
Алена РУЦКАЯ 

Ля зямнога цяпла 
                                                

Бабіна лета 
 
Згасла бабiна лета,  
Як касцѐр на узлеску,  
Дагарэла асiнка мядзяным агнѐм,  
I, нiбы на кiрмаш,  
Хмар вазы з-за паўсвету  
Коцяць, пыляць iмжою,  
Драбнасейным дажджом. 
  
Кветка "бабiна лета"  
Дацвiтае ля веснiц,  
Ападае пялѐсткаў халодная сiнь. 
I здаецца – сцякае  
Паволi ў паветры  
Не з пялѐсткаў струмень,  
А з няўцешных слязiн.  
 
Плача бабiна лета  
Па балюча кароткiх,  
Па адчайна усмешлiвых  
Сонечных днях,  
Што як позняе шчасце,  
Надзеяй сагрэта,  
Толькi сiл не стае  
Утрымаць у руках. 
 

*** 
Я сумую, о як я сумую!..  
Нібы ў сетку злоўлены птах.  
Павуціну ірву сівую  
I блукаю па верасах.  
 
Дзе ж ты, лета, мілае лета,  
Па якіх ты сцежках пайшло?  
Як апошняя песня прывету,  
Льецца сонечнае святло. 
 
Лісце кружыць, паціху кружыць,  
Замятае лета сляды.  
Праз туманаў малочны кужаль  
He знайсці мне дарогі туды.  



 
Ну а восень, шчодрая восень,  
Што між шэрані хмар зацвіла,  
Каб самотнай я не была,  
Дорыць мне блакітную просінь. 
 

Слонімскім вулачкам 
 
Тапалѐвая, Садовая, 
Падлесная – 
Назвы вуліц 
сонечнымі песнямі 
Вы ў мае маленства 
увайшлі. 
Радасці вучылі 
мройным лецейкам, 
Увосень — шчодрасці, 
зімою — чысціні. 
Віленская, Доўгая, 
Шасейная, 
Вы ў душы маѐй 
юначай сеялі 
Прагу для пазнання 
і дарог. 
І таемнасцю 
адкрыццяў вабілі, 
Нібы карабель 
на стромкім стапелі, 
У прадчуванні 
шчасця і трывог. 
Дабрыяна, Гнідаша, 
Сінічкіна — 
Вы вучылі па святому 
звычаю, 
Мужнасці, адданасці 
зямлі, 
Каб сумленне 
шанавала чыстае, 
Каб магла за праўду 
цвѐрда выстаяць, 
Памнажаць, 
што продкі здабылі. 
 

*** 

Дарэмна прывідным цяплом 
Я абагрэць сябе імкнуся, 



Дарма — не кружыць белы бусел 
Над ілюзорнасці жытлом, 
Сабе адцэжваю спакой, 
Але з халоднай раўнавагі 
He ўсходзіць рунь жыццѐвай прагі. 
I зноў вярнуся ў ветрабой. 
He ашчаджаючы душу, 
У цемрадзі сатку світанкі 
I для шчаслівае буслянкі 
Зычлівасць колам палажу. 
Няхай пасля не будзе сіл 
Здабыткам шчодрым наталіцца, 
Затое не ў снах прысніцца 
Крылаты, чысты небасхіл. 
 

Настаўніку 
 
На роспач не маеш права, 
Хаваеш слабасць і стому. 
Твая нялѐгкая справа 
Жыццѐ адкрываць другому. 
 
Любові навучыць адданай 
Да роднай пявучай мовы, 
Што з песні жытоў саткана, 
Са звону гусляў вясновых. 
 
Любові да роднага краю, 
Да песень і казак матулі, 
Сівых курганоў ля гаю, 
Дзе мудрыя продкі паснулі. 
 
У працы не маеш права: 
На роспач, 
на слабасць, 
На стому. 
Твая пачэсная справа — 
Жыццѐ адкрываць другому. 
 
 

*** 
 
Раскажы мне, бабуля, казку, 
Што ў маленстве калісці казала. 
Раскажы пра дзяўчыну-краску, 
Што хлапца-малайца пакахала. 



Раскажы мне, бабуля, казку — 
Хай там праўды доля малая, — 
I крані спагадай і ласкай, 
Што ў жыцці часам так не хапае. 
 
Добрай мудрасці першую звязку 
Мне ў душу назаўжды палажы. 
Раскажы мне, бабуля, казку, 
Як калісці малой, — раскажы. 
 

Старыя фотаздымкі 
 
Фотаздымкі – 
нашы ўспаміны, 
і калі мы іх пераглядаем, 
у душы, нібы за небакраем, 
ажываюць даўнія часіны. 
Вось мы – 
галапузыя, з усмешкай, 
беспрычыннай, светлай і бяззубай, – 
ў свеце, дзе ўсѐ дорага і люба, 
дзе выток жыцця нялѐгкай сцежкі. 
Вось трымаем 
лялькі і машынкі, 
вось партфелі школьныя валочым, 
і рахункаў неакрэплы почырк 
пробліскі выводзіць і хмурынкі. 
Бы ў зямлі 
карэньчыкаў спляценне, 
ў лѐсе нашым ростані, сустрэчы... 
Колькі іх? 
Каштоўных, недарэчных, 
Незваротных успамінаў-ценяў. 
Здымкі. 
Тут застыла непарушна 
ўсѐ, што цешыла і што балела. 
Адымі іх, 
І наш свет – збяднелы, 
як згалелая ўвосень груша. 
 

Успаміны 

 
Успамінаю радзіму заўжды 
Ў любым, самым райскім краі. 
У хвілю шчасці і ў хвілю бяды 
Аб матулі сваѐй ўспамінаю. 



 
У паходзе ці за сталом, 
Адразаючы хлеба акраец, 
Тых, хто ніву працы цяплом 
Саграваў, — дабром памінаю. 
 
Ўспамінаю школьны званок, 
Нашых першых настаўнікаў твары, 
I жыццѐвы горкі ўрок, 
I спаўненне юначых мараў. 
 
У жыцці маім, што ні крані, 
Перагледзь за хвілінай хвіліну, — 
Столькі радасці і цеплыні 
Ад удзячных тых успамінаў. 
 

Не лёс 
 
―Не лѐс‖ – як шырма для слабых, 
Нібы пілюлі для спакою, 
Што парыванняў кволы ўздых 
Заглушыць марнасці напоем. 
 
Ні хваляванняў, ні турбот – 
Паплач, як над ліхім здарэннем,- 
Бо словы гэтыя, што плот 
Між барацьбой і прымірэннем. 
 
―Не лѐс‖, – я думаю, сказаў 
Той першы, хто ў цяжкой знямозе 
Да кроплі сілы ўсе аддаў 
Крутой, пакутлівай дарозе. 
 
―Не лѐс‖, – скажы, калі жыццѐ 
Замрэ ва ўласным адчуванні, 
Калі ідзеш у небыццѐ 
З апошняй хвіляю змагання. 
 
 

Вераснёвая ноч 
 
Вераснѐвая ноч, бель туману густога, 
Зарападавы звон у трывожнай цішы, 
Усѐ без лішніх прыўкрас, невыдумна і строга, 
Як у добрай і шчырай чалавечай душы. 
Ападаюць лісты, нешта шэпчуць трывожна — 



Цяжка, знаю, рашыцца на гэты палѐт. 
Вецер сцѐр з неба хмары крылом асцярожна, 
Як са спелае слівы бялявы налѐт. 
I здаецца бясконцым любое імгненне, 
Нібы шлях той далѐкі ад зоркі святла, 
Што праз холад і змрок працягнула праменне, 
Каб сагрэцца ля шчасця, ля зямнога цяпла. 
 
 

Паланез Агінскага 
 
У маладзіковым чоўне вечар 
Наплывае ціха на сады. 
I здаецца, чутны ў шэпце вецця 
Паланез Агінскага тады. 
 
Можа, музыку падслухаў вецер, 
Як Агінскі сам яе іграў, 
I тады зрадніўся з ѐю нечым — 
Мабыць, што радзімы сам не знаў. 
 
Падхапіў мелодыю на крылы 
I цяпер яе для тых пяе, 
Хто з радзімай расстаецца мілай, 
Каб не змог забыць навек яе. 
 
 

Наш лёс зямны 
 
Наш лѐс зямны – нязбытная трывога, 
Сцяжын да шчасця зблытаны клубок 
І неўвасобленых задум аблога. 
  
Памылкі, што зрабілі незнарок, 
Вісяць цяжарам мулкім за спіною – 
За мудрасць сэрцам сплочаны аброк. 
  
Рэаліі турбот, прывід спакою, 
У путах абавязкаў кожны рух, 
А вечнасць хмарай засціцца зямною, 
  
І права выбару –  адно між двух. 
  
  
 
 


