Нарадзіўся ў 1948 годзе ў вёсцы Сухары
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў
журфак БДУ і адзяленне друку, радыё і
тэлебачання МВПШ.
Працаваў у рэдакцыях шчучынскай,
астравецкай і іўеўскай раённых газет.
Вершы, апавяданні друкаваў ў “раёнках”,
абласной газеце “Гродзенская праўда” і штогодніку
“Галасы”, у рэспубліканскіх газетах “Чырвоная
Змена”, “Звязда”, Рэспубліка”, “Народная газета”,
“Літаратура і мастацтва”, часопісах “Беларусь” і
“Вожык”, у калектыўных зборніках “Іўеўшчына
літаратурная”, “У прыгаршчах Айчыны”, “Пяшчота
верасу”.
Адзін з фіналістаў літаратурнага конкурсу імя
Цёткі (Алаізы Пашкевіч) (2015 г.), дыпламант (II месца) адкрытага літаратурнага конкурсу клуба
“Катарсіс” пры Установе адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт” у намінацыі
“Проза” (2016 г.) і конкурсу апавяданняў рэдакцыі газеты “Звязда” (III месца, 2016 г.).

***
Бывае, часам вельмі трэба
прачуць усѐй да дна душой,
што самы родны край пад небам —
з хацінкай бацькавай старой,
дзе ў рэчцы водблеск неба сіні,
красуе ў жыце васілѐк…
Зірну ў той бок — перед вачыма
любімых вобразаў звіток
зямлі пад вартаю буслянак,
і са сцяжынкай праз жыты,
дзе абвяшчае жаўрук ранак,
дзе ўсѐ са мной заўжды на ―ты‖,
са мной лагодна і адзіна
ці ў радасці я, ці у скрусе,
дзе тое ўсѐ, што й ѐсць Радзіма,
і што завецца Белай Руссю!

Мой ліраскарб
Бяжыць сцяжыначка праз жыта —
і гэта яўна, а не ў сне —
ізноў жыцця майго арбіта
у край Прынѐманскі імкне…
Тут ліраскарб мой — бацькаў дом!
Мае тут старты, прызямленні,
ад самых найцяжэйшых стом
у цішы гойнай пазбаўленні…
Тут сэрцу ў рыфму лѐгка біцца,
тут хараство — здымай кіно,
тут свет увесь дзень-ноч глядзіцца
бацькоўскай хаце у вакно…
…Бяжыць сцяжыначка, віхляе,
гушкаюць думкі каласы…
Душу святлом прасцяг вітае,
цярэбіць ветрык валасы…

У родную вѐску
Ах, як хочацца мне ў Сухары!..
Я ж не быў там цалюткую вечнасць,
Хоць язды той — гадзіначкі тры,
Ды й пяшком мо зайшоў бы навечар.
Ах, як хочацца мне ў той садок,
Дзе ад яблыкаў голлечка гнецца,
Дзе каханай жанчыне радок
Верша ўзнѐслага з сэрцайка льецца.
Ах, як хочацца зноў паўз жыты
Праімчацца за вѐскаю любай —
Быць далей ад журбы-нематы,
Адзіноты глухой, вастразубай…
Матацыкл сядлаю — палеткі, бары
Трапяткуюць зялѐным палотнішчам…
Я не еду — лячу ў Сухары,
Так у родную вѐску мне хочацца!

Беларусь
мая…
Да знямення заварожвае,
пушчаў, рэк, азѐр зямля...
Ў свеце самая прыгожая —
Беларусь мая!
Ні для кога не зачынена —
ці сусед, ці хто здаля…
Ўсім прыветная, гасцінная,
Беларусь мая!
Нападалі зграі ворагаў —
атрымалі кухталя…
Ты адвеку непакорная,
Беларусь мая!
Між народамі пасад свой
ты пачэсны заняла…
А з Расіяй — як з сястрой,
Беларусь мая!
Клѐкат над сялом бусліны,
З мовай матчынай і я…
Край, раскрылены Скарынам —
Беларусь мая!
***
З самых дальніх далячынь
мчуся ў вѐсачку ў садочках,
дзе, як кот той, на пячы
я марознай грэўся ночкай,
дзе буялі на ўсѐ ўлонне
жыта, бульбачка, лянок,
на лужку пасліся коні,
плыў над хатамі дымок…
… Там лагоднымі вачыма
й сѐння ў душу ўсѐ глядзіць.
Там і ѐсць мая Радзіма
і там радасна мне жыць…

Да вытокаў
Пад мігценне з плыні зоркі
цераз кладачку над рэчкай,
нібы ў вырай, мчу на горку,
а далей —
цвітучай грэчкай…
Да вытокаў крочу зноў:
да святыні — роднай вѐскі,
каляровых мар і сноў
у хацінцы ля бярозкі…
Хоць гадочкаў мне нямала —
не знясільвае вяртанне,
з той, што ўсѐ не выпадала,
ѐсць надзея на спатканне…
Светла вокал, лѐгка йдзецца,
гарачэе ў целе кроў…
З сэрца песенькаю льецца
ў белы свет з мяне любоў…

У краі родным
душа спявае…
На пазней адкладу ўсе надзѐнныя справы
і падамся да маці у вѐску…
Там на золку касіць выйду росныя травы,
расцягну — звечарэе — гармошку…
Ў краі родным душа— эх! — спявае…
Там я — волат, умею я ўсѐ і ўсѐ знаю.
Там куды ні зірні — туды й чыкільгай…
Там і з яблыкам вельмі салодкім
для дваіх адшукаецца Рай…

***
Адлівае небам сінім
чысты-чысты першы снег.
Упіваюся вачыма
у прасцяг… І нібы ў сне:
ў белі гай, крывулі-хаткі,
дым з абсмалкаў-каміноў,
цераз рэчку — стрункі-кладкі
да аджытых хутароў…
Рос і я калісць між імі —
калыхаў дамок драўляны.
Змалку й мне дымок Айчыны
быў прыемны і духмяны…
… Чысты-чысты першы снег,
белым–белыя прасторы!..
І ўрачысты гімн ўва мне,
і — самоты мора…

***
Жадае маўчання душа,
А горад — у крыку варон,
У гудзе машынным шаша,
разжальвае вальс-бастон…
Прасцяг — не знямелы,
і ўночы пазвоньвае квет…
Аглушваюць скрозь дэцыбелы…
На свеце адзіны бязгучны —
паэт:
жадае маўчання душа —
такога, што рыфмамі
ўсѐ ў ѐй
стозвонна зазоніць…
У гудзе машынным шаша,
і вецер пялѐстачкі гоніць…

