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нарадзілася 2 студзеня 1949 г. у вёсцы 

Градзянка Асіповіцкага раёна 

Магілёўскай вобласці.  

Пасля школы скончыла Маладзе-

чанскі палітэхнікум. Працавала ў 

лабараторыі Асіповіцкага камбіната 

хлебапрадуктаў і ў лабараторыі 

Асіповіцкага завода аўтаагрэгатаў. 

Пісаць па-сапраўднаму пачала ў 

сталым узросце.  

Узнагароджана граматай за дзіцячыя 

вершы (2009), дыпломам лаўрэата 

Міжнароднага літаратурнага конкурсу 

«Семья–Единение–Отечество» (2-я 

прэмія, 2014). 

Старшыня барысаўскага літаб’яд-

нання «Натхненне».  

Лаўрэат Мінскай абласной прэміі ў 

галіне літаратуры ў намінацыі 

“Дзіцячая і падлеткавая 

літаратура” (2017). 

Піша песні на шласныя вершы. 

Жыве ў Барысаве. 
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галаву з старых ходзікаў цікаўная зязюля і 

пракукаваўшы некалькі разоў, зноў схавалася ў 

сваю хатку. Надышла раніца. і, як заўсёды, 

дырэктар музея завітаў да сваіх падапечных.   

– Ого, – здзівіўся ён, – Куды гэта я трапіў? 

Мабыць, у казку. Якая прыгажосць!  

У адказ рэчы хітравата заўсміхаліся.  

– Так будзе заўсёды, толькі не пакідайце нас, – 

падаў голас стары мудры павучок, пагойдваючыся 

пад столлю ў сваім дзіравым гамаку...  

 

ДЗІРАВЫ  ГАМАК 

Шэрыя хмары, 

Холад і дождж. 

Дзе той камарык, 

Няпрошаны госць. 

Які ўлетку тоўк дробны мак? 

Гушкае ветрык дзіравы гамак. 

Павесіўшы лапці 

На ржавы цвічок, 

У махровым халаце 

Спіць павучок... 
 

* * * 

І  накорміць,  і  сагрэе, 

І  заўсёды  зразумее, 

І  параду  дасць  таксама 

Мой  настаўнік  першы... (мама). 
 

* * * 

Шляхетны  стан,  шляхетны  нораў. 

Крылом  здалёк   махае... (жораў). 
 

* * * 

Ранкам  дах  зрабіўся   белым 

І  махровымі – драты. 

Хто  малюе  так  умела, 

Здагадаўся, дружа,  ты? 

Казачна-прыгожы  плот, 

Лес, калодзеж, агарод! 

На  драбіне, на  рабіне 
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ВЯСНА ІДЗЕ! 

Зіма надумала злавацца – 

І зубы выскаліў мароз. 

Не першы дзень пячэ за дваццаць – 

Зусім не радуе прагноз. 
 

Ды сакавік ужо ў дарозе, 

Хоць вецер крылы распасцёр. 

Ваду на злосных, кажуць, возяць… 

Кажух, валёнкі – і… на двор! 
 

Бо хутка скіне зімка путы – 

Ужо пабольшаў значна дзень. 

Не дужа злуйся, братка люты, – 

Вясна ідзе! 
 

У ПАЦЕРКАХ СЛЁЗ 

У пацерках слёз пагубляліся мары. 

Гукаю над безданню іх… 

І холад у сэрцы штодня гаспадарыць, 

Хоць вецер нарэшце прыціх. 
 

І ногі не йдуць, бо знямелі, як быццам, 

Дыханне амаль заняло. 

Ды чэрпаю сілы ў свянцонай крыніцы, 

Што мне падстаўляе крыло. 
 

Балючыя словы збіраю ў радочкі, 

Пяшчотаю пестую іх. 

На Млечным шляху раздзялю гэтай ноччу 

Акраец нябёс на дваіх. 
 

У пацерках слёз я знайду свае мары – 

І вып’ю да дна дзікі мёд. 

Былі б мы з табою прыгожаю парай, 

Ды холад прашыў навылёт… 
 

ЛУННАЯ СОНАТА… 

Луна, сквозь пену облаков 

На землю сонную взирая 

И тайну замкнутых миров 

В ночную бездну погружая, 
 

Вершила странный ритуал, 

Сиюминутно отражая 

В глазах всевидящих зеркал 

Потусторонний берег рая. 
 

В пространстве замкнутом она 

Напоминала лик святого, 

Непредсказуемо бледна 

Под сводом звёздного покрова. 
 

Луна смотрела с высоты 

На всё безудержно-предвзято. 

Ложились блики на холсты. 

Звучала лунная соната… 
 

У ХВОСТ І Ў ГРЫВУ! 

Мой верш часалі ў хвост і ў грыву, 

Змянялі словы і радкі. 

Рэдактар надта быў шчаслівы 

І задаволены такі. 
 

Казаў, што ў дошку разаб’ецца – 

Цукерка будзе, а не верш! 

І загаловак мой, здаецца, 

Ён памяняе перш-напе́рш. 
 

Праз пэўны час з’явіўся ў прэсе – 

Пералапачаны, не мой! 

Блукаю ў ім, нібыта ў лесе: 

Сюжэт тут іншы і герой. 
 

Рэдактар добра пастараўся – 

Ані ў шапку не драмаў. 

Адзін радок так і застаўся – 

Маё імя не памяняў… 
 

АДНОЙЧЫ Ў МУЗЕІ 

Гонарам аднаго невялічкага правінцыяльнага 

гарадка быў музей, у якім захоўваліся розныя рэчы 

мінулых часоў. Чаго там толькі не было: абразы, 

прасы, якія награваліся з дапамогаю гарачых 

вугельчыкаў, ступкі, жорны, керасінавыя лямпы, 

калаўроты, патэльні, кірагазы і нават каменны тапор 

і каменны плуг! А яшчэ маслабойкі, кросны, 

чыгункі. А колькі гліняных місак і місачак розных 

ды гладышыкаў – не пералічыць! Кожная рэч 

стаяла на сваім месцы. і калі прыходзілі 

наведвальнікі, дырэктар музея, сівы мужчына ў 

вялізных акулярах, вёў гасцей з адной залы ў 

другую, з задавальненнем і вельмі цікава 

расказваў пра ўсё. Відаць было, што чалавек 

любіць сваю справу. Увечары, адыходзячы 

дадому, ён абыходзіў свае ўладанні, а раніцай 

вітаў жыхароў музея сваёй пяшчотнай усмешкай.  

Але аднойчы ён не адчыніў, як звычайна, дзверы 

музея – захварэў. Ужо і сонейка заглядвала ў 

пакой праз шыбы.  

Цікаў на сцяне стары 

гадзіннік, адлічваючы час. 

Вось ужо і змрок спавіў усе 

навокал у шэрую коўдру. 

Потым высыпаліся на небе 

зорачкі. Выплыў месяц.  

– Што ж здарылася? – 

занепакоіліся жыхары музея, 

– Чаму ён не прыйшоў да 

нас? 

– Напэўна, пакрыўдзіўся, – 

пачулася аднекуль зверху, з 

таго боку, дзе сядзеў кудлаты 

чорны павучок – самы старэйшы жыхар музея. – 

Надакучылі вы яму! Толькі і робіце, што стаіце 

моўчкі ды пазіраеце навокал. Сумна з вамі! Нават 

мне. Вось хаця б сабе кросны. Чаму б вам не 

зрабіць прыгожы дыван, каб парадаваць 

гаспадара? А ты, маслабойка, можаш збіць масла. 

А жорны? Чаго разлягліся? Хадзем, дам вам зерня, 

усыпце ды намяліце мукі. Патэльні ёсць, кірагазы. 

Напячом бліноў, ды з маслам, а яшчэ бульбы 

наварым у чыгуне ў мундзірах, ды з масляначкай. 

Смаката! Усё весялей! Глядзіш, і вернецца наш 

гаспадар.  

– І то праўда, – згадзіліся ўсе.  

Што тут пачалося! Засвяціліся керасінавыя 

лямпы, закруціліся жорны, пасыпалася мука. 

Паспелі духмяныя бліны. На падлозе з'явіўся 

дыван з дзівоснымі ўзорамі. Нават высунула 


