkahsiua leuu'x 

!?reuu ,Ntrod zia reuu ,iih 
!?reiig a 

.reiig ,retwuu iig 
.einzuk Nwm Mura txanab tin eyzdnolb 

…ox …ox …ox …tyinrog wsiuuws boh'x 
.tyinrog boh Xia Nua ink id Fa tneh id tim Xia Ciz iuza to 

,retcnif red Nia einzuk id po tur's 
,eldauuok red ab Niila rekniniia tgil renwm remah red Nua 

…ox …ox …ox ,Niila rekniniia iuza tlmerd re Nua 
,aza remah a tgil txanredab 

,einzuk a Nua 
,aza dimy resiurg a tciz se Nua 

tkart Nkidiil a ab Cegre tsiuu iuza tirdeblaz iiz zia's Nua 
.retcnif red Nia 

,enwm seciilp ereuuy …ox …ox 
,ekiniuza enemiil 

.aza lauuok Nretcnif a Fa reuuy iuza sepe Xod ria tgneh 
…ox …ox …ox 
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,etsoi resiurg red ,Xia ematsim lauuok red rog zia's 
.retnuzeg red 

,txanredab iuza talg ,emiiheb id ,etsoi red-o to Xiz tciz se 
..?renwz remah red Nua 

.retcnif red Nia renwz remah red rog tgnirpy es ,o 
,tsiuu iuza Mia Xod zia's 

.Menwz remah Med ,Neknax a Xon Mia Xod Xiz tkneb es Nua 
.Menwz remah Med se Xiz tkneb edauua 

Fa Xelsif eseuurob id tim Ncnatxrud Mia Xiz tliuu se 
,reknitiur a ,euuekdop resiih a 

…ix …ix …ix …aza reknisiih a 
!eleran Red ,re tgwuuy eyz souu ot 

!Aza eleran a sod zia's 
rewf Nsiurg Med rednanaf iuza se rim Nzolb ekat Niuy to 

.einzuk red Nia 
,seknitat ,kazzolb red Neporx iuza se teuu 

!txanredab red Ncxerk iuza se teuu 
…ox …ox …ox 

,etsoi retnuzeg a ,Meyahxerob ,o-iuza to 
,aza Crah Ntekan a tim 
.seciilp etekan tim Nua 

,Xetraf Med Xiz Nem tdnibraf iuza kirty a tim ,Xe 
…iuza to 

.Xeiuk tim ,iuza rekraty ,retcia ,un 
…ekytelwuu a trauu 

.aza rewf aras …o-to 
!einzuk red Nia yineporx aras …ax …ax …ax 

!renwm remah rerewt 
,etla Na rog ,einzuk id enedqi etla Naras 

.ematsim ekytitla id reniic No rog Niuy zia 

trednuh rebia Mesoi a ,lkuremah sod ,Nbwlb se teuu 
,roi kicnauuc Nua 

…ax …ax …ax 
.yidak Ngoz se re teuu 

…ax …ax …ax …o-iuza to 
 

rewf tim Malf-rewf .h 
 

.dimy a ekat Niuy Nib Xia ,tniim tin …oho 
red rebia remah Ntim tiity souu ,dimy reniurb ,aza,retsorp a 

.reder Nua seuuekdop ,snzwa tdimy Nua eldauuok 
.rewf a Nib'x 

rewf reniurb a siura Xia Nib rewf tim rewf Nyiuuc Nuf 
.drob rekidrewf recrauuy a Nua rewf recrauuy Ngiua tim 

.rewf retiut renwm remah Red zia's Nua 
,snzwa etiur rebia ,redirb ,rim ,txanab rim Nenerb 

,retelb etiur ,esiih ,emurk Xiz rim Nretelbec 
,dnarb Med Nemete 

.Nemazuc Xiz Nsig Nua ,Nrekalf Nua 
,Nemalf 

!Malf tim Malf 
Nemazuc siua Nyim Nua 

.rewf tim Malf-rewf 
.rewf renwm Xeiuk red zia's Nua ,rewf a Nib'x 

,Xiur Nia rim Nenerb 
,Nemalf Nyiuuc etsoi red rog Xia Nib gnilculp Nua 

– Malf Nua Malf redirb 
.rewf retiur a Nua reniurb a 

,retneen ,redirb ,Xiz rim Neqc 
,Xiz Nzdlah 
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КАВАЛЬ ЁСТА 
 
Паэма 

 
Я – полымя. 

Г. Гейнэ. 

 
Да Ханкі… 
 

Ты сэрцам п’еш дрыготкі сполах чорны, 
Яно ж ірвецца, нібы з пасткі воўк, 
Ды мой язык 
Стаў, як жалеза ў горне, 
Нямы ад мук… 
І я маўчу… 
Замоўк… 
Замкнула рот мой полымя… 
О Ханка, 
Ты мне даруй шчаслівы час пакут, 
Калі клубком агністае маланкі 
На дол з табою 
Мы ўпадзём вось тут. 
Я родам з тых, – 
Табе адкрыю тайну, – 
Што могуць асляпіць, 
   спаліць, 
    спячы, 
Што любяць толькі ціхі час світальны 
Ды полымя агністае ўначы. 
 

І. Просты, смуглы… 
 

Хо-хо… 
Падумайце, няўжо каму здалося, 
Што проста я асмужаны каваль, 
Які куе вам абады і восі 
І гне ў дугу па-над кавадлам сталь. 
Вы памыліліся… 

Цьфу… Што я сёння блюзню?.. 
Мне ж гэта ўсё адно, хай будзе так… 
Паўз кузню, паўз маю праходзіць кузню 
Шырокі шматгалосы біты тракт. 
Кідаў я молат, наглядаў за вамі, 
А вы мяне не бачылі ані… 
Худыя вашы – пешшу з вузялкамі, 
Здаровыя – ўсё верхам на кані, 
Ружовыя і сытыя – ў карэце… 
Хо-хо… 
Не думайце, што я прастак. 
Праз шчылінку я бачу ўсё на свеце – 
Паўз кузню паўз маю праходзіць тракт. 
 

ІІ. Калі заходзіць сонца 
 

Калі грызуць вас дзённыя турботы, 
Я глухну ўвесь, раблюся сам не свой. 
Здаецца мне, такая ў вас работа, 
Што кожны едзе з бочкаю пустой. 
Чакаю я жаданага змяркання, 
З ім прахалода ціхая ідзе. 
Мой слых тады пачуе ўсё дазвання – 
Калі расінка нават упадзе, 
Калі лісток ад лёгкага павеву 
Нячутна скалыхнецца ў нейкі міг – 
Я той лісток магу знайсці на дрэве… 
Хо-хо… 
Браткі, такі я маю слых. 
Я ў змроку адчыняю ў кузні дзверы. 
Без сонца ў ёй такая цесната, 
Без сонца на душу спадае шэрань, 
І робіцца нязноснай цемната. 
І мне пагаварыць з сабою трэба. 
І я дымлю, прысеўшы на парог. 
Павінен я з сабою – бачыць неба – 
Услых нагаварыцца калі-небудзь, 
Інакш бы задыхнуцца Ёста мог. 

68 69 



Кажу я Ёсту: 
  памірае сонца 
У гарадах, лясах і на палях. 
Ад сонца кроў струменіцца бясконца 
Па ўсіх марах, пустэльнях і шляхах 
Не думай, Ёста, што зямля малая, 
Устань, вуголлем люльку прыпалі 
І смела кроч праз вогненную лаву 
Ад мора і да мора па зямлі. 
Ты ўвесь ад кузні хлопец, дужы, просты, 
Бяры свой молат, кроч, прагнаўшы сон… 
Твае блукаюць думкі зорна, Ёста… 
І ціхі вечар звоніць, быццам звон. 
 

ІІІ. Ханка – агністая нявеста 
 

Эй, Ханка, ты прыходзь, як прыйдзе вечар. 
Смакчу я люльку, дым пускаю ў змрок… 
Ты помніш у старых садах сустрэчу, 
Калі я вусны раптам па-хлапечы 
Аб плечы загарэлыя апёк? 
Ты, Ханка, прыгажэй за ўсіх на свеце. 
Прыходзь жа, захінуўшыся ў туман. 
Гарыць агонь у галаве і ў сэрцы, 
Мае п’яніць ён думкі, як дурман. 
Ты чуеш, Ханка любая, заву я, – 
Агонь не спапяліў істоты ўсёй… 
Эх, 
      павалюся ў мокрую траву я, 
Гарачую ад думак галаву я 
Ў ёй астуджу халоднаю расой. 
Рукамі дужымі ў траву ўчаплюся, 
Сырую буду цалаваць зямлю… 
Не, не зямлю, цябе, мая Хануся… 
Хутчэй прыйдзі, 
Я так цябе люблю! 
Як ноч, расою плачуць мае вочы, 
Адзін я задыхаюся ў журбе. 

Нібы агеньчыку ў бязмежжы ночы, 
Мне гэтак цесна ў свеце без цябе. 
…І выплывае хмара проста з сэрца. 
Пажар на свеце! 
Усё ў агні… Гарым… 
Агонь у рэкі жудасны нясецца, 
З лясоў, з палёў узняўся чорны дым… 
Устаньце! 
Эй, хутчэй устаньце, людзі! 
Прэч аканіцы! Трэба ўсіх будзіць! 
Пажар на свеце… 
Ох, пячэ мне ў грудзі… 
Прыйдзі, Хануся, я прашу, прыйдзі. 
Ляжаць я буду ціха, бы ў знямозе, 
І рукі падкладу пад галаву, 
А ты прысядзеш ціха на парозе… 
З расой травінку вуснамі сарву, 
Спытаю, нібы толькі што прачнуўся, – 
Каб не спалохаць цішыні тае, – 
Што за радзімка у цябе, Хануся?.. 
І пацалую ціхенька яе… 
Скажу, як дыхаць мне з табою лёгка, 
І дакрануся ціха да рукі. 
О, як на сонцы загарэў твой локаць! 
Таму, відаць, ён цёпленькі такі. 
За бараду чарней каса тугая, 
Чарней за вугаль… 
Што гэта? Зірні! – 
Уся ты загарэлая такая, 
Нібыта сонца чорнае ў агні… 
Ха-ха… Мацней патрэбна адбівацца, 
Кусацца, Ханка, трошачкі мацней, 
Абедзвюма рукамі абдымацца, 
Каб да грудзей прыціснуцца смялей… 
Цябе б узяць, як з горана жалеза, 
Што ззяе і іскрыцца навісу… 
Паслухай, Ханка, я цябе, гарэзу, 
Вось гэтак!.. Цераз тракт перанясу! 
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Дарогу мне – нясе каваль каханку, 
К вянцу нявесту любую нясе! 
Мне, як паходня ў цемры, свеціць Ханка… 
Дарогу мне – чаго пасталі ўсе?! 
…Вось так я з ёй жыву. 
І Ханка раптам 
Прыходзіць, 
З цемрай зліўшыся сама. 
Навокал цемра… 
Слепне ноч над трактам. 
Няўжо міраж?.. 
Няўжо яе няма? 
Эй, Ханка?.. 
Адгукніся, Ханка, дзе ты? 
Ты тут была?! 
Плыве туман з нізін… 
І змоўкла поўнач ціхая над светам, 
На тракце я адзін. Зусім адзін… 
 

ІV. У цемнаце 
 

Ого-о, не думайце пра Ёсту, людзі, 
Што просты ён. 
Не думайце – дарма! 
Вы бачыце, якія ў Ёсты грудзі? 
На ўсёй зямлі грудзей такіх няма. 
Мой молат гакне – кузня здрыганецца, 
І чую я, як у грудзях маіх 
Мо тысяча гарачых сэрцаў б’ецца… 
Вось смуглы Ёста з кавалёў якіх. 
Я заспяваю – раздзірае горла 
Неўтаймаваны шматгалосы хор… 
І сотні галасоў самотных, гордых, 
Нібы са студні, рвуцца на прастор. 
…Я ўладна узніму нялёгкі молат – 
І песні самі запяюць услых. 
Без іх, напэўна, задыхнуўся б волат… 
Вось смуглы Ёста з кавалёў якіх. 

…Што, Ёста, ў цемнаце сядзець няёмка? 
Агонь здабуду – люльку прыпалю. 
Эй, хто там ноччу ходзіць у пацёмках?.. 
Ідзі далей, прахожы, я не сплю… 
Ідзі адсюль, ідзі сваёй дарогай, 
Ля кузні ў цемры не блукай, дзівак. 
Не маю анічога я ўсё роўна, 
Сяджу я склаўшы рукі проста так. 
Адпачывае кузня ў волкай цемры, 
І важкі молат, што за дзень знямог, 
Цяпер адзін каля кавадла дрэмле… 
Маўчыць каваль, прысеўшы на парог. 
Траім нам гэтак вусцішна ў хвіліны, 
Што адзінотай ціснуць спакваля, 
На плечы ціснуць… 
Што вы, плечы, з гліны, 
Што гэтак наляглі на каваля?.. 
Я – той каваль. 
Не нейкі там лядачы, 
Я – Ёста, сам цяжар здыму… 
А молат Ёсты? 
Ён у цемры скача – 
Яму таксама нудна аднаму. 
Па Ханцы ён сумуе чарнабровай, 
Ягоны молат, і яму ўсю ноч 
Так хочацца па чырвані падковы 
Упрысядкі прабегчы басанож! 
Чаго ж тады маўчыш так, дружа, горна? 
Табе я памагу ў тваёй бядзе. 
Мы разадзьмём такі агонь у горне, 
Што паддувала чортам загудзе, 
Застогне ноч нялюбаю залоўкай. 
Хо-хо… Вось так… 
Вазьмі цяпер фартух 
Ды падвяжы яго тужэй вяроўкай. 
Во, во… Агонь які… 
Каб не патух!.. 
Ха-ха… Як полымя ўсю кузню азарае! 
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Давай жа, молат, разам паглядзім, 
Якая наша кузня ўжо старая – 
Бабулькай стала – без зубоў зусім… 
А молату майму наканаванне – 
Перажыве гаспадара – мяне, 
І год праз сотню сіратою стане 
І добрым словам Ёсту памяне. 
 

V. Полымя з агнём 
 

Хо-хо… 
Падумайце, няўжо каму здалося, 
Што проста я асмужаны каваль, 
Які куе вам абады і восі 
І гне ў дугу па-над кавадлам сталь. 
Я ўвесь – агонь. 
З агню я, смуглы, з горна. 
Таму з агністай чорнай барадой, 
З вачыма, што агнём палаюць чорным, 
Агонь мой мёртвы – гэта молат мой. 
Гарым мы ноччу, калі горан вые, 
Гарым па-над жалезам, як браты, 
Распростваемся, як лісты крывыя, 
Гарачыя, чырвоныя лісты, 
Ўдыхаем жар, 
Палаем прамяніста, 
Зліваемся ў адзін магутны сплаў, 
Каб полымя агнём палала чыстым, 
Агонь каб чыстым полымем палаў. 
Раўня агню, па сіле брат ягоны, 
Я – толькі Ёста паміж двух агнёў… 
Браты – агні: я – смуглы, ён – чырвоны, 
Кідаемся ў абдымкі зноў і зноў. 
З агню адліты, 
З ім – на ўвесь свой рост я, 
І раптам зноў успалыхнуў і знік… 
І я – зноў я! 
Той самы смуглы Ёста, 

Увесь – агонь, гартуюся ў агні… 
Кую нястомна абады, падковы, 
Вось так… Вось так… 
Я – Ёста, я – такі!.. 
І ўсё цясней, 
Шчыльней звужаюць кола 
Агністыя засовы-языкі. 
А полымя то кругам, то паўкругам, 
Разыдзецца, то сыдзецца амаль… 
І я – зноў я, той самы Ёста смуглы, 
Што гне ў дугу па-над кавадлам сталь. 
Жыву ў агні. 
Я вызнаў таямніцы, 
Гару ў агні, ягоны уладар… 
Эй-эй, пажар! 
Зрывайце аканіцы! 
Па ўсёй зямлі займаецца пажар… 
 

VI. Раніцай 
 

Світае… 
І бяжыць пажар па свеце. 
Я на парозе, з люлькаю ў зубах… 
Нячутна праляцеў паўз кузню вецер, 
Прынёс мне з саду мяты хмельны пах. 
Другі прынёс мне гною пах з палетка, 
А трэці – пахам сена ап’яніў… 
Як тут цудоўна каля кузні ўлетку 
Ў настоенай на пахах цішыні!.. 
Ох!.. 
Хтосьці уздыхнуў?.. 
Бы скінуў стому… 
Не?! 
Гэта сонца нечаканы ўздых… 
Так, гэта сонца устае… 
Вядома ж… 
Я чую ўсё… 
Такі ўжо ў Ёсты слых. 
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Rutluk 
 

.Nlarty eswuu-ilg tim Nsogab Nenuz eyirtkele Nboh Xim 
,Nlwm ekixlih retnziut Fa Ntrod Xiz Nedius se iuu ,Menraf'x 

,dnal a uc dnal a kitxem tder's 
– Nlazkouu edliuu ab 

…Nlwa ,XiZ Nlwa Nua Cegre Xiz Ngort souu ,reklef Nuf seinasxa 
 

,tnapyeg ,Nuuitomokol id – sewx eretcnif id ,iiz ez Xia 
,Nlemeg enirg ,eniir-iiny ,enedlog Nia Ntfaydnal Nlarty se 

.tdimyraf Nsler tim – Nfiir enrezwa Nia 
– Nlenut emuty id Nua greb id Xrud iiz Fa Nguc Xiz Neqc's Nua 

…tinarg Nua Cra ,Minim-grab Nuf rednik exelgeuuab 
 

,seirobdim eleg Xrud 
,tety eyibuk Xrud 

,rednel Nua rednel Xrud 
,Nenab ezegQrb Xiz Npely se 

redneb ednelpac Xiz Nelkiuuec 
,Nfoc uc Merod Nuf ,uuerwm uc Xerzim Nuf 

– Nenaqdirem Nwa Negnily Nua 
…Nfos id Nuf dos Muc Mixuly eyiytnem id 

 
,Nlotyirk efray Nuf semzirp Xrud Nenuz rim Ntxwl's !iih 

.ytnem red Nib'x 
,rednel Nuf ginek red Nib'x 

tety Nuf 
,Nenaeko Fnif Nuf Nua 

Nenab id Negniz se souu ,dil enelatem sod Nib Xia 
…Nlot Nua redleuu Nyiuuc txanab 

КУЛЬТУРА 
 
Электрыкі бялёсай сонцы 
Істоту прасвяцілі. 
А нервы – правады 
Злучылі кантыненты. 
Гасцініцы, вакзалы ў мітусні гамоняць. 
 
Як чорныя ільвы, 
Ляцяць лакаматывы. 
Мільгаюць краявіды ў золаце лістоты, 
І вочы слепіць снежная пярына. 
А рэйкі сцелюцца, як павуціна крат. 
Глытае цемра іх тунеляў чорных. 
Яны ж імкнуць праз гарады і сёлы. 
 
А цягнікі ляцяць і лічаць кіламетры 
На Поўнач з Поўдня, з Захаду на Ўсход. 
Я – чалавек! 
Я – валадар сусвету: 
І гарадоў мільённых і маленькіх сёл, 
Збуцвелых сажалак і акіянаў. 
Як рэйкі, льюся песняю сталёвай 
І днём і ноччу між лясоў, далін… 
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Redlef Nyiuuc 
 

,redlef Nyiuuc ,geUU Nia .Nenigab 
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– ,sekwb ,redurb ,sekwb” 

– ,seuuwlsih tim Niuy Xia reftne 
,elinam tarb ,Nbelx ,Xiz Mey 

temura Med uc Nwa Xiz reh 
;seuuakiyt Fa 

sekwlalab Nekwlalart's 
,elity id refred id Nia 

!temua aza sepe zia Xod 
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1919 
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СЯРОД ПАЛЁЎ 
 
Туманны змрок расступіцца патроху, 
І, як заўжды, паснедаўшы наспех, 
Акраец хлеба возьмеш у дарогу, 
Выходзячы з-пад саламяных стрэх. 
 
Жытнёвыя гамоняць далячыні, 
І лёгка крочыць, малады пакуль, 
І не згадаць празрыстай аблачыне – 
Куды ідзеш ты і ідзеш адкуль? 
 
Дзе-небудзь стрэнеш згорбленага дзеда, 
Што скардзіцца на чалавечы лёс: 
– Стары Маніла, не зважай на гэта 
І – не чакай спагаднасці нябёс. 
 
А ён адкажа: – Эх ты, недарэка! 
Што чалавек? – Асколак гладыша. 
Што Богам суджана для чалавека, 
Таму не супрацівіцца душа. 
 
– Наіўны дзед, 
Жыццё табе зманіла, 
І ты не ўбачыў 
Паваротны час. 
Саромейся мінуўшчыны, Маніла, 
Зірні на тое, 
Што навокал нас. 
 
Прывык ты слухаць 
Равінавы байкі, 
А ўжо шуміць 
Па-новаму вярба, 
І ў вёсках звонка 
Граюць балалайкі, 

І толькі на душы тваёй 
Журба. 
 
…Ідзеш, 
Душой аддаўшыся прасторам, 
І з-за смугі бялеюць гарады, 
І птушкі ўтораць урачыстым хорам: 
– Куды захочаш – дойдзеш ты туды. 
 
Пасецца на лугах мурожных статак, 
Табун сігае ў поле наўскасы, 
І верыш, 
Што трывалы наш дастатак 
Мацнее з кожнай кропляю расы. 
 
Няхай сабе начуеш і ў адрыне 
Ці пад духмяным голлем вішняка, 
А добра з рук гасціннай гаспадыні 
Прыняць шыпучы кубак малака. 
 
Рыпіць бадзёра пад нагою ганак, 
Пляце карункі светлыя ліства, 
Ты паглядзі – 
Які ружовы ранак! 
Ты паглядзі – 
Якая сінява! 
 
Прыслухайся – 
Зямлі бруяцца сокі, 
І не надыхацца 
Паветра ўсмак. 
І шэпча дзед: 
– Стаў свет такі высокі, 
А я не бачыў – гэтакі дзівак! 
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* * * 
 

!tleuu 
,tletyraf remenep tnziut Nia 
– Ngeuu tnziut Fa rid uc iig Xia 

…@uu tin siiuu Xia ?Nih@uu 
,Ngeuutenwmraf Xid Ncnagnia liuu Xia 

!ud Nib – Xia 
Fur reyirf red 

NenWlp eQr-kitfaz enwd Nuf 
,timeg Nwm Nia Fit tnir 

Fug Ndliuu-kitxem Nwd Nemenmura liuu Xia 
Ncnalf Nuf 

reniityeg Nua 
tirt enwd Nyukec kidnlaf Nua 

.Ncnagnia Xid Nboh Nua 
 

!tleuu 
,Ngektna stug Nwd rerekiy a iig Xia 

,Notegsiua Xiz Cla Nuf 
,Xiz tim ,kidrekfeh Nua 
– ,tlehec ,tlartyec 

,Ngeuu tnziut enwd Fa iig Xia 
!Xia tsib – ud 

Ntwc Nuf Nwy id 
,etserpraf a ereuuy sreprek NiA 

,riyeg Menemiil Nia Nwuu retla iuu 
.Ntwuu Nuf Nua Nfit Nuf kiduuegnilk tciilf 

retserko rednziurb-retiul a 
tleuukegsiua toh 
.rim Nia tziurb Nua 

!tleuu 
– ,Ngin Nfit Nia Nwz Negnagec liuu Xia 

reniib Nua tiuh Nuf 
,Notegsiua 

– Ngiuuec kidretic Xiz 
,Not rekidntxiul a 

reniity enwd Nuf Niity a gem'x ytox 
…Ngil Meliusiib a Fa 

 
1920 raunai 
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СУСВЕТ 
 
За невядомасці парог, 
Прыняўшы тысячы абліччаў, 
Іду я безліччу дарог 
І – гэтым дух свой узвялічыў. 
 

Хачу абняць цябе, мой брат! 
Я – 
    гэта ты! 
І з гордым клічам 
Сягну за кожны далягляд, 
Што покуль недаступным лічым. 
 

Хачу абняць твой дужы стан 
З раслін, 
Праменняў, 
Мінералаў, 
Бо незнаёмы акіян 
Ярчэй алмазаў і каралаў. 
 

Сусвет – 
Надзей спрадвечных скарб, 
Што затаіўся ў змрок глыбокі. 
І ў яркім зіхаценні фарб 
Прадвызначэння чую крокі. 
 

Як непатрэбнае рыззё, 
З сябе будзённасць я скідаю. 
Ты – гэта я! 
Аддам усё, 
Але намер свой апраўдаю. 
 

Твой бляск не згасне і ў вяках, 
А разгарыцца. Я – за тое, 
Што можа і ў старых мяхах 
Віно іскрыцца маладое. 

Аркестр непазнаных зор 
Хвалюе сэрца асалодай, 
І ў неабжытасці прастор 
Суладдзе панясу мелодый. 
 
Вылузвацца са скуры я 
Для мэты буду, усясільны, 
Хоць траса зорная мая 
І стане помнікам магільным. 
 
Cтудзень 1920 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.2014 ,ksnim Nia tkurdegpo Neuueg zia sov ltraktsop id 
Паштовая картка, надрукаваная ў Мінску (2014 г.) 
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БІЯГРАФІЧНЫЯ ЗВЕСТКІ 
 

Кульбак, Мойшэ (Смаргонь, Віленская губ., 20 сакавіка 1896 – 17 ліпеня 
1940 1 ) – паэт, аўтар апавяданняў, раманіст, драматург. Яго бацька быў 
прыказчыкам у лесагандлёвым прадпрыемстве, а маці паходзіла з сям’і, што 
абрабляла зямлю ў яўрэйскай калоніі «Карка» пад Смаргонню. М. Кульбак 
вучыўся ва «ўдасканаленым хедэры» i адначасова – у яўрэйска-рускай 
народнай школе. Пазней ён быў навучэнцам ешыботаў у Свянцянах, 
Валожыне, Міры. У час Першай сусветнай вайны пераехаў у Коўну, працаваў 
выхавацелем у мясцовым сірочым доме. У Коўне пачаў пісаць вершы на 
старажытнаяўрэйскай і – вызваляючыся ад уплыву Ахад Га-ама – на ідышы. 
Тады былі напісаны яго вершы «Зіма», «Срэбраны снег і блакіт» ды інш. 
Восенню 1916 г. дэбютаваў у віленскім выданні «Літэрарышэ гэфтн» («Літара-
турныя сшыткі») вершам «Зорачка», які неўзабаве стаў народнай песняй. У 
1918 г. апынуўся ў Менску, дзе быў лектарам на яўрэйскіх настаўніцкіх курсах. 
Друкаваў артыкулы і вершы ў менскай газеце «Дэр векер» («Будзільнік») і 
маскоўскім часопісе «Культур ун білдунг» («Культура і асвета»). На пачатку 
1919 г. пасяліўся ў Вільні, рабіў настаўнікам у яўрэйскіх школах. У штоме-
сячніку «Ды найе велт» («Новы свет», №№ 1, 2 за 1919 г.) былі апублікаваны 
ўрыўкі з паэмы Кульбака «Горад» (надрукавана цалкам у 1920 г.). 

У 1920 г. выйшаў першы зборнік вершаў Кульбака – «Шырым» («Спевы», 
Вільня, 86 стар.). Увосень 1920 г. аўтар пераехаў у Берлін. Служыў суфлёрам 
у «Віленскай трупе», што выступала ў гэтым горадзе. У вершах і рамане 
Кульбака, напісаных у той час, адчуваецца экспрэсіянізм – даміноўная плынь 
сярод берлінскіх літаратараў. У зборніку «Дэр онгэйб» («Пачатак», Берлін, 
1922) была апублікавана серыя вершаў – «Пячора», «Месячная ноч», 
«Асорэ-дыбрае». Тады ж Кульбак напісаў драму «Якаў Франк», якая была 
надрукавана ў часопісе «Цукунфт» («Будучыня», красавік 1923). У Германіі 
Кульбак стварыў і свой першы раман «Месія, сын Эфраіма» (Берлін, 1924), 
напісаны ў духу мадэрнізму. Гістарычныя падзеі ў рамане абмаляваны з 
дапамогай экспрэсіянісцкіх, фантастычных, гратэскных сродкаў. Гэты раман 
поўніцца матывамі Кабалы і яўрэйскай містыкі, героі ж яго – і рэальныя людзі, 
і персанажы яўрэйскага фальклору. У Берліне выйшаў і зборнік «Лідэр» 
(«Вершы», 1922) – большы паводле аб'ёму за віленскі «Шырым». У тым жа 
годзе ў Варшаве была выдадзена кніга Кульбака «Найе лідэр» («Новыя 
вершы») з вялікімі паэмамі «Райсн», «Ламед-ваў», дзе аўтар малюе 
сюррэалістычныя, вусцішныя карціны. У Берліне Кульбак займаўся 
самаадукацыяй, але яго эканамічнае становішча было цяжкім. Ён скардзіўся 
на гэта ў лістах да Ш. Нігера (17 снежня 1920 г., 13 кастрычніка 1922 г.). У 
1923 г. Кульбак вярнуўся ў Вільню, дзе працаваў выкладчыкам у старэйшых 
класах яўрэйскіх гімназій, а таксама ў настаўніцкай семінарыі. Разам з 
вучнямі ён ставіў спектаклі паводле І.-Л. Пераца («Залаты ланцуг»), Гамера 
(«Іліяда»), А. Вальфзона («Лейхтзін і Фрэмелія»), інсцэніраваў трэці акт 
шэкспіраўскага «Юлія Цэзара» і г. д. У 1927 г. Кульбака выбралі старшынёй 
«яўрэйскага ПЭН-клуба», заснаванага ў Вільні. За пяць віленскіх гадоў (1923-
1928) Кульбак напісаў паэмы «Вільня» (апублікавана ў часопісе «Цукунфт», 
1926), «Буня і Бера на шляху» (тамсама, 1927), у якой, як адзначыў Ш. Нігер, 

                                            
1 Найбольш верагодная дата – 29 кастрычніка 1937 г. (рэд.) 

чуецца рэха «Дванаццаці» А. Блока, раман «Панядзелак» (1926). У 1928 г. 
Кульбак напісаў апавяданне «Муня – гандляр птушкамі», якое ўбачыла свет у 
вераснёўскім выпуску часопіса «Ідышэ велт» («Яўрэйскі свет», Варшава). 
Друкаваў артыкулы ў газеце «Вільнер тог» («Віленскі дзень»). У кастрычніку 
1928 г. Кульбак пакінуў Вільню і атабарыўся ў Менску. На развітальнай 
вечарыне ў варшаўскім яўрэйскім пісьменніцкім саюзе ён паясніў, што едзе ў 
Расію (так у арыгінале; вядома, правільна «ў Беларусь» – рэд.), таму што 
літаратурная атмасфера ў Польшчы яго не задавальняе. А. Голамб піша, што 
прычынай ад’езду было жаданне Кульбака злучыцца з сям’ёй. У Менску 
Кульбак стварыў шэраг вершаў, паэму «Дзісенскі Чайльд-Гарольд», 
драматычныя п’есы «Бойтра», «Біньёмін Магідаў». «Бойтра» ставілася ў 
1936-1937 гг. і не раз друкавалася. Драма «Біньёмін Магідаў» не пабачыла 
сцэны, бо Кульбака арыштавалі. Рукапіс яе не адшуканы. Мойшэ Гольдблат, 
які рыхтаваў пастаноўку, распавядае, што ў п’есе быў паказаны вобраз 
маладога яўрэя на чале партызанскага атрада, які змагаецца супраць 
польскіх легіянераў у Беларусі. Таксама Кульбак перакладаў вершы 
беларускіх паэтаў, напісаў нарыс пра Якуба Коласа. Для дзяржаўнага яўрэй-
скага тэатра ў Менску ён пераклаў гогалеўскага «Рэвізора», зрабіў літара-
турную апрацоўку перакладу на ідыш рамана М. Астроўскага «Як гартавалася 
сталь» (Менск, 1937). Апрача таго, разам з З. Вітэнзонам ён пераклаў 
«Рэвалюцыйныя навелы» (Менск, 1931), выступіўшы таксама ў якасці 
ўкладальніка гэтага зборніка. Кульбак быў арыштаваны ў 1937 г. і «17 ліпеня 
1940 г. яго не стала» (Майсей Беленькі). У 1956 г. Кульбака рэабілітавалі. 

«Мойшэ Кульбак – адзін з самых шчырых і арыгінальных яўрэйскіх пісь-
меннікаў паваеннага часу, а магчыма, самы шчыры і арыгінальны… На стара-
свецкіх інструментах ён часта грае музыку будучыні; рэвалюцыйная 
міфалогія, угрунтаваная на яўрэйскай традыцыі, была найважнейшай 
уласцівасцю творчасці Кульбака. Першым вынікам звароту да гэтай міфалогіі 
было яднанне рамантыкі і рэалізму, а другім – выбух адметнага рамантычна-
рэалістычнага гумару» (Ш. Нігер). Між тым у савецкай Беларусі Кульбака 
часта крытыкавалі. Х. Дунец пісаў, што Кульбак прыехаў у СССР, нагружаны 
«не нашай спадчынай», што сваю інтэлектуальную культуру ён чэрпаў 
«галоўным чынам з яўрэйскай кабалістычнай філасофіі, з яўрэйскай містыкі і 
схаластыкі, а таксама з расійскага і яўрэйскага сімвалізму... Нават у тых 
творах, дзе няма месіянскага ідэалу вызвалення («Беларусь»), таксама ёсць 
рысы буржуазнай рамантыкі…» У паэме «Буня і Бера на шляху» Кульбак 
нібыта «паказаў анархісцка-песімістычныя і кплівыя адносіны да рэвалюцыі… 
«Зельманцы» – пераломны твор, спроба вызваліцца ад буржуазнай 
містычнай спадчыны, але гэтая спроба не зусім удалая». Я. Бранштэйн пісаў, 
што, хаця ад «Панядзелка» да «Зельманцаў» «пройдзены вялікі шлях», 
Кульбак яшчэ толькі «намацвае новы падыход». 

Містыка і фальклор арганічна ўваходзілі ў творчасць Кульбака; паўплыва-
лі на яе расійскі сімвалізм і заходнееўрапейскі экспрэсіянізм. Абапіраючыся 
на гэтыя плыні, Кульбак развіў свой арыгінальны талент і выдатна яго 
праявіў. У савецкі перыяд (1928-1937) ён вымушаны быў прыстасоўвацца да 
мясцовых варункаў, але і тады пісаў высокамастацкія творы. 

 

(Паводле «Лексікона новай яўрэйскай літаратуры», т. 8. Нью-Йорк: Сусветны 

кангрэс яўрэйскай культуры, 1981. Артыкул падаецца ў скароце). 
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45…………….……… “…Nwuu retla red rim Nia tmiuyegfiua toh's” 

46………..………... Віно старое бродзіць ува мне (пераклад А. Хадановіча) 

47…………………………..……………….…………………............. gnagraf-Nuz 
48………………………………………….… Вечар (пераклад Генадзя Кляўко) 

50..…………………………….………... “…dlef-redo Nia siura Nib Xia” 
51…………………………………………… Сакавік (пераклад Хведара Жычкі) 

52…………………..…………………………………...………….………..… remuz 
53.……………………………………………….... Лета* (пераклад В. Жуковіча) 

54.…………………..…………………….……………............................… iiryit 
55.…………………………………………..... Кастрычнік (пераклад Хв. Жычкі) 

57……………….……………………..…..……...... (emeop) dimy red etsoi 
68…………….………………..…… Каваль Ёста (паэма; пераклад Г. Кляўко) 

76…...…………………………………………………………………..…… rutluk 
77………………………………….………….. Культура (пераклад І. Калесніка) 

78………………..………………………………………………… Redlef Nyiuuc 
80………………………………. Сярод палёў (пераклад Сцяпана Гаўрусёва) 

82….……………………………………………………………………. “..!tleuu” 
84..…………………………………………….. Сусвет (пераклад С. Гаўрусёва) 

86….……………………………………………………….... seqdei eyifargoqb 

88………………………..……………………………….… Біяграфічныя звесткі* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tlahnia / ЗМЕСТ 
 

3..…… Пра Мойшэ Кульбака (Г. Рэлес) / (seler .h) Kabluk eyium NgeUU 
4...………….………... (“Nswr” emeop red Nuf) Namein red Nua Eqliuu id 

5..………….………….…........ Вялля і Нёман (пераклад Андрэя Хадановіча) 

6..…………………………………...…….………….……............. kibiia ,kibiia 
7.....………………………………...…. Вечна, вечна (пераклад А. Хадановіча) 

8………..……………………………………………………………….… ldnrety 
9……………………………………….…..... Зорачка (пераклад А. Хадановіча) 

10……………...……………………………………………………………... yiswr 
11...…………………………….…...... Беларусі (пераклад Васіля Макарэвіча) 

12……………………..……………………………………...… dnalsur uc dil a 
13…………...……...................... Песня да Расіі (пераклад Віктара Шымука) 

14………………………………….………………………………  .?tiurb utsoh 
15…………………………………… Ці маеш ты хлеб? (пераклад В. Шымука) 

16………………………………...…..………………………..……..……… regnuh 
17…………………………………………….... Голад (пераклад В. Макарэвіча) 

18………………………………………………...……………………… lcel sod 
20………………………………………………… Паяц (пераклад Юрыя Свіркі) 

22………………………………...…“…Nricapy Mab ,etsbil ,Nboh rim” 
23…………………………….. Я да цябе спяшаў… (пераклад А. Хадановіча) 

24………………………..…………..…“…gnur Menedlig Nwd Notno tseuu” 
25…… «Ты на пальчыку носіш пярсцёнак…» (пераклад Язэпа Семяжона) 

26…..………..…………………………………………………..………. enesax id 
30…..………..…………………………………… Вяселле (пераклад Ю. Свіркі) 

35……………………………………………..….. Фотаздымкі / seifargotof 

36…………………………...…………………... “…Neiiny Nuf senomxar a” 
37…..…………………………....... «Cнягі. Снягі…» (пераклад В. Макарэвіча) 

38…..…………………………..………………………………... txan enouuel a 
39……………………………...….…. Месячная ноч (пераклад А. Хадановіча) 

40……...…………………………. “..?tiig reuu ,Dnica dos Nia tiig reuu” 
41…………...……… «Хто блукае па садзе?..»* (пераклад Васіля Жуковіча) 

42…………………………..………………………….. “…tfirt ldnger sod” 
44……....……………………. Сонечны дожджык (пераклад Івана Калесніка) 

…Xiua tneiiL 
 :tritnezerp “suilp-Xay” 

 

.'zz 64 – .2008 ,ksnim .dil Nwm .kintolz ailia 
.'zz 84 – .2008 ,ksnim .Nytnem a Xon tfaykneb id .kirax izia 

.'zz 64 – .2008 ,ksnim .twkitxil .iksuuokiuuas eile 
.(2009 – ebagsiua-rediuu) 

.'zz 52 – .2009 ,ksnim .(yqerbeh Fa) Mibxuxh la .iksbukibs uhila 
.'zz 20 – .2010 ,ksnim-edil .(rutitrap) eletety redei Nia .kintolz .ia 

.2013 ,ksnim …iiza retcia .seler yrih 
 

* * * 

rubinczyk@yahoo.com :zdnua tbwry 


