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БЫЛА ВАЙНА… 

Каля дарогі, што да Белі 

Праз вёску роўненька вяла, 

Сярод пясчанае купелі 

Ляксандры хата там была. 

Яна б і сёння шчэ стаяла, 

Здалёку путнікам відна… 

Ды зыркай свечкай запылала: 

Быў дзень, быў час – была вайна. 

І толькі яркі кусцік бэзу 

Там Вечным полымем гарыць. 

Ён выжыў між агню й жалеза 

І ціха шэпча: “Трэба жыць! 

За тых, каго ВАЙНА забрала, 

Дачасна ў вечнасць павяла, 

Калі карычневай навалай 

Бяда на вёску наплыла.” 

 
ПОВЯЗЬ 

Як ад нараджэння 

Немаўля злучана з матуляй 

Пупавінай, 

Так і я, зямля мая, 

Звязаны з табой 

Першай – сваёй – баразной, 

Праведзенай па тваім целе. 

І чым больш 

Гэтых барознаў праводжу 

(А ты не крыўдуеш), 

Тым больш 

Гарнуся да цябе. 

 
ЗАПАВЕТ 

Аб адным прашу я па жыцці, 

За адно штодня душой малюся – 

Каб травінкай непрыкметнай прарасці 

На бяскрайнім полі Беларусі.   
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*** 

Чужое шчасце зберагала –  

Сябе ў ахвяру аддала, 

А ў снах, збалелая, шаптала: 

“Ізноў – адна, ізноў – адна…” 

 

І не лячыў маёвы ранак, 

І больш не цешыла вясна –  

Душа знябытая крычала: 

“Ізноў – адна, ізноў – адна…” 

 

Праз безнадзейнасць звала, звала –  

Маўчання гулкая сцяна. 

Ды ўсё ж балесна ты чакала, 

Ізноў – адна, ізноў – адна… 

 

Збавенне знічкай заблішчала 

Праз шкло стамлёнага акна, 

Калі ціхутка прагучала: 

“Мы – не адны, ты – не адна!” 

 

 

*** 

Як узнёсла было: сэрца слухала сэрца 

І бясцэнным лічылі мы кожны уздых. 

Ды каханне – на друзкі – разбітым люстэрцам, 

І распаўся наш шлях для дваіх – на дваіх. 

Адзінотай сваёй, як бядак у пустыні, 

Што сасмаг і ў нябыт адышоў не ў пару, 

Я каханне малю, хай мяне не пакіне: 

Я – пылінка між зор – без кахання згару. 

Я да Бога прашу: “Не карай адзінотай! 

Забяры скарбы ўсе і зрабі жабраком; 

Толькі памяць пакінь і пакінь вуснаў дотык, 

Ды слязінку адзінай, што паліць агнём”. 

І каханне маё прарасце не былінкай – 

А чазеніяй моцнай сярод камянёў. 

Я прыйду да цябе – па цябе! – і аклікну: 

Разам пойдзем у край залацістых агнёў! 

 

*** 

Гордая. Пакутная. Шчаслівая –  

Ластаўка на крылах навальніцы. 

Звонкая. Іскрыстая. Гуллівая –  

Песня жыццядайнае крыніцы. 

Шчодрая. Пяшчотная. Руплівая –  

Матылёк на верасу былінцы. 

Недасяжная. Святая. Мілая –  

Промнік сонца ў ранішняй расінцы. 

 

 

 

САВА-СІНОПТЫК 

- Кха-кха-кха… Змяніўся вецер, 

Хмары ўкрылі небакрай, 

Загуло трывожна вецце –   

Непагоды зноў чакай. 

Маладзік туманна-белы: 

Змена квадры – сам зірні!  

Будзе сеяць дождж  нясмелы  

Цэлы тыдзень, дзень пры дні.  
 

 

ВОЎК-БЯДАК 

Хвошча дождж – аж лес прамок: 

І кусты, і дрэвы… 

Хто ж пад папараць-лісток 

Збег ад той залевы? 

Не відаць і не пазнаць – 

Мокры ён да ніткі,  

Ножкі дробненька дрыжаць – 

Холадна без світкі. 

Гладзіць лапкай мокры бок – 

Грэецца, бядача … 

Гэта ж – гляньце! – шэры воўк 

З гора ледзь не плача. 
 

 

КАЛЫХАНКА ДЛЯ ЛІСІЧКІ 

Пад малінавым кустом, 

Ахінуўшыся хвастом, 

Каб не застудзіцца, 

Дрэмле-спіць лісіца. 

Люлі – люлі, баю – бай, 

Спі, лісічка, засынай! 
 

 

ВОСЕНЬ 

Песні лета адзвінелі, 

Птушкі ў вырай паляцелі, 

Ля ракі аер пажух – 

Восень крочыць: 

– Шух-шух-шух! 


