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ПЕСНЯ НА ВАЙНЕ 

 
Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

В. И. Лебедев-Кумач 

 

Песня-заклік, песня-меч, песня-звон набатны 

Клікала на барацьбу праз агонь гарматны, 

Узнімала, як магла, абуджала сілы 

Захінуць ад чужакоў край святы і мілы. 

На прасторах дарагіх, на дарогах дальніх 

Колькі спета іх было ціхіх і бяскрайніх, 

Гулкіх, звонкіх, баявых, трапяткіх, раздольных, 

Непакорных, агнявых, стомленых і вольных. 

Песняй поўніцца душа, значыць, будуць сілы 

Бараніць радзімы край і дзядоў магілы. 

Не зламаць нічым народ, калі моцны духам, 

Не скарыцца злым вятрам, чорным завірухам. 

Абедзве лялькі былі вялікія і здаваліся 
прыгожымі, але тая, новая прыгажуня зацьміла іх 
канчаткова. Гэта быў нейкі цуд, а не лялька. У 
скрынцы яна не проста ляжала, а спала, 
заплюшчыўшы вочкі з чорнымі павейкамі. Валасы 
яе былі залацістага светлага колеру з бляскам, 
пышныя, кучаравыя. Самае галоўнае – іх можна 
было расчэсваць! Лялька была апранута ў 
шыкоўны касцюмчык зялёнага колеру – кофтачку 
з белым каўнерыкам у чырвоны гарошак, якая 
спераду зашпілялася на кнопачкі, і кароткую 
спаднічку ў складачкі. Сама лялька была гумовая. 
На ножках – чырвоныя туфлікі і белыя 
трыкатажныя  шкарпэткі, з такога ж трыкатажу 
былі і трусікі. 

Некалькі імгненняў Томачка, як зачараваная, 
глядзела на гэты цуд. Потым узяла ляльку на 
рукі – якое шчасце! А што ж у маленькай 
скрыначцы? Паклаўшы ляльку на ложак побач з 
сабой, дзяўчынка адкрыла малую скрыначку і 
зазірнула туды. Там ляжалі цацкі-статуэткі – цэлае 
лісінае сямейства: мама лісічка і чацвёра малых 
лісянятак. 

Не, не можа быць, каб адразу столькі цацак і 
ўсё – мне! Можа, гэта наогул чужое і мне чапаць 
нельга?  Трэба хутчэй папытацца ў мамы, чыё ўсё 
гэта, а пакуль што пакласці на месца. 

– Мама! – гучна паклікала дзяўчынка. 
Цішыня. Ніхто не адзываецца. Што здарылася? 

Дзе падзеліся бацькі, чаму мяне пакінулі адну? 
Хуценька злезшы са свайго ложка, Томачка 
пабегла ў другі пакой. Праз акно было відаць, як 
тата запрагаў каня. У гэты дзень садзілі бульбу. 
Дык вось чаму нікога не было ў хаце! 

Зайшла мама. 
– Мама, а чыё ўсё гэта? – Томачка паказала на 

багацце, якое ляжала ў яе на ложку. 
– Гэта ўсё табе, дачушка. З днём нараджэння, 

дарагая! 
 

КАЛЫХАНКА 
Люлі – люлі – люлі, 
Дзеткі ўсе паснулі. 
Засынай і ты, сынок, 
Павярніся на бачок. 
Засынай, мой Янка, 
Спяю калыханку: 
Прынёс коцік Янку 
З макам абаранку, 
Курачка – яечка, 
Шапачку – авечка, 
Пеўнічак спявае – 
Хлопчыка вітае. 
Ты расці, наш Янка, 
Слухай калыханкі. Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 



ШПАК І ЖАЎРУК 

Байка 

Шпака за горла зайздрасць брала, 

Што песня жаўрукова прагучала. 

– У чым жа талент жаўрукоў? Не разумею! 

І песні сам спяваць умею. 

Але пра талент мой грамадскасць не шуміць, 

А больш таго, наадварот – маўчыць, 

Хоць парадыст я адмысловы. 

На вецер не кідаю словы: 

Я салаўём магу заліцца, 

Запець, як дрозд ці як сініца. 

А што знайшлі ў табе аматары вакалу? 

– Спяваю песню я сваю, што сэрца падказала, – 

Жаўрук адразу ў неба ўзняўся 

І ў высях доўга трапятаўся. 

Гучала песня – дзіўны спеў, 

А шпак усё ж не разумеў… 

Ды песня горшаю ад гэтага не стала. 

 

Свае заслугі бачыць мы ўмеем, 

А іншых не заўсёды разумеем. 

 
РАБІНАВЫ РУМЯНЕЦ 
Ціха шэпча лес калматы: 

Восень завітала ў шаты, 

Фарбаў назбірала розных 

І чакае дзён марозных; 

То падкіне барвы ў лісце, 

Промнем сонечным ачысціць 

След туманаў серабрыстых, 

У лагчынках вадзяністых 

Завіруе лісцем хутка, 

То на купінах паўнюткі 

Кошык ягад назбірае, 

То грыбамі спакушае. 

Слабым прымаразкам белым 

На вадзе лядком нясмелым 

Заблішчыць празрыстым шкельцам, 

Як праменьчык у акенцы. 

Дрэвы страцяць пышнасць фарбаў, 

Медны колер зменіць барву, 

І лісты пагоніць ветрам – 

Затанцуюць у паветры 

Толькі ім вядомы танец, 

А рабінавы румянец 

На галінках застанецца 

Асалодаю для сэрца. 

 

* * * 

Лінія лёсу на дзве паралелі разлучана, 

Горкім падманам кахання дарога атручана. 

Дзе тыя фарбы і водар вясновай праталіны? 

Іх не вярнуць, бо надзеі масты ўсе папалены. 

Душ апусцелых, што ў лесе жыцця заблудзіліся, 

Здані глухія бальзамам журботы абмыліся, 

Толькі заўсёды ёсць сцежкі, што выведуць з  

        багны, 

Водамі светлай крыніцы натоліцца смага. 

 

РАКУЦЁЎСКАЕ ЛЕТА 

                             Памяці Максіма Багдановіча 

І ліліся хваляй песні 

Аб каханні і вясне, 

Што вятры Максіму пелі 

На радзімай старане. 

  

Тыя песні навявалі 

Гукі роднае зямлі, 

Што крыніцай выцякалі, 

Нараджаліся, жылі. 

  

Ракуцёўскім зорным летам 

Напаўняўся ён душой, 

Сэрца поўніла паэта 

Мілых вобразаў красой. 

 
НАВАГОДНЯЯ КАЗКА 

У дзяцінстве Алёша і Надзя, як і ўсе дзеці, вельмі 
любілі Новы год. 

Напярэдадні свята тата прыносіў ёлачку з двара, 
дзе яна нецярпліва чакала, калі яе забяруць у хату. 
Водар ад ёлкі распаўсюджваўся вельмі хутка, і ўжо 
праз некалькі хвілін у доме пахла свежасцю марозу 
і духмянай хвояй. У пакоі пачыналася казка. 

Спачатку тата развешваў гірлянду з 
электрычнымі агеньчыкамі, потым дзеці дружна 
браліся развешваць на галінкі розныя цацкі. Яны 
праляжалі цэлы год у скрынках, і было вельмі 
цікава раскручваць іх з паперак і пазнаваць, як 
старых знаёмых. 

Кожны год у першы дзень свята дзеці, таропка 
ўскочыўшы з ложкаў, беглі ў вялікі пакой, дзе 
стаяла ёлка. Пад зялёнай прыгажуняй Дзед Мароз 
заўсёды пакідаў для іх падарункі. 

Раніцай, у першы дзень новага года, Алёша і 
Надзя, як заўсёды, пабеглі паглядзець, што ж ім 
прынёс Дзед Мароз. 

У пакоі, дзе стаяла казачная прыгажуня-ёлка, 
дзеці на імгненне замерлі ад нечаканасцці. Каля 
ёлкі стаяў веласіпед! Новенькі, раскладны! Такі 
яны даўно прасілі ў бацькоў, але ў магазіне 
раскладныя веласіпеды тады прадаваліся рэдка. 
Хоць тата з мамай  і абяцалі купіць, як толькі 
будзе магчымасць, але Дзед Мароз іх апярэдзіў… 

Калі мара здзяйсняецца, немагчыма перадаць 
усплеск эмоцый. 

З той пары прайшло шмат год. Дзеці даўно 
выраслі, але навагодняя казка застаецца ў памяці. 

 
ЛЯЛЬКА 

Томачка прачнулася, расплюшчыла вочы: у пакоі 
было светла. Пасцель бацькоў заслана, у хаце ціха. 
Да маленькага ложка, дзе яна спала, была 
прысунута табурэтка, а на ёй стаяла вялікая 
скрынка з кардону, побач яшчэ адна зусім 
маленькая скрыначка. 

Дзяўчынка  ўспомніла, што мама ўчора гаварыла 
пра дзень нараджэння. Так, сёння ёй споўнілася 
цэлых пяць год. Можа, гэта падарункі для яе?Усе 
гэтыя думкі пранесліся імгненна. Хуценька была 
прыадчынена накрыўка вялікай скрынкі,і тое, што 
там ляжала, узрадавала і ўразіла дзіця сваёй 
нечаканасцю. Гэта была 
лялька. Не проста лялька, а 
лялька, пра якую можна было 
толькі марыць. Але пра такую 
яна нават і не марыла. 

У яе былі лялькі: адна – са 
спрасаванага пілавання, 
пафарбаваныя ў цялесны 
колер рукі і ногі; галава з 
намаляванымі валасамі і ўсімі 
рысамі твару, а тулава – з 
ружовай тканіны, напоўненае 
ватай. Гэта была лялька- 
хлопчык. Другую ляльку-
галышыка – прыслала ў пасылцы бабуля. Яна ж 
пашыла і ўсе ўбранні для яе. Асабліва прыгожай 
была блакітная, у чорную клетачку шоўкавая 
сукенка. 


