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                *** 
 
Шукаю слова, 
цяжка так знайсці. 
Куды яшчэ мне  
па яго пайсці?..  
Яно маё, яно тут  
побач ёсць. 
Яго лаўлю  
і думкай, і паглядам. 
Яно, як той 
доўгачаканы госць, 
якому, нібы сыну свайму, 
рада. 
 
 
                    *** 
 
Не шукаю сабе адзіноты. 
Не шукаю табе адзіноты. 
Але птушкай кружляе ўпотай 
Нада мною мая адзінота. 
Я сам-насам з сваёй адзінотай 
у гармоніі гукаў і нотаў. 
Я адна – не адна. Не з табою. 
А я з ёй, адзінотай сваёю. 
Не шукаю сабе адзіноты. 
Не шукаю табе адзіноты. 
 
 
              *** 
 

Радуюся жыццю, 
радуюся жыццю, 
Яго Светласці,  
                        Яго Вялікасці. 
Хоць існуе аксіёма 



нашага часу, 
што жыць цяжка. 
Не, жыць лёгка: 
дыхаць, любіць, 
дараваць, сустракаць. 
Усміхацца вачам немаўляці лёгка. 
Вечнае, хуткацечнае жыццё маё. 
І толькі існаваць цяжка. 
 
 

                        *** 
 
Без цябе я знаходжу сутнасць. 
Без цябе разумею вечнасць… 
Без цябе даганяю час… 
Без цябе адкрываю свет, 
свет cтары адкрываю нанова. 
І бачыцца ён мне ружовым, 
такім, якім быў да цябе. 
Без цябе, без цябе, без цябе…   

 
 
ПОМНІКУ ВОІНУ Ў СЛОНІМЕ 
 
У ціхім парку, дзе лістота  
самотна сыпле пазалотай, 
дзе ліпы з клёнамі так блізка 
растуць наўкол ля абеліска, 
агонь палае неўміручы, 
як сведка памяці балючай. 
І, увасоблены ў граніце, 
стаіць зямлі маёй збавіцель. 
А горад спіць, і хай не сніцца 
ўжо нікому навальніца, 
што прагрымела над зямлёю, 
прайшла крываваю бядою. 
У ціхім парку гэта месца 
цяпер святыняю завецца. 
Гарыць агонь і днём, і ноччу, 
я да яго павольна крочу  
з адною думкаю, каб дзеці 
жылі спакойна на планеце.  
 

 



ДРЭВА ЖЫЦЦЯ 
 
І пасадзіў дзед яблыньку  
пад вокнамі хаты. 
І вырасла яна, 
і былі на ёй яблыкі. 
Улетку – кіслыя і зялёныя, 
увосень – спелыя і наліўныя. 
І падалі яблыкі ў траву, 
і я збірала іх раніцай  
і давала сыну. 
Гэта ты, маё Дрэва жыцця. 
 
 
МАЁЙ РАДНІ 
 
Родныя людзі, блізкія людзі. 
наша сустрэча помніцца будзе. 
Сэрца паклікала нас да парога 
з Брэста і з Ліды, і з Рыма дарога 
зноў прывяла нас да родных вытокаў, 
да гэтай з вярбою азёрнай затокі, 
дзе дзед наш з бабуляю дом збудавалі, 
каб мы на госці часцей прыязджалі. 
Родныя людзі, блізкія людзі, 
шчасце і доля няхай з вамі будзе. 
На роднай зямлі стойце моцна карэннем, 
у дзецях і ўнуках жыцця прадаўжэнне.  
 
 
КАРАЛІНУ 
 
Дарога між таполь дахаты, 
лясы, пагоркі і даліны. 
К табе я, быццам птах крылаты, 
імчу ў палёце жураўліным. 
 
Мой Каралін! Мой родны краю, 
красы прыроднае крыніца, 
дазволь табе мне пакланіцца: 
любоў мне сэрца напаўняе. 

 
 
 



ГАННЕНСКІ КІРМАШ 
 
Мы на Ганненскі кірмаш 
прыязджаем не дарма ж. 
Аб ім слава ў нас ідзе, 
што такога больш нідзе 
на зямлі нашай няма:  
у Зэльве Ганненскі кірмаш! 
Дзеля гэтай весялосці  
адусюль наедуць госці. 
Коні збруяю звіняць, 
песні велічна гучаць. 
А народныя майстры 
цуды ладзяць – трыццаць тры! 
Танцы, конкурсы, забавы: 
наш кірмаш гудзе на славу! 
У Зэльве грымнулі музыкі, 
на раёне ўчулі зыкі! 
Бо з гісторыі вякоў 
ён прыйшоў да землякоў. 
І, вядома, не дарма ж  
слаўны Ганненскі кірмаш. 
Коні хай ляцяць галопам! 
Загудзі на ўсю Еўропу! 

 

 



МАІМ БАЦЬКАМ 
 
Старэнькая маці і бацька стары. 
Бог век ім падоўжыў да нейкай пары. 
Прыеду наранку, аж колы гудуць, 
сустрэнуць на ганку і ў хату вядуць. 
Дабрэйшыя людзі, хоць дзеці вайны. 
І «Польшчу», і «немцаў» шчэ помняць яны. 
Сыходзяць паціху, сваё аджываюць, 
гісторыю, праўду сваю забіраюць. 
А праўда – яна на далонях старэчых. 
Гісторыя – крыж свой паклала на плечы. 
А вы запытайцеся, як ім жывецца. 
І ў шчырасці бацька сваёй усміхнецца, 
і скажа, што добра. А доля цяжкая… 
Дык долю сабе хіба хто выбірае? 
Старэнькая маці і бацька стары. 
Бог век ім падоўжыў да нейкай пары.  
 
 
СВЯТА-ТРОІЦКАЙ ЦАРКВЕ Ў СЛОНІМЕ 
 
Храм стаіць, храм жыве. 
Высокі звон у ім пяе. 
Стаіць ён век, і два, і тры, 
а побач з ім яго муры. 
А я не храм, я – чалавек. 
І мне не дадзены нат век. 
Ды колькі вызначана жыць, 
няхай мой шлях праз храм ляжыць.  
 
 
СПАСА-ПРААБРАЖЭНСКАМУ  
САБОРУ Ў СЛОНІМЕ  
 
Божа вялікі, ты бачыш, ты чуеш, 
са слонімскім людам 
                         храм светлы будуеш. 
Да неба імкнуцца высокія сцены, 
хто камень паклаў сюды –  
                                  благаславенны. 
А месца святое святым заўжды будзе. 
Вырасце кветка ў тлуме, у брудзе. 
Іншае праўды кром той не бывае, 



што вечна пад небам святыня жывая. 
І крыж, што як сведка, паўстаў на гары, 
Сабой асвячае святыя муры. 
А прыйдзе часіна, з вялікай званіцы 
пакліча Сабор нас Хрысту пакланіцца. 
І схілім галовы прад гэтаю брамай, 
Знайшоўшы, нарэшце, дарогу да храма.  
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