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ПЕРАД КРЫЖАМ 
 

Калі на сэрца цісне груз жыццѐвы, 
калі душа – як на лязе нажа, 
калі гаючых не хапае слоў, 
тады іду да Богава Крыжа. 
 

Свядома кленчу прад святым распяццем 
і горача збавіцеля прашу 
прабачыць і яшчэ раз дараваць мне 
за ўсѐ, што назапасіў і нашу.  
 

Стаю, малюся, і перад вачыма 
гады ляцяць, бы ў вырай жураўлі… 
А я пражыў век у сваѐй Айчыне 
і не цураўся роднае зямлі. 
 

А што я, апроч працы, бачыў, зведаў? 
Не, я Табе не скарджуся, мой Бог! 
Хапала мне і радасцяў, і бедаў, 
вялікіх страт і дробных перамог. 
 
Усѐ зрабіў, здаецца, для радзімы: 
дом збудаваў і пасадзіў садок, 
дзяцей узгадаваў, дык дай магчымасць 
пацешыцца, пажыць яшчэ гадок. 



Напэўна, болей мне, чым іншым, трэба, 
і з-за таго шчыміць мая душа 
і мкне ў бясконцасць велічнага Неба, 
на адваротны бок Твайго крыжа. 
 
Мой Божа, Ты адкрыў мне столькі ісцін, 
а гэтая – усведамлення звыш: 
з якога боку ты б не станавіўся, 
заўжды перад табою будзе Крыж. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ХАЧУ ТУДЫ 
 
Хачу туды: 
у той домік над самай рэчкай, 
да бабулінай цѐплай печкі, 
пад бабуліну коўдру ватнюю, 
што прапахла дымком і мятаю. 
 
Дзе ў кашулі начной ці халаце 
можна дзень прахадзіць па хаце, 
або сесці ў куток на лаўку 
і маўкліва вязаць безрукаўку. 
 
Хачу туды: 
дзе бабуля  і дзед – жывыя, 
і мой тата і мама – жывыя, 
і ўсе працаю нейкай занятыя, 
а здаецца, у доме – свята. 
 
Дзе ты – частка радні, прыроды, 
дзе не трэба шукаць нагоды 
для душэўнай народнай песні, 
дзе за шкоду ніхто не трэсне. 
 
Хачу туды: 
дзе Радзіма – асноў аснова,  
і апроч беларускай мовы, 
што быццѐ поўніць сэнсам небным, 
нам ніякай другой не трэба. 
 
Толькі тое дзяцінства лета 
нарадзіла ўва мне паэта,  
там пачатак маѐй Айчыны, 
і няхай шмат гадоў за плячыма, 
я заўсѐды хачу туды.          

                          
 

 
 



УСЁ НА СВЕЦЕ ЧАСОВА 
 

Усѐ на свеце часова 
і лятуча, як дым: 
ты жывы, ты здаровы, 
толькі не малады. 
 
Усѐ на свеце часова 
і мінуча, як боль: 
быў пазбаўлен слова – 
стаў ягоны кароль. 
 
Усѐ на свеце часова, 
як сыпучы пясок: 
роўна складзены дровы – 
быў жа летась лясок. 
 
Усѐ на свеце часова, 
як стракаты паркаль: 
што неабавязкова –  
стала сэнсам амаль. 
 
Усѐ на свеце часова: 
Адцвітае ралля, 
каб на лета нанова 
нарадзіла зямля. 
 
Усѐ на свеце часова –  
веліч славы, брахня… 
Ад шчаслівай падковы –  
парахня, парахня. 
 
Усѐ на свеце часова, 
ѐсць пачатак, канец, 
вось і з матчынай мовы     
знят цярновы вянец. 

 
 

 



ГОЛАС ЗЯМЛІ 
 

Я ў пошуме траў 
вылучаю твой голас, Зямля, 
і трывогі твае 
ахінаюць мяне, нібы хвалі. 
І сама я, бы тая 
травінка сярод бадылля, 
што дрыжыць, каб яе 
разам з тым бадыллѐм не сарвалі. 
 
Я – травінка твая, 
Я – крывінка твая, 
Я – твой сум. 
Зачапіў і мяне свежы вецер, 
адчуўшы раздолле. 
Ты змагацца павінна, Зямля, 
за мой лѐс і красу, 
калі выстаю я –  
будзе жыць і жытнѐвае поле. 
 
Як трывожна гартаць 
Дзѐн тваіх палыновых чаргу. 
Як балюча пачуць –  
зноў званы аб бядзе зазванілі. 
Я аддаць табе зрок свой, 
Зямля мая, горыч, магу, 
толькі б колер блакітны свой  
вочы твае не змянілі.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



                            МАГЧЫМА 
 

Магчыма, я нічога не сказала 
ні вершамі сваімі, ні жыццѐм. 
Магчыма, і жыцця мне не хапала, 
раскідвацца не ўмела пачуццѐм. 
 
Магчыма, мне жыццѐ не паддалося, 
а я не паддалася пачуццю. 
Магчыма, слоў дакладных не знайшлося, 
што сыпала, бы галубам куццю. 
 
Магчыма, вы мяне не зразумелі, 
а я не зразумела цэлы свет. 
Магчыма, падтрымаць мяне не ўмелі, 
не ўбачылі: між вас жыве паэт. 
 
Магчыма, горкіх драпінаў на сэрцы 
не мела б я, калі б інакш было. 
Магчыма, не загоіцца да смерці 
душы маѐй балючае сціло.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧУЖАЯ ДУША 
 
Кажуць: «Пацѐмкі чужая душа». 
Не веру я ў гэтыя словы. 
Па мне, дык падобна душа да каша, 
набітага скарбам жыццѐвым. 
 
Вось мы і цягнем спрадвеку ў сабе 
цяпла незлічоныя дозы, 
то бліжняга прагнем хутчэй абагрэць, 
то дальні падбіўся ў дарозе. 
 
Часам і ные душа, і баліць, 
часам ад шчасця спявае. 
Ёй бы даўно ўжо пара адпачыць, 
але той звычкі не мае. 
 
Нават калі за душой ні граша, 
а на сняданне – скарынка, 
выратуе і сагрэе душа, 
у цемры заззяе іскрынкай. 
 
І калі побач нехта чужы  
на дабрасэрнасць ахвотны, 
цяжка паверыць у цемру душы 
і цішыню дрыгвоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛЕТА 
 
Пялѐсткамі жоўтых акацый 
абтрэсліся веснія дні. 
У выніку тых рэфармацый  
час летні пусціў карані. 
 
Бязлітасна ўпальнае сонца 
(Хутчэй бы ў гаючы цянѐк!) 
ручай выпівае да донца, 
да пнѐў выпякае гаѐк. 
 
Маркотна-самотна-вальяжна  
ў паветры, у целе, у душы, 
раздзеліся самі адважна, 
паўсюдна – адны галышы. 
 
У горадзе вялена-тлумным 
няма як ні дыхаць, ні жыць, 
таму кожны homo разумны 
на Нѐман ад ранку бяжыць. 
 
Ах, лета! Пара адпускная, 
усѐ спее. Паспела і я:  
на волю сябе адпускаю, 
і воля не супраць мая.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



З ПАТАЕМНАГА 
 
Мне б толькі крышачку пяшчоты 
на дотыку тваѐй далоні, 
і я ўваскрэсну ўсѐй істотай  
з любых забыццяў і агоній. 
 
Мне б толькі крышачку лагоды 
з тваіх вачэй заледзянелых – 
зраблюся ўласным антыподам, 
перапішу сябе набела. 
 
Мне б толькі нітачку надзеі  
з твайго зачыненага сэрца, 
і стане кожны міг падзеяй, 
як адкрыццѐ для паняверца. 
 
І будзе свет ад шчасця гнуцца, 
нібы ад ягад куст маліны… 
Дай, Божа, моцны, не прачнуцца 
мне толькі да тае хвіліны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛЯ АКНА 
 
Падыду да акна, як агорне трывога –  
срэбрам неба зарыстага ўслана зямля. 
Месяцовы прамень, як кірунак да Бога 
між ламачча жыццѐвага і бадылля. 
 
Углядаюся пільна праз цемрадзь густую, 
Штосьці ўбачыць хачу, а магчыма, каго. 
Можа, знічка, што падае, радасць вястуе? 
Можа, сон не ідзе з-за грахоў, з-за даўгоў? 
 
Не злічыць, колькі я нарабіць іх паспела – 
у змаганні з жыццѐм, у сляпой барацьбе 
дагадзіць і сваім, і чужынцам хацела, 
ды, здаецца, найбольш задаўжала… сабе. 
 
Задаўжала той летняй сцяжыне праз жыта, 
па якой да бабулі на пожню ішла. 
Сінявокаму лѐну – кашуляй нясшытай, 
і бярэзніку, дзе першы грыб свій знайшла. 
 
Задаўжала музеям, канцэртам, тэатрам, 
у якія хадзіць не хапае ўжо сіл. 
І бацькам, і сябрам – а яны таго варты! –  
што цяпер галасіць каля свежых магіл? 
 
Не вярнуць мне ніколі сабе свайго ж доўгу, 
вось таму і стаю ля акна давідна. 
Углядаюся ў ноч і шукаю дарогу, 
па якой (прыйдзе час) я пакрочу адна.  
 
 

 
 

 
 
 
 



*** 
 

Грала я і спявала, 
і кружылася ў такт небяспечна, 
ні на што не зважала: 
 
мне здавалася – будзе так вечна. 
Абышоўся са мною  
лѐс-маэстра не вельмі сардэчна, 
 
і аднойчы вясною, 
калі сад убіраецца ў квецень, 
ѐн мяне супакоіў. 
 
Ах, як ціха, як вусцішна ў свеце!  
 
06.12.2013 г.  
 
 

 
 
 

*** 
 

Вішнѐвай галінкай квяцістаю 
хістае за вокнамі раніца, 
і неба вось-вось зарумяніцца – 
блакітнае, свежае, чыстае. 
 
Якая падзея ўрачыстая: 
расою срабрыстай туманіцца, 
вішнѐвай галінкай квяцістаю 
хістае за вокнамі раніца!  
 
Я ведаю, веру, я выстаю – 
ну, што са мной, весняю, станецца?! 
Дарма хіба гэткая раніца 
хвалюе душу прамяністую 
вішнѐвай галінкай квяцістаю. 
 
29.03.2014 г. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 
                          *** 
 
Іду на вечаровы праменад 
Адна – ды не знайсці, відаць, спакою. 
Праз наш пакінуты, забыты сад 
Іду на вечаровы праменад. 
 
Каб прытуліцца хоць адной шчакою 
Да шчаснай долі, што сплыла ракою, 
Іду на вечаровы праменад 
Адна – ды не знайсці, відаць, спакою.  
 

29.11. 2013 г.  
 
 



 

ЛЕПШЫ ГОРАД 

 
Перабіраю ў думках гарады, 
куды б аднойчы з’ехаць захацела 
ад спраў бясконцых, стрэсаў і нуды, 
ад стомленасці і душы, і цела. 
 
Так хочацца, бывае, уцячы 
са звыклага жыццѐвага раскладу 
туды, дзе ты самотны, ты – нічый, 
нікому не патрэбны і не рады. 
 
Венецыя? – Але там шмат вады. 
Парыж? – Была, ды ѐн занадта шэры. 
Рым – вельмі вечны, мне чаго туды? 
І ў Вене недахопаў бачу шэраг. 
 
Сябе на думцы зноў і зноў лаўлю, 
што з’ехаць аніколі не збяруся, 
бо толькі Гродна ўсѐй душой люблю – 
куточак унікальны Беларусі. 
 
Тут буду адбіваць свае сляды, 
жыць радасна, пявуча, светла, годна… 
Мне іншыя навошта гарады, 
калі на карце свету ѐсць мой Гродна. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


