***
«Доктар! Ваш не спраўдзіўся прагноз,
Што праз тыдзень-два мяне не стане,
Бо паўгода з тых часоў прайшло —
Я жывы, здаровы, як спартанец.
Што гэта: памылка альбо здзек?..» —
Доктар прызадумаўся на хвілю,
А пасля сказаў, нібы адсек:
«Значыць, вас няправільна лячылі!»
***
«Я выдаць кніжкі не магу, –
Сказаў паэт гаротна. –
Бо калі стану на чаргу,
То выйдзе пасмяротна».
***
Аднойчы, прытуліўшыся да таты,
Сур’ёзна гаварыў хлапец малы:
«Як вырасту, збудую круглай хату,
Бо вельмі надакучылі вуглы».
***
Даўно ўжо напісаць пара
Суровы надпіс на бетоне:
«Што ў нас выходзіць з-пад пяра –
Звычайна ў вадзе не тоне».
***
Даўно разумею сам:
Склероз — гэта памяць клінам.
Аднак на душы бальзам,
Бо кожны дзянёк — навіны!
***
У жыцці бываюць перашкоды,
Час ніколі іх не размяжуе.
Марым першай скрыпкай быць заўсёды,
Ды танцуем пад дуду чужую.
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Над матухнай Вяллёй
Пераспелі ў лузе прыгажуні-зёлкі,
Туманоў над рэчкай белы сырадой,
У празрыстых росах мыецца вясёлка
І снуюць стракозы нізка над вадой.
На высокай кручы кратаюць абдокі
Дзідамі вяршыняў волаты-дубы.
Белыя лілеі пасярод затокі
Збіліся ў чародку, нібы галубы.
Між бяроз на ўзлеску водарам салодкім
Сцеле пах сунічны ветрык па зямлі
І хістае ветразь белакрылай лодкі
Над празрыстай гладдзю матухны Вяллі.
Так было спрадвеку і заўсёды будзе
З сонейкам уранку, з поўняй уначы.
І адна турбота застаецца людзям –
Гэты край чароўны вечна берагчы.
***
Куляшу Міхаілу
Мастак у пошуку заўсёды,
Нібы сапраўдны чарадзей,
Бо для яго сама прырода –
Выток знаходак і ідэй.
Ён бачыць тое, што ніколі
Не заўважаем мы ў жыцці,
Бо толькі для яго над полем
Вясёлка можа расцвісці.
Ён знойдзе сцежачку ў тумане,
Заўважыць лісцік трапяткі
І лодку, кінутую ў ранні
На ціхім беразе ракі.
Такая ў мастака работа:
Шукаць шэдэўры пакрысе,
А потым «шчоўкнуць» так на фота,
Каб пазайздросцілі мы ўсе.
Роздум
Паўз дарог курганы
Ля крынічак жывых,
Нібы рэха вайны

Са стагоддзяў сівых.
А на полі ў раллі
След іржавых падкоў…
Многа ў нашай зямлі
«Скарбаў смерці» з вякоў.
Не навесці масты
Ў час, які ўжо адбыў,
Дзе Георгій Святы
Дзідай ворага біў.
Толькі памяць аб тым
У стагоддзях жыве.
Сонца лікам святым
Зіхаціць на траве
Перамогай жыцця
Ў росных слёзах жывых…
Паўстае з небыцця
Слава продкаў маіх.

ШКОДНІЦА
Няўмысна ўлезла ў агарод,
і там прайшлася па цыбулі,
стварыла з кветак «карагод»
у палісадніку бабулі,
зрабіла схованку ў пяску
для рэчаў маміных за хатай…
За гэта зараз у кутку,
але не крыўджуся на тату.
ЧАМУ ЗЛУЕЦЦА МАМА?
Нажніцамі я з маміных паперак
нарэзала сняжынак, каб куфэрак,
і сцены ўсе, і наш пакой сталовы
меў навагодні выгляд адмысловы.
Адно не разумею я, дарэчы,
чаму злуецца мама цэлы вечар?
***
Узлятае, як пярына,
над канапаю Карына.
І смяецца, як званочак,
бо сваволіць вельмі хоча.
Мама за такія скокі
ставіць проста ў кут далёкі.
***
Наша ўнучачка Марыя
любіць мульцікі старыя.
Раніцай устане рана
і сядзіць каля экрана.
Просіць тату з горкім плачам
уключыць канал дзіцячы.
І амаль да самай ночы
на двары гуляць не хоча.
***
На пагорку ля сяла
кветка-сонейка ўзышла.
З аблачынак на яе
цёплы дожджык ранкам лье.
Кветка-сонейка цвіце,
з кожным днём вышэй расце.
А пад восень гэта кветка
дасць па жмені семак дзеткам.

