Метаморфоза
Когда тебе пятнадцать лет,
Так хочется быть взрослым,
На все вопросы есть ответ
И в жизни всё так просто.
Любое дело подавай –
Нет страха и сомненья.
Энергии – хоть отбавляй,
Все по плечу решенья...
Но вот тебе уж пятьдесят,
Ты взрослый и солидный,
А дни идут, а дни летят,
И ты известный, видный...
Стал осторожен ты и тих,
Умеешь соглашаться,
Чтобы себе не навредить
И с местом не расстаться.
Ты стал покладист и терпим,
Молчишь и выжидаешь,
А свои мысли и мечты
Умело так скрываешь.
Лишь вспоминаешь иногда,
Каким ты был когда-то...
Но не вернуть уж те года –
Умчались безвозвратно.
Не шкадуйце добрых слоў
Не шкадуйце добрых слоў,
Кожны дзень іх гаварыце,
Паўтарайце зноў і зноў,
У сваіх душах іх расціце.
Незнаёмым і сябрам,
Сваім родным, блізкім, дзецям
Гаварыуце тут і там,
Хай ідуць яны па свеце.
І як сонейка цяплом
Ажыўляе ўсё наўкола,
Хай нясуць у кожны дом
Толькі радасць вашы словы.
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Не разумела я параду:
Ну што і як можна кідаці?
І толькі потым, шмат пазней,
Адкрылася мне мудрасць тая:
Калі з дабром ты да людзей –
Жыццё дабро табе вяртае.
Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Жыццёвае поле
Усім нам ад Бога талент даецца,
Лянуемся мы яго развіваць.
Жыццё такім доўгім, вялікім здаецца –
Так хочацца зараз гуляць!

Пока живу
Пока живу – люблю, надеюсь, жду,
Пока живу – душой за всё болею,
Смеюсь, и плачу, и вперёд иду,
А по-другому просто не умею.

Жыццё чалавека падобна на сон –
Імгненна яно пралятае.
І ўжо не вярнуць тых растрачаны дзён...
Сёння ж іх так не хапае!

Пока живу, так много надо мне
Узнать, понять, сказать и сделать.
Пусть время уж идёт к зиме,
а не к весне,
И всё же хочется в святое верить.

Жыццё чалавека – як тое мора:
То ціха на ім, то штарміць.
Жыццё чалавека -- як тое поле,
Дзе кожны ўраджай свой расціць.
Хто засявае яго пустазеллем,
А хто – залатым дываном.
Забруджвае нехта смеццем, каменнем,
А хтосьці будуе свой дом.
А ты сваё поле чым засяваеш?
Што ты нашчадкам сваім пакідаеш?
Дорога к Храму
Дорога к Храму. Как её найти?
А коль найдёшь, то как по ней идти,
Чтоб не свернуть, не оступиться,
Не повернуть назад, не сбиться?
Дорога к Храму. Вот она – прямая,
Встань и иди, но что-то всё мешает.
Так год за годом, день за днём – всё мимо,
А дни идут, бегут неумолимо.
А дни идут, летят мгновенья,
И нет душе успокоенья,
Но в круговерти бесконечной
Подумать некогда о вечном.
Дорога к Храму. Ты её найди,
Пока ещё горит огонь в груди,
Пока ещё в глазах свет не погас,
Пока ещё Господь милует нас.

Что жизнь прожита не напрасно, нет,
Что не уйду бесследно в неизвестность,
И кто-то вспомнит через много лет
Моих ромашек полевую нежность.
Наказ
Наталі сваё сэрца пяшчотай,
Прыгажосцю, дабром наталі
І запоўні ўсе будні работай,
Каб яны ў пустаце не прайшлі.
Беражы сваіх блізкіх і родных,
Атулі іх увагай, цяплом,
І знаёмых людзей, незнаёмых
Паважай, і шануй родны дом.
Хай у сэрцы тваім хопіць месца
Для ўсяго, што жыве на зямлі,
Няхай плача яно ці смяецца,
Калі гора ці радасць прыйшлі.
І ты станеш жаданым, патрэбным,
Як патрэбна зямельцы вада,
І з табой будзе слабы мацнейшым,
І з табою бяда – не бяда.
Наталі сваё сэрца пяшчотай…
Мілыя мясціны
Валожынскія мілыя мясціны,
Да вас я прывязалася душой,

Вы сустракаеце мяне гасцінна
І радуеце сціплаю красой.

Пра вас я ўспамінаю на чужыне
І бачу вас у неспакойным сне.
Куточак любы любае Радзімы,
Ад продкаў што дастаўся мне.
Мне добра тут і хораша заўсёды
Сярод людзей знаёмых і сяброў,
Дзе цешыць вока колер непаўторны,
Блакіт нябёсаў, аксаміт лугоў.
Прыемна слухаць, як плыве над полем
Царквы, касцёла мірны перазвон,
Разносячы далёка ў наваколле
Хвалу нябёсам за спакойны сон.
Наш светлы горад, што лунае птушкай,
Дзе кветкі, як усмешкі, расцвілі,
І хочацца быць годнаю дачушкай
Сваіх мясцін, сваёй святой зямлі.
.........................................................
Я думаю, я не адна такая,
Каму радзімы край за ўсё мілей.
Аб гэтым кожны май напамінае
Сваёй цудоўнай песняй салавей.
* * *
З мовай роднай трэба жыць,
Бо яна – душа народа,
Шанаваць яе, любіць –
Гаварыць на ёй заўсёды.
І чужыя вывучаць –
Станеш толькі багацейшы,
І нідзе не забываць:
Мова -- дар ад Бога лепшы.
І нясі яе ў жыццё,
Мова родная – святыня,
Бо без мовы мы ніхто:
Не народ і не краіна.

