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СЛЕД НА ЗЯМЛІ 

Накукуй мне, зязюля, яшчэ столькі гадоў, 

Каб паспела сплясці свой вяночак са слоў, 

Каб хапіла любові да радзімай зямлі, 

Дзе матуліна мова, дзеці, унукі раслі, 

 

Каб хацелася шчыра дабрыню раздаваць, 

Са шчаслівай усмешкай новы дзень пачынаць, 

Каб прыгожымі, лёгкімі думкі былі 

І змагла я пакінуць добры след на зямлі. 

* * * 

Спіце хлопчыкі, дзяўчынкі, закрывайце вочкі, 

Разбяруць усе пакрыху і не хопіць ночкі. 

Месяц носік прыхаваў у цёплыя далоні, 

Дрэўцы кроны апусцілі, нібыта ў паклоне. 

Ветрык на гары прылёг, моцна прытаміўся, 

Лес пуховаю пярынай з галавой накрыўся. 

Спіць і возера ў цішы, і на небе зоркі, 

Пахаваліся звяры ў цёпленькія норкі. 

Казкі, песенькі і цацкі ўсе даўно паснулі, 

Сон ціхенька плешча ў ладкі: люлі, люлі, люлі...  

 

КАРЫСНАЯ ПАРАДА 

Плача маленькі Вожык ізноў, 

Няма ў яго аніякіх сяброў, 

Самотна яму аднаму ў двары, 

Горкая крыўда пячэцца ўнутры. 

Вырашыў ён у Вавёркі спытаць, 

Чаму з ім не хоча ніхто сябраваць. 

Вавёрка паслухала, кажа яму: 

“Вядома, што цяжка гуляць аднаму, 

Толькі з сябрамі трэба дзяліцца, 

Нават апошняй кропляй вадзіцы, 

Ды заступіцца змагчы за каго, 

Калі наўмысна пакрыўдзяць яго. 

Бывае, у спрэчцы трэба змаўчаць, 

Заўсёды памылкі свае прызнаваць, 

Быць прадпрымальным, вясёлым заўжды – 

І ў адзіноце не будзеш тады. 

Калі ты на гэта зараз гатоў, – 

Будзе ў цябе дастаткова сяброў”. 

  

СОНЕЧНЫ ПАЦАЛУНАК 

– Чаму вяснушчаты мой носік? – 

Мікітка ў мамы запытаў. 

– Гэта, сыночак, сонца промнік 

Цябе калісь пацалаваў. 

Відаць, яму ты спадабаўся 

І ён хацеў пасябраваць. 

Ну, я, напэўна б, пагадзіўся, 

Як больш не будзе цалаваць.   
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ВЫТОКІ АДЗІНАГА СЛОВА 

Матуля – святое, чароўнае слова, 

У ім ласка, пяшчота, спагада, любоў, 

Шчырых, душэўных пачуццяў аснова, 

Скарбонка для казак і песень, і сноў. 

Мелодыя дзіўная ветру ў полі, 

У пояс паклон збажыны залатой, 

Шчаслівыя слёзы на родным прыволлі, 

Любоў да жыцця і сардэчны спакой… 

І гэта – вытокі адзінага слова, 

Каштоўней за гэта няма ў жыцці, 

Спавітага роднай матулінай мовай, 

Каб квеценню белай у сэрцах цвісці. 

 
МАЛЕНЬКАЯ РАДЗІМА 

Каб душою адчуць відавочнае, 

Пакідала жыццё нездарма. 

Даражэйшых мясцін, чым Глыбоччына, 

Зразумела, у свеце няма. 

Мне прыемна, што гэта Радзіма – 

Хоць маленькая, але свая, 

Дзе матуля мяне нарадзіла, 

Смачным хлебам карміла зямля. 

Частавала мядком і суніцамі, 

Улетку песціла ценем бяроз 

І змывала крынічнай вадзіцаю 

След глыбокі ад горычных слёз. 

Мне заўсёды яе не хапала 

У аддаленай той старане, 

З асалодай сустрэчы чакала – 

На хвіліначку, нават у сне. 

Бо пры кожным нашым спатканні 

Яна дорыць любоў да жыцця. 

І ўзлятаю, як птушачка ўранні, 

Пад уплывам таго пачуцця. 

 
СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ 

Проходят годы – не беда, 

Для грусти нет причин. 

И не считайте вы тогда 

Количество морщин. 

Ведь каждый год – судьбы венец, 

Всё новый эпизод. 

И только вы её творец 

И двигатель вперёд. 

По жизни каждому дано 

Достичь и получить, 

Но нужно только лишь одно: 

С любовью в сердце жить. 

 
ЗА НАШИ ГРЕХИ 

Вращаю жизнь я на ладони, 

Пытаясь многое понять: 

Что означает сила воли, 

В чем её можно измерять? 

И где же тот предел терпенья 

И боли, что познал Господь 

В минуты жутких испытаний, 

Когда рвалась, трещала плоть? 

Какое же должно быть сердце, 

Чтобы так жертвенно любить, 

Себя подвергнув лютой смерти, 

Чтоб кто-то мог спокойно жить… 

Для многих ничего не значит 

Кровавый крест, что жизнь унёс, 

Но все случилось бы иначе, 

Не будь распят Иисус Христос. 

Он наши все грехи земные 

С собою в мир иной забрал, 

Желая, чтобы мы отныне, 

Прощали всех, как он прощал. 

Добро творили бескорыстно, 

Ценили в жизни каждый миг.. 

Бессмертен тот, кто в своей жизни 

Его учение постиг. 

 
НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ СЕРДЕЦ 

Прирастая сердцами друг к другу, 

Мы становимся вдвое сильней: 

Не страшит ни январская вьюга, 

Ни экспромты житейских ролей. 

Создаётся союз нерушимый, 

Где поступки, мечты и дела 

Тем двоим лишь понятны, едины – 

Ведь не зря же судьба их свела! 

Это значит, дано было свыше. 

И осталось лишь только принять. 

Кто не понял, сейчас пусть услышит 

И не пробует цепь разорвать. 

Ведь любовью обвенчаны души, 

А её нужно свято беречь, 

Если что-то священное рушим, 

Покарать может праведный меч… 

А ранимое детское сердце 

Как страдает от внутренних ран! 

Как же вдоволь любовью согреться, 

Если рядом нет пап или мам? 

 
АНТОСЬ У КРАМЕ 

Гумарэска 

Антось прыехаў у раён 

Купіць якой тканіны, 

А быў краўцом заўзятым ён, 

На тры сялы адзіны. 

Пакупку тут жа адшукаў, 

Да прадаўшчыцы крочыць. 

Але ж такога не чакаў – 

З ім гаварыць не хочуць. 

– Адмерай, я прашу, хутчэй, 

Чакаць няма хвіліны. 

Яна ж не падняла вачэй – 

Стаіць, як кол з асіны. 

Антось пачаў тут лютаваць, 

Бо гэта ўжо не жарты. 

У гэткай кралі запытаць, 

Выходзіць, ён не варты? 

Паразадзеліся, стаяць… 

А працаваць хто будзе? 

Не мог Антось сябе трымаць, 

Гатоў таўчы ў грудзі… 

І тут пачулася ўслед, 

Дало, нібы бязменам: 

– А можа хопіць ўжо вам, дзед, 

Сварыцца з манекенам?!. 


