Для надзённых іх патрэб.
Дык чытайце дзецям казкі
І адкуль бярэцца хлеб.
Дзеці – наша падабенства,
Я і сам дзяцей люблю,
Шанаваць вучу з маленства
Свой народ, сваю зямлю.
Касманаўт
Васілёк заплюшчыў вочы –
І вандруе ў зорнай ночы:
Пабываў ён на Венеры,
Хоць ракета ўся – з фанеры,
І на Марс ступіў пасля.
Кліча родная Зямля.
Без прыгод, спакойна-гладка
У двары прайшла пасадка.
А прачнуўся – і не рад:
Зноў збірацца трэба ў сад
Госці
Новы год – і госці зранку
Прыляцелі ў сад да Янкі,
Снег ідзе, мароз трашчыць,
Цяжка птушкам бедным жыць.
У кармушках каля хаты –
Крошкі хлеба і зярняты.
Тут сініцы, снегіры,
Хоць у рукі іх бяры:
Не баяцца госці-птушкі
Тых, хто робіць ім кармушкі.
І малюе іх даўно
Янка, гледзячы ў акно.
Новы год – мароз трашчыць,
Ды лягчэй і птушкам жыць.
Запазнілася вясна
Запазнілася вясна,
Як у хмурны дзень – світанне,
Ды прынесла нам яна
Радасць і замілаванне.

Міхась Яфрэмавіч Сазончык нарадзіўся 5
ліпеня 1932 года ў вёсцы Юрцава Аршанскага
раёна Віцебскай вобласці ў сям’і рабочых.
Скончыў Юрцаўскую школу. У 1951 годзе
пайшоў служыць у рады Савецкай Арміі.
Пасля скончыў сельскагаспадарчы тэхнікум.
Большую частку свайго жыцця ён, аграном
па прафесіі, прысвяціў сельскай гаспадарцы:
працаваў галоўным аграномам у калгасах і
саўгасах рэспублікі. Але, нягледзячы на,
здавалася б, такую празаічную прафесію, яго
ніколі не пакідала паэтычнае натхненне.
Вершы Міхась Сазончык пачаў пісаць на
аршаншчыне. Першы верш “Вячэрні эцюд”
надрукаваў у газеце “Ленінскі прызыў”.
У 2014 годзе Міхаілу Яфрэмавічу
за
шматгадовую плённую працу на ніве
беларускай літаратуры
прысвоілі званне
“Ганаровы
член
Саюза
пісьменнікаў
Беларусі”.
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“Калі ў дарослых вершах паэт часам
бывае бескампраміснакатэгарычным, суровым нават, то
яго дзіцячыя творы шчодра
апраменены сонечным святлом,
акроплены гаючым дажджом і расою,
асвечаны ласкаю і дабрынёю яго
душы” ,- Мікола Маляўка пра Міхася
Сазончыка.
Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Прызнанне
Не апошні і не першы
Я пішу ў Нясвіжы вершы.
Не такі ўжо я мастак,
Ды стараюся, аднак,
Я раскрыць сваю душу:
Пра палітыку пішу,
Пра каханне і сяброўства,
Пра птушыны свет чароўны,
Пра азёры і бары,
Радзівілавы муры.
Можа, крышку і радзей –
Пішу вершы для дзяцей.
I яшчэ скажу таксама:
Не мінаю ў свята крамы.
Час бяжыць-ляціць імкліва,
Дык чаму не выпіць піва,
Тост усмешкай не сагрэць,
Песню родную не спець:
«Касіў Ясь канюшыну,
Паглядаў на дзяўчыну…»
Прыйдзе клопат пра зямлю –
Я пяро сваё змяню
На плужок ці на касу…
Крыж сумленна свой нясу.
О, Беларусь, мая пралеска
О, Беларусь, мая пралеска:
Цяністы бор, квяцісты гай,
Палі, узгоркі, пералескі –
Бацькоўскі наш цудоўны край.
Над галавой гарыць вясёлка
Ці неба шэрае ад хмар –
Шчыруе кожны з нас, як пчолка,
Збірае свой зямны няктар.
О, Беларусь, якое шчасце
Пра хлеб надзённы разам дбаць
І клапаціцца пра нашчадкаў,
Дзяцей і ўнукаў гадаваць.

***
Светлай памяці брата Аркадзія Стэфанавіча Клюева

Калі падрываў эшалоны –
І ў вёску вяртаўся назад.

Аркадзь Стэфанавіч Клюеў, 1925 года нараджэння,
з ліпеня 1941 года па 15 мая 1942 года прымаў удзел
у дзейнасці Аршанскага партыйна-камсамольскага
падполля Віцебскай вобласці ў складзе групы
пасёлка Юрцава, з 15 мая 1942 года па 18 лістапада
1942 года лічыўся радавым партызанам атрада імя
С.М.Кірава 1-й Заслонаўскай брыгады гэтай
вобласці. А.С.Клюеў загінуў у баі з фашысцкімі
захопнікамі 18 лістапада 1942 года.

Хадзіў ўначы на жалезку
І брат мой старэйшы тады.
Я ведаю, недзе на ўзлеску
Упаў ён, зусім малады.

Служылі Радзіме пад гнётам
Фашысцкай праклятай арды,
Сцякалі крывёю і потам
У тыя цяжкія гады.
Ды верылі ў Дзень Перамогі,
Чакалі, як Бога, яе,
Фашыстам збіваючы рогі,
І тым, хто былі не свае.
Сягоння ў музеях Айчыны
Іх справы жывуць тых часоў,
І тых, дасягнуў хто вышыняў,
І тых, хто з вайны не прыйшоў.

Вёска Лагі
Вядомая партызаншчынай
У час, ад бамбёжак глухі,
Жыве і цяпер на Аршаншчыне
Прыгожая вёска Лагі.
Там зброю і мужнасць кавалі
Змаганцы – у горне вайны,
Трывалі, дзе танкі палалі
І трэскаліся валуны.
Пра славу не думаў Заслонаў,
Калі гартаваў свой атрад,

Такая ўжо доля зямная:
Стаў родным куток мне другі,
Ды часта цябе ўспамінаю,
Аршанская вёска Лагі.
Так заведзена спрадвеку
Якая доля ў чалавека,
Наперад вырашае Бог.
I так заведзена спрадвеку,
Бо толькі Бог нас і бярог.
Скажу я шчыра малаверам:
Вас мала сёння на зямлі.
Я ўсёй душой у Бога верыў,
А вы – двурушныя былі.
Маліцца нам забаранялі,
За храмам руйнавалі храм,
Дыхнуць за працай не давалі,
Я гэта памятаю сам.

Мы на зямлі сваёй павінны
Хрыстовы справы адрадзіць
I замаліць свае правіны,
Каб доўга і шчасліва жыць.
Наша будучыня – дзеці
Наша будучыня – дзеці.
Не даводзьце іх да слёз,
Гадаваць дзяцей умейце,
Каб шчаслівым быў іх лёс.
Трэба догляд, трэба ласка

