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Нізка вершаў “Маладая вясна” 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

ГРАЕ ГАРМОНІК 
 
Гармонік грае ў глыбіні душы, 
Чаму ж я адчуваю смутны боль? 
І рэжа слых мне голас твой: “Пішы!”, 
На вуснах сохне, закіпеўшы, соль. 
 
Гармонік грае: з галавы да ног 
Пранізвае  растання церпкі боль. 
Ці ж мала ў жыцці было дарог? 
Яшчэ адна. Ёй існаваць дазволь! 
 
Галоўным будзе голас твой: “Пішы!” 
І некалькі радкоў скупых штодзень. 
Гармонік грае ў глыбіні душы… 
Як грэе сэрца дзѐн былых прамень! 
 
І можа не прыстала гаварыць, 
Бо словы – нібы птушкі ў вышыні. 
Але  дай, Божа, так жыццѐ любіць, 
Каб ззялі ўсім любові прамяні! 
 
ЖАНОЧАЯ  ПОСТАЦЬ     
                                   
Жаночая постаць 
У ранніх прыкметах вясны, 
У белых туманах, 
Што сцелюць зямлю на світанку. 
     У цѐмных начах, 
     Калі зоркі зусім не відны. 
     Жаночая постаць, 
     Што ціха пяе калыханку. 
 
У гуках разбуджаннай 
Першым каханнем душы 
Жаночая постаць. 
Ці знойдзеш цяпер ратаванне? 
     І цепліцца ў сэрцы агеньчык: 
     Тужы не тужы, 
     Жаночая постаць 
     Зноў кліча цябе на спатканне! 
Захоўваю ў  сэрцы 
Той погляд выразных вачэй, 
І вусны пяшчотна 
Імя пра сябе паўтараюць. 



     Жаночая постаць 
     Жаданняў і мар, ты ярчэй 
     За тысячы зорак, 
     Што з неба паўночнага ззяюць! 
 
Дык трэба паверыць: 
Усѐ ў жыцці нездарма. 
Дык трэба ўбачыць 
Ды зведаць жыцця асалоду! 
     Жаночая постаць:  
     Ізноў за зімою вясна, 
     І я…  Бо каханнем сваім 
     Абуджаю прыроду! 
 
                *** 
Затрымай на імгненне 
Свой позірк у цемры вачэй, 
У глубінах душы, дзе не быў 
Ад народзін ні разу. 
     І жыццѐ заіграе навокал, 
     Цяплей і  ярчэй. 
     І пытанні  пакінуць  душу, 
     Што чакаюць адказу. 
 
Затрымай у грудзях  
На імгненне паветра глыток, 
Каб адчуць асалоду 
Спрадвечнага  неба і зоры; 
     Каб убачыць нарэшце, 
     Дзе вечнага шчасця выток, 
     Каб адчуць сябе  ветразем 
     У вечна бушуючым моры. 
 
Загадай напярод  
Светлых мар у  душы карагод, 
Загадай, загадай 
Безумоўнага шчасця здзяйснення. 
     І ты ўбачыш, што лѐс –  
     Як да сэрца жывога зварот, 
     Ен чакае, калі  
     Ты адчуеш свае прызначэнне! 
 
 
МАЛАДАЯ  ВЯСНА 
 
Цалую далоні твае,  
Маладая вясна, 



І шлю прывітанне   
Бясконцым вясновым прасторам. 
     А доўгіх тваіх валасоў 
     Залатая капна 
     Мне мроіцца зноў 
     Незвычайным цудоўным уборам. 
 
Раскідала іх ты 
Па  свеце бясконцым сама. 
Вясновыя блікі  
Кранаюць  душу маю, сэрца. 
     Вясна адраджэннем 
     Завецца спакон нездарма, 
     Вясна абуджэннем ад сну 
     Справядліва завецца. 
 
Цалую далоні твае, 
Маладая вясна! 
Тваей прыгажосці  
Няма ні канца і ні краю. 
     І дзякуй за ўсѐ: я з табою 
     Раблюся  сама 
     Заўжды маладой. І табе 
     Сваю песню складаю! 
 
МАЛІТВА 
 
Дазволь да цябе  
Прытуліцца гарачым ілбом, 
Адчуць асалоду 
Кранаючай сэрца тугі. 
     Дазволь навучыцца  
     Вылечваць нягоды дабром, 
     Дазволь навучыцца  
     Не бачыць жыцця берагі. 
 
Прымерыць дазволь на сябе 
Спраў тваіх благадаць, 
Вялікага сэрца твайго 
Векавое цяпло. 
     Паведай мне, як 
     Па-сапраўднаму,  шчыра кахаць 
     І зорнае неба, 
     І першага промня святло. 
 
Як добра адчуць 
Прахалоду гарачай шчакой! 



На вуснах дрыжыць 
Шчырых слоў неўміручы прыбой. 
     І гладзіць мне косы 
     Пяшчотнай магутнай рукой 
     Мой Бог, мой заступнік, 
     Мой свет…  Я іду за табой! 
 
                 *** 
Мне нязручна  маўчаць, 
Сэрца просіцца пагаварыць. 
Але ў цемры начной 
Будзе чуць мяне хіба што вецер. 
     А халодныя зоркі святло 
     Будуць гэтак жа ліць 
     Тым, хто разам са мной 
     Існуе на вялікай планеце. 
 
Мне нязручна маўчаць, 
Бо маўчанне – як восеньскі дым 
Ад кастроў, што гараць, 
Але душу ўсе роўна не грэюць. 
     Прывітанне сваѐ 
     Шлю бясконца душой маладым, 
     І спяваю для тых, 
     Хто з гадамі, усѐ ж, не старэюць. 
 
Не маўчаць, гаварыць, 
Заглушаючы подых вятроў, 
Аб багаццях душы 
І аб велічы чыстага сэрца. 
     Аб нікчэмнасці скаргаў, 
     Няўмольнасці сівых вякоў 
     І надзеі  – крыху 
     Ад уласнага лѐсу сагрэцца! 
 
                   *** 
На пахучай і мяккай зямлі 
Растае белы снег. 
І бягуць у вандроўку 
Па сонных палях ручаі. 
     Цѐплым сонечным промнем 
     Вясна пачынае свой бег 
     Ад бясконцых нябѐс 
     Да магутнай і шчодрай зямлі. 
 
Ад туманаў густых 
Да празрыстых блакітных азѐр, 



Ад дрымучых лясоў 
Да шматлікіх бясконцых дарог, 
     Што вядуць за сабой 
     Ад парога  да срэбраных зор. 
     А вярнуцца ці знойдуцца сілы 
     На родны парог?! 
 
На гарачай вільготнай шчацэ 
Растае белы снег 
Ад былых  успамінаў, 
Ужо не патрэбных трывог. 
     Як жа добра, вясна, зноў спаткаць 
     Твой спагадлівы смех 
     І лагодны твой позірк 
     На новай развілцы дарог! 
 
                *** 
Надакучлiвы дождж,  
Надакучлiвы і доўгі дзень… 
У халодным тумане 
Ужо хараства не прыкмецiць. 
     Восень палiць касцѐр, 
     Яго полымя, нiбы прамень, 
    Што і ў вецер, i ў дождж 
     Усѐ роўна аднолькава свецiць. 
 
Восень палiць касцѐр, 
Сагравае пачуццi i сны, 
Раздувае жаданнi, як ветразь 
У водным прасторы, 
     I здаецца, галоўнае нам – 
     Дачакацца вясны 
     I шчаслiва даплыць 
     Да прычала ў бушуючым моры. 
 
I здаецца, галоўнае – 
Не разгубіць дабрынi, 
Не забыць пра каханне 
I голасу сэрца не здрадзiць… 
     Восень палiць касцѐр 
     У халодным i здоўжаным днi, 
     Заклiкаючы сэрца гарачае 
     З розумам ладзiць! 
 
                 *** 
Ноч не толькі для сноў, 
Дзень не толькі для спраў, 



І не толькі для мар 
Гэта зорнае неба. 
     І душа не для дум, 
     І язык не для слоў, 
     І патрэбна ў жыцці 
     Не адно толькі хлеба. 
 
Свет не мерыць дарог, 
І не бачыць  трывог, 
І не ведае ў чым 
Гэты боль расставання. 
     Не дайсці да мяжы, 
     Перайшоўшы парог, 
     І надзеі няма 
     На другое спатканне. 
 
Свет не лічыць хвілін, 
Не шкадуе гадзін, 
Не птрэбны яму 
Ні багацці, ні слава… 
     Менавіта таму, 
     Як на вагі вякоў 
     Класці лѐс і жыццѐ 
     Атрымалі мы права! 
 
 
                   *** 
Нешта рана прыйшла зіма, 
Нечакана так выпаў снег. 
Сэрца чуе, што я сама 
Ад жыцця пачынаю бег. 
 
Мне цяпер не да тых дарог, 
Не да цеплых блакітных хваль, 
Час прыбавіў душы трывог, 
І гады – нібы ў кветкі шаль. 
 
Кожны колер да твару мне: 
Вышывала я шаль сама 
І спявала свой гімн вясне… 
Але раптам прыйшла зіма. 
 
Нечакана. І, можа быць, 
У гэтым сэнс, і не трэба слоў: 
Пачынаю сябе любіць  
Без ніякіх  былых умоў! 
 



  
             *** 
Раскажы, маѐ сэрца, 
Па якіх ты блукаеш краях, 
У той час, калі я не магу 
Твайго стуку адчуць у грудзях. 
     І калі ты маўчыш, 
     І самотная ноч на душы, 
     Раскажы, маѐ сэрца, 
     На якой ты трывожнай мяжы? 
 
Дзе ты, дзе, калі думкі бягуць, 
Нібы коні – ускач. 
Дзе ты, дзе, калі дождж за акном, 
Як надуманы плач, 
     Дзе ты, сэрца маѐ, калі зноў 
     Апаноўвае страх? 
     Адкажы, гэта ты так  баліш 
     І дрыжыш у грудзях? 
 
О, калі б навучыцца трымаць 
Сваѐ сэрца ў руках, 
Калі б пераадолець у думках 
Няведамы страх, 
     Каб навокал з любоўю і мірам 
     У душы глядзець… 
     Дык, магчыма, не трэба было б  
     Майму сэрцу балець? 
 

І было б зразумела ў чым 
Вечнага шчасця сакрэт, 
Справа, пэўна, не ў тым, чым жыве 
Навакол белы свет… 
     Калі б мог навучыцца трымаць 
     Сваѐ сэрца ў руках, 
     І жыццѐ на зямлі ўслаўляць, 
     І любоў у  вяках… 
 
 
             *** 
Трымай за руку, 
Каб больш не цягнула наверх 
Упартую душу, 
Забыўшы зямную мяжу. 
     А сѐмае неба, 
     Як сѐмы жаданы паверх: 
     Высока, але ж 
     Паверхам  я тым даражу. 



Трымай за руку. 
Ці  чуеш ты клѐкат буслоў 
Над цѐплай раллѐю 
І над лабірынтамі рэк? 
     Ці ведаеш,  як 
     Вызначаецца тая любоў, 
     Што воляй-няволяй 
     Трымае ў душы чалавек? 
 
Трымай за руку, 
У нас зразумелы маршрут: 
Праз безліч хвілін, 
Праз падзеі, памкненні і дні… 
     Каб болей ніколі  
     Не ведаць душэўных пакут, 
     Дай, Божа, спагады ў душы, 
     Светлых мар чысціні! 
 

 
                *** 
Ці таму я імгненні лаўлю 
У душэўны палон, 
Каб аднойчы, усѐ  ж, зразумець 
Існавання сакрэт: 
     Ад мінулых даўнейшых часоў 
     І да сѐняшніх дзѐн 
     Я была, ѐсць і буду 
     Акрылены словам паэт. 
 
Нездарма мне так мала 
У шэрую восень дажджу, 
Снегу ў лютую зіму, 
Улетку – спякоты нябѐс. 
     І, быць можа, таму 
     Я за шчасце сябе не суджу, 
     Хоць нярэдка бывае, 
     Яго не бывае без слѐз. 
 
Убяру ў сябе свет 
І душой не скрыўлю 
У адносінах з тымі, 
Каго падарыла жыццѐ. 
     Нездарма Бог даў крылы 
     У небе таму жураўлю. 
     Я – як ѐн:  у душы берагу 
     Вышыні пачуццѐ! 
 
 



               *** 
Ціха наўкол… 
І я сэрцам лаўлю цішыню. 
Светлы анѐл 
Над зямлѐю, нібыта туман. 
     Сѐння ізноў 
     Неба гэтае я бласлаўлю 
     За непадкупнага Бога, 
     Што бачыць падман. 
 
Бачу Яго 
У светлай радасці доўгіх дарог, 
Чую ў сэрцы, 
Што б’ецца трывожна ў грудзях. 
     Што мне цяпер 
     Карагод непатрэбных трывог 
     І спадзяванняў нясмелых 
     Надуманы страх?! 
 
Ціха наўкол, 
Толькі ў сэрцы разбуджаны звон 
Зноў запрашае  
У дарогу, каб шчасце спаткаць. 
     Радуйся, сэрца, 
     Іду да Яго на паклон, 
     Бо тольки гэтак магу 
     Чыстай душу захаваць! 
 
 


