АД УСЯГО СЭРЦА ВIНШУЕМ
РОДНЫ
ГОРАД
З
ДНЁМ
ВЫЗВАЛЕННЯ
АД
НЯМЕЦКАФАШЫСЦКIХ
ЗАХОПНІКАЎ!
ТОЛЬКI ТУТ, У ГРОДНЕ ПРАЗ ШУМ
МАТОРАЎ I ДЗIЦЯЧЫ СМЕХ
ВЫРАЗНА, ЯК НIДЗЕ БОЛЕЙ,
ЧУЕЦЦА ГОЛАС ПРОДКАЎ. ТОЛЬКI
ТУТ, ЯК НIДЗЕ БОЛЕЙ, КАБ
АПЫНУЦЦА Ў БУДУЧЫНI, ТРЭБА
ЗГУБIЦЦА Ў МIНУЛЫМ... ЛЮБЫ
НАШ ГРОДНА, ГОРАД КАРАЛЕЙ,
СКАРБНIЦА ТАЛЕНТАЎ, СУКВЕЦЦЕ
КУЛЬТУР
НАРОДАЎ,
ШТО
ПАСЯБРАВАЛI НАВЕК, КВIТНЕЙ,
ПЕРАМАГАЙ ЧАС, ЗАЧАРОЎВАЙ
МАГIЧНЫМ ПОДЫХАМ ДАЎНIНЫ.
НЯХАЙ ЖА НАД ТАБОЙ ЗАЎСЁДЫ
БУДЗЕ МIРНАЕ НЕБА, А Ў ДУШАХ
ТВАIХ
ЖЫХАРОЎ
ПАНУЮЦЬ
ДАБРЫНЯ I СПАКОЙ!

СА СВЯТАМ, ГРОДНА!

Виктор Кудлачёв

ОЛЕНЬ
Лесной олень, бегущий гордо
С крестом блестящим меж рогов,—
Старинный герб седого Гродно
Давно промчавшихся веков.
Гляжу с любовью на оленя,
От красоты не отойти...
Сменилось много поколений,
А он по-прежнему в пути.
Таццяна Сучкова

ГРОДНА
Наш Гродна — жамчужына Нёмана,
У светлых карунках садоў ,
I поўны птушынага гоману,
Ён зроблены з яркiх дамоў,
З мазаiкi фабрык, заводаў,
Праменьчыкаў, кветак, агнёў,
Вясёлых садкоў-карагодаў,
Вясёлкавых школ-караблёў.
З праспектаў i вулiц бясконцых,
I многiх рэклам i вiтрын,
З фантанаў i кропелькаў сонца,
Сучасных i хуткiх машын.
З каштанава-лiпавых сквераў
I зеленi пышных бароў.
У пацерках Нёмана бераг,
I ззяюць падковы мастоў.
Сатканы ён з траў i расiнак,
З каменьчыкаў зорных вятроў,
Як снег, дзьмухаўцоў-аблачынак,
З мядова-шаўковых кустоў.
З вясёлкi i зоркавых сцежак,
Царкоўных, касцёльных званоў,
I гродзенцаў шчырых усмешак,
I лёгкiх, як пух матылькоў.

Яўген Петрашэвiч

ГАМОНКА
Над Каложскай царквой апускаецца сонца.
Вецер сцiх — хопiць лётаць i гушкаць.
Бацька Нёман дачушцы Гараднiчанцы
Казку шэпча на вушка.
Потым моўчкi нясе да Балтыйскага мора
Свой сакрэт. I з Нептунам гамонiць.
I аблокi купае, i раiцца з борам,
I застраглыя чоўны падгонiць.
Са Старым Замак Новы гамонку вядзе:
«Час, як людзям, ссiвiў муроў скронi,
Але дзе твае воi, мячы тваi дзе,
I дыханне ўздыбленых коней?!»
Час накладвае след.
Новы дзень — Новы свет.
Крый, Анёл, ад бяды разбурэння!
Хай гамонка гудзе,
Хай гамонка iдзе,
З пакалення iдзе ў пакаленне.

Людмила Цыхун

ПРИЗНАНИЕ
Старинная жемчужина в ладонях
на редкость щедрой гродненской земли—
тебя, наш город, мы в разлуке помним,
к тебе стремимся в пасмурные дни.
В минуты и усталости, и скорби
ты утешаешь, даришь нам покой.
Стоишь, как древний воин, — сильный, гордый —
над Неманом — свободною рекой.
Да будет мирным небо над тобою,
достойно и светло в веках живи!
От дочери своей прими, наш город,
Ещё одно признание в любви.

Данат Кур’яновіч

ФАРНЫ КАСЦЁЛ
Гучыць арган пад купалам касцёла,
Нябесных гукаў дзіўнае зліянне
Прад Езусам і лікамі анёлаў
Нагадвае душы пра пакаянне.
З галоўнага касцёльнага амбона
На мілагучнай беларускай мове
Ідзе прадмова светародным звонам
Аб існасці, аб грэшнасці, аб слове.
І стомлены падзеямі жыцця,
Звяртаюся з малітваю да Бога,
Каб далучыцца да святла быцця,
Да Веры каб вяла мяне дарога.
Гучыць арган пад купаламі храма,
Лагодзіць устрывожаныя твары.
Гучыць арган — адкрыта насцеж брама,
Звіняць званы на Гарадзенскай Фары.

Ірына Данік

ГРОДНА
Гляджу на родны краявід —
Ён прыгажэе сёння.
Тут Гарадзенскі жыў Давід,
Марыля, Ясь і Бона.
Стаю на велічнай сцяне
і кожны камень мілы.
Сучаснасць цісне… А раней
тут вырасталі крылы.
А Нёман велічна плыве
Малітвай да Каложы
і ўсім гаворыць, што жыве
у Гродне вобраз Божы!
Людміла Кебіч

ПЕСНІ НАД НЁМАНАМ
Добры дзень табе, Гародня!
Добры дзень, наш Нёман родны!
Прызнаёмся мы ў любові
Вам сягодня прынародна.
А любоў — яна, як песня,
У грудзях ёй сумна, цесна,
Вольнай птушкаю лунае
Над радзімым, любым краем.
Песні, песні, вы, як кветкі
Разрастаецеся ўлетку
У святочнай люднай залі
На штогоднім фестывалі!
Прад народным шматгалоссем
Нікнуць чэрвеньскія росы.
І нішто нас не астудзіць —
Так было, так вечна будзе!

Аўгіння Кавалюк

ГРОДНА
Вяртаеш ты мяне ў дзяцінства,
Мой горад,
Дыханне вечнага адзінства
Гаворыць:
Ты вечны, ты вечны,
Як погляд, як песня, сардэчны.
Шумлівы і ціхі, як Нёман,
Мой самы найлепшы знаёмы.

Ала Клемянок

КАЛОЖА
Я да Бога прэтэнзій не маю,
Але ўсё ж,
як дазволіў ты, Божа,
Звар’яцелай хвалевай зграі
Адхапіць палову Каложы?
Хто раку напаіў атрутай,
Абудзіўшы чорную сілу,
І чаму з ахвярнай пакутай
Патанулі анёлкаў крылы?
Можа гэта зусім ня Нёман,
Падмываў берагі крутыя,
На якіх багамольцаў гоман
Праслаўляў крыжы залатыя?
Ці не вельмі суладна спявалі,
Ці не шчыра маліліся можа?
Сваёй лучнасцю не ўтрымалі
Тваю веру адзіную Божа.
Адарваўся Барыс ад Глеба,
Як лязом паласнулі па Краі.
Нёман, Нёман,
Спыніся! Ня трэба!
Наша вера яшчэ жывая!
Мы адновім яе, як калісьці
Аднавілі святую Каложу.
Для народа адзінае выйсце —
Еднасць веры ў цябе, мой Божа.

Анатоль Брусевіч

ГАРОДНЯ
1
Святлом сваіх вокнаў ня грэюць
Дамоў непрыгожыя скрынкі.
Заснула пад снегам Гародня.
Хай сніцца ёй травеньскі дождж.
Стаяць, як капліцы старыя,
Маркотныя будкі прыпынкаў.
Тралейбус пусты і халодны
Ляціць у бязлюдную ноч.
У цемры сляпой і марознай
Пішчаць правады, нібы ведзьмы,
Ляжаць у маўчанні пакорным
Дарог ледзяныя крыжы.
Такімі хвілінамі можна
Любіць і ў той час ненавідзець,
Нібыта жанчыну, свій горад —
Знаёмы і разам чужы.
2

Прыемна вярнуцца аднойчы ў
Гародню
Апошнім аўтобусам ноччу,
Убачыць над горадам поўні
паходню
І зоры — анёлавы вочы.
На вуліцах цёмна, і толькі
вітрыны
Губляюць нясмелыя промні.
На поўначы мой затрымаўся
гадзіннік.
Дабранач, спі, дзетка-Гародня!

ТВОРЫ ПЕРАМОЖЦАЎ АБЛАСНОГА ПАЭТЫЧНАГА КОНКУРСУ
“ГРОДНА — КУЛЬТУРНАЯ СТАЛІЦА БЕЛАРУСІ 2014”
ТРЭЦЯЕ МЕСЦА
Татьяна Лашук

МОЙ ГРОДНО
В него нельзя навеки не влюбиться:
В нем жизни пульс, душа и красота.
Мой Гродно это – молодые лица,
Мой город – древних храмов высота.
В Коложском парке распевают птицы,
Мелькнет вдали невестина фата.
Зовет гулять, мечтать, не торопиться
Уютных улиц свет и чистота.
Здесь оживут истории страницы,
Повсюду знаки, прошлого лета,
Здесь вдохновенье семи муз родится:
Ожешко, Бакста, Быкова места.
Твой синий герб в грядущий век стремится:
В прыжке оленя – мысли быстрота.
Мой Гродно – это Немана столица,
Мой город – это дома теплота.

ДРУГОЕ МЕСЦА
Анатоль Апанасевіч

ГАРАДЗЕНСКІ ВАЛЬС
У шумных сталіцах завулкі твае ўспамінаю,
І недзе ў далёкіх мясцінах я сумна блукаю,
Мой горад, якому ніколі ні быў я дарэмны,
Мой город, які адчуваеш, як неба ў цемры.
І дыхаеш лёгка, і позіркам цень высвятляеш,
Калі ты мяне зноў з далёкіх краёў сустракаеш,
Мой Гродна – мая даражэйшая сэрцу маёмасць,
Мой спадчынны кут, дзе сумленне спаткала свядомасць.
Забыць пра імгненнае можна, калі ты у «Фарным»,
Пад крыжам Саборным так лёгка ні марыць аб марным,
Куды ні зірнеш – бачыш стаўшыя звыклымі цуды –
Прыгожае з Вечным у Гродне пасеяна ўсюды.
О, колькі узнёслага дару табе прысвячалі
Ўсе тыя, што сцены твае ад асноў уздымалі,
Каб стаць каранямі ўсяго Гарадзенскага рода
На гэтай зямлі – на узмежжы з Заходам Усхода!
Пяшчотнай далоняй даткніся да муру «Каложы»,
Калі ты пакой у душы сваёй хочаш памножыць,
Адчуй, як пульсуе Жывое у цэгле і ў дрэве,
Каб добрыя ўсходы займець у духоным пасеве.
Каб ты зразумеў: як мінулае ставіцца сёння,
Так будзе ўспрымацца у будучым Край Прынямоння –
Праз нашу пашану да продкаў, а можа й каханне
І нашыя справы ў нашчадкаў знаходзяць прызнанне.

ПЕРШАЕ МЕСЦА
Ірына Данік

ВЕЧНАЕ
Няхай ляцяць стагоддзямі гады —
Гiсторыя далёкая не схлусiць,
А Гродна застаецца назаўжды
Культурнаю сталiцай Беларусi.
Дзе кожны камень ведае цану
Жыцця i шчасця, гора i нядолi,
Бо перажыў ён не адну вайну,
Але заўсёды прагна марыў волi.
Сягоння час над горадам ляцiць
Пад фабрык гул i вытрымку заводаў,
А нашым марам радасна цвісці
У сонечным вяночку карагодаў...
Ад тых часоў няскораны алень
У новы век нястрымана нясецца
I сустракае з намі новы дзень,
Які жыве пад рытмы яго сэрца.
Пакуль ён з намі— не баіцца час
Ісці адважна ў сённяшнія будні
І за сабой вядзе спакойна нас,
Бо мы адно — як вечнае са студні.

ТВОРЫ ФІНАЛІСТАЎ КОНКУРСУ
Наталля Цвірко

ВОСЕНЬ У ГАРОДНІ
На вуліцах Гародні восень
Размалявала ўсё ізноў.
А птушкі ўдаль цяпло адносяць,
Каб нам вярнуць яго вясной.
У святочным восеньскім убранні
Ледзь бачны прытаіўся сум.
Увесь горад нібы ў чаканні,
Нібы спыніўся нават тлум.
Вакол такая ж урачыстасць,
Аж урачыстасць на душы.
У восені святле іскрыстым
Перад табой увесь свет ляжыць.
Алена Ясэк

КАФЕДРАЛЬНЫ КАСЦЁЛ СВЯТОГА
ФРАНЦІШКА КСАВЕРЫЯ
Ў ГРОДНЕ
Гляджу я на цябе, а ты, увесь белы,
стаіш пад дахам колера надзеі.
Хрысціў цябе з Гародняю Ксаверый
падчас імшы, і свечкі тут гарэлі.
Ёсць веліч тут, магутнасць ёсць і сіла,
што шіо веру ў нашых сэрцах запаліла.
Я Госпада ў касцёле папрасіла,
аб гарадзенцаў падтрымаў і даў ім сілы.

Роман Житко

ЗОДЧИЙ, ТВОЙ СЫН
(Коложская церковь)
Взором усталым окину
Ход бытия возмущённого:
Кронон унёс половину
Дома, Тебе посвящённого.
Волны Твои - неизменно
Бурные - бьются неистово;
Сердце, и немо, и пленно,
Жаждет моления чистого.
Нас повлекут ожиданья
В ту незнакомую сторону:
В гуще ветвей мирозданья
Жизнь уподобится ворону.
Я не приму перемены Всюду сбираю предания:
Снова возвысятся стены
Нашего вечного здания.
Антон Янкоўскі

(Прыз глядацкіх сімпатый)
ГАРОДНЯ НАТХНЯЕ
Гародня натхняе
На вершы, на мары,
Спрыяе каханню,
Дадому вяртанню,
Бацькоў шанаванню.
Гародня святая,
Касцёлам жывая,
Ўсе сэрцы яднае
Малітвы гучаннем,
І Нёмана хвалі
Нібыта спяваюць,
Што ўсё наваколле
На сэнс існавання
Гародня натхняе!

Міхась Васілёк

***
Добры дзень, мой горад родны,
Мой з маленства, назаўжды,
Ты прыбраны сёння, Гродна,
У скверы, паркі і сады.
Мала ў песнях ты апеты,
Смела ж хочацца сказаць,
Шмат тут родзіцца паэтаў,
Каб пра родны край спяваць.
І складуць такія песні,
Што як сталь будуць звінець.
Пад іх звон напеўны, весні,
Нёман будзе маладзець.
Над яго срабрыстай гладдзю
Вечна вольна ім лунаць,
З ясным сонцам дружбу ладзіць,
Мір і працу ўслаўляць.

Аляксей Слабуха

ТАНК НА ПЛЯЦЫ
Кожны раз, ідучы на працу,
У даждлівы дзень ці пагожы,
Бачу я абеліск на пляцы,
Для мяне ён самы прыгожы.
Гэта танк баявы на ўзвышшы з каменняў.
Сведчаць літары з пазалотай:
“Ад гарадзенцаў у дзень вызвалення —
Байцам Беларускага фронту”.
Усім тым, хто ў гарачым баі загінуў,
Склаўшы галовы за Перамогу,
Кветкі нясём, як святую даніну,
Удзячныя ім за жыццё без трывогі.

Фота: https://vk.com/foto_grodno

