
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Тамара МАЗУР 
 

У палітры радасці  

ці плачу 
                 

 
 

Да роднай мовы… 
 
Да роднай мовы  – як да Бога, 
і гэта ўжо не навіна. 
Ідзі туды сваѐй дарогай, 
ідзі…  Адна? 
Без сябра, брата ці сястрыцы, 
хаця душа без іх  баліць. 
І  не забудзься памаліцца, 
каб іншай мэты не набыць. 
 
О, Божа! Мова стала мэтай, 
штрыхом на белым палатне, 
наканаваннем і сакрэтам, 
што выпрабоўваюць мяне. 
О, Божа! Гэтая дарога – 



святая памяць землякоў. 
Аб камяні збіваю ногі, 
і рада, што няма акоў. 
Я чую ціхі голас продкаў 
праз пласт стагоддзяў і масты:  
– Да роднай мовы аднагодкаў 
яшчэ вярнуць павінна ты. 
Яшчэ раскажаш  праўду дзецям,  
што болем пішаш кожны верш.  
Прыблудаў больш і больш на свеце, 
а беларусаў  менш і менш.   
          

Арэлі 
 
Калі душа прыціхла ў целе 
Яшчэ прыдатным да жыцця, 
Згадай вясновыя арэлі – 
Разгушкай сілу пачуцця. 
 
Зірні ў нябесную сінечу, 
Адчуй, як лашчыць ветрык твар, 
Як промні сонца сэрца лечаць, 
І як спадае з плеч цяжар. 
 
Арэлі!.. Колькі мастакамі 
Занатаваныя былі: 
Гушканне – лѐгкі ўзмах крыламі 
І… адлучэнне ад зямлі. 
 
Арэлі!.. Нат у слове гэтым 
Ёсць летуценнасцяў уздым. 
Не толькі дзецям і паэтам, 
Не толькі шлюбным маладым. 
 
А-рэ-лі-і-і!.. Дружа, дзе твой дворык, 
Той, у якім ты не адзін – 
З унучкай любаю гаворыш, 
Не назіраючы хвілін? 
 
Вунь і яна – ляціць, як куля, 
Займае месца між слупкоў, 
Крычыць: “Хутчэй сюды, бабу-ля-я!” 
Ці так было спакон вякоў? 
 
Ну, вось, нарэшце і прысела, 
Узмах адзін, другі – ля-ці-і-і! 



Нясуць, нясуць увысь арэлі 
Два пакаленні, два жыцці!.. 
 

 
У белай палаце 
                         
          Урачу-анколагу Мікалаю Пішчыку 

  
На белых просцінах – чарнюткі боль, 
На белых крылах – стомленае цела. 
Жаночы позірк – у нямую столь, 
здаецца, нейкім цудам уцалелы. 
 
Жаночы позірк – востраў залаты, 
Накрыты цяжкай глыбаю пакуты. 
І доктар як не доктар, а святы 
Да гэтае былючасці прыкуты. 
 
Ні днѐм, ні ноччу толкам не драмне 
Ў халаце белым Божы Чалавеча. – 
Святы Мікола… А чаму б і не? 
Паміж імѐнамі ўсплывае веча. 
 

Скідальскі шлях 
 
Белаю коўдраю Скідаль накрыты, 
Белай завеяю Скідаль спавіты. 
Толькі шашу пасяродку, пад мостам 
Гэтай зіме зацярушыць не проста. 
 
Непадуладны капрызам прыроды 
Шлях з канцэнтрацыяй розных мелодый. 
Шлях без затрымак і без спачынку 
Горад мой кроіць на палавінкі. 
 
Нехта зазначыць: “На роўныя долькі…” 
Ды хто палічыць, колькі іх, колькі… 
Тых, хто жыве і калісьці палеглі 
Ў гэтай зямельцы? Спыніся, адлегласць! 
 
Не, не спыняецца, удалеч імкнецца… 
Не замятаецца, не замяцецца. 

 



Раптоўнасць  
 
Раптоўнасцю вяртаюся да веры, 
Яна – не праваслаўе, не іслам. 
У шмат якія стукалася дзверы, 
І мне іх адчыніў Кахання храм. 
 
Раптоўнасцю вяртаюся да песні 
Без жальбы і гаротнасці зямной. 
Як хор пяе птушыны напрадвесні, 
Так ажывае спелы голас мой. 
 
Хай будзе гэта песня нешматслоўнай, 
Не стану яе ганіць ці хваліць. 
Лаўлю сваю шчаслівую раптоўнасць, 
Каб, як дзіця, да сэрца прытуліць.  
 
                  

Каўчэг 
 
А я пабудую свой Новы каўчэг, 
Няхай сабе сквапнай мяне назавуць. 
І Бог мне не скажа: “Загінеш за грэх”. 
Бо ў Новым каўчэгу радкі не памруць. 
 
Радкі, за якія я шмат аддала: 
Мой любы райцэнтр, і пасаг, і вясну... 
Якой жа наіўнай заўсѐды была, 
Што ўсюды насіла за нешта віну! 
 
І думалі многія, болей няма 
Мяне ў гэтым свеце, што знікла зусім. 
А я разгадала ўсе тайны сама, 
І праўдачку ў вочы прамовіла ўсім. 
 
А праўда мая – гэта ласка жыцця, 
Што шмат пасылае і добрых людзей. 
Мне хопіць крыніц для майго пачуцця, 
Для веры, надзеі й шчаслівых падзей. 
 
Таму пабудую я  Новы каўчэг, 
Няхай сабе сквапнай мяне назавуць. 
І Бог мне прамовіць: “Дарую твой грэх, 
Як толькі радкі, як рака, паплывуць.” 



*** 
 
Спяваеш пра Наташку… А насупраць 
Дзяўчына з іншым іменем, яна 
Вачыма хоча выказаць прысутнасць 
Сваю на фоне зорнага акна. 
 
Забудзь даўно мінулую пакуту, 
І памяць задарма не варушы. 
Дзяўчынай з іншым імем ты пачуты 
І ѐй падараваны для душы. 
 
Іграюць ціха струны пра Наташку, 
Смакуе голаснеспадзеўны ўздым. 
Дзяўчына з іншым імем, як манашка, 
З абагаўлѐным вобразам тваім. 

 
З’яднацца 
 
З’яднацца – раз і назаўсѐды… 
Не растварыцца, а ўзрасці 
Ў невычэрпнай асалодзе , 
І поруч шлях зямны прайсці. 
Не спатыкнуцца аб каменні, 
Не развярнуцца каля гор, 
Свае гарачыя памкненні 
Не замарозіць паміж зор. 
З’яднацца – шчыра і сардэчна, 
Душою, целам і яшчэ 
Любімай моваю навечна, 
Што, як крынічанька, цячэ. 
І не рабіць з таго сарэту, 
Ды лішні скінуць груз з плячэй. 
З’яднацца – з Музаю Паэту! 
Што можа быць таго вышей?  
 

Палітра 
 
Пачуцці голымі не бачу, 
заўсѐды іх увасабляю 
ў палітры радасці ці плачу, 
і перламутрам разбаўляю. 
 



Малюю радасць, як вясѐлку, 
як травы гнуткія на ветры, 
як неба з блікамі на золку 
і верасовае паветра. 
 
Як позірк мірнага блакіту…  
Усѐ ў такім дзівосным згустку, 
і побач – сподачак разбіты, 
нібы прадвеснік майго смутку. 
 
Зрывае бура аканіцу, 
аскепак шкла параніў цела, 
праѐм аконны – як байніца, 
фіранка рвецца ашалела. 
 
Пратэст малюецца спантанна… 
Дзеля чаго, з якою мэтай? 
Каб нагадаць, што я не панна, 
і лѐс мой – місія паэта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


