
 

          
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 

                                    Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ 

 
Пражываю і працую ў г. Масты Гродзенскай вобласці. Вершы 

пісаць пачала яшчэ ў школе; дасылала ў газету “Знамя юности”. 
Літкансультантам быў прызначаны мне Уладзімір Някляеў, які 
некаторы час даваў свае парады і выказваў добрыя меркаванні наконт 
маіх вершаў. У 2007 годзе стала адным з аўтараў Гродзенскага 
літаратурна-музычнага аб’яднання “Нябесны знак”. Друкавалася ў 
выпусках міжнароднага альманаха “Нябесны знак” № 5, 6, 7.  
       У 2013 годзе ў Гродзенскай друкарні выйшаў з друку зборнік маіх 
вершаў “Яблынька”.   
       Друкавала свае творы ў часопісах “Родная прырода”, “Целитель”, 
“Мостовский вестник”, “Аve-Maria”, у газетах “Гродзенская праўда”, 
“Вечерний Гродно”,  “Зара над Нѐманам”, “ЛіМ”.  

Люблю сваю малую Радзіму, яе прыгожыя  краявіды, мілыя сэрцу 
куточкі. Захапляюся непаўторнымі момантамі і рознымі станамі 
прыроды: усход, захад, блакітнае чыстае неба, празрыстая крыніца, 
гуллівы шум вады… Неадольная цяга да прыгажосці родных мясцін 
хвалюе, натхняе, напаўняе душу. З дапамогай беларускага слова, 
такога мілагучнага, лагоднага і каларытнага, хочацца выразіць усе 
свае ўражанні, укласці часцінку душы ў вершы, любоў да Радзімы і 
жыцця. Словамі і радкамі, быццам малюю немудрагелістым узорам 
вобразы роднага краю, складаю вершы, простыя і шчырыя, адкрытыя 
чуламу сэрцу. 

   
Галіна Васілеўская 



*** 

 

Я чэрпаю сілы ў мясцінах радзімых, 

З праменьчыкам раннім напоўню жыццѐ 

Жывою энэргіяй вобразаў мілых, 

І выльецца ў вершы маѐ пачуццѐ. 
 

 

 

 
*** 
Мой куток адзіны 
Мне любы і мілы. 
Толькі ты –  для мяне, 
Толькі я –  для цябе. 
 
Тут светлыя песні, 
Клѐкат напрадвесні 
Бусліхі над гняздом 
Плыве над сялом. 
 
Дарогаю звонкай 
Шпацыруем з сяброўкай,      
На небе поўня, 
Вакол ясна і зорна. 
 
Закаханыя ў зоркі, 
У яскравасць вясѐлкі, 
У песні і вершы, 
У край самы лепшы, 
Прынѐманскі, ветлы, 
Чуллівы і светлы, 
Чароўны, прыгожы 
Пад ласкаю Божай.        

 
 

 
 



 
Мелодыя лесу 
 
А лес стаіць у задуменні, 
Чаканні нечага. Імгла. 
Усѐ на свеце летуценна… 
Сняжынка бліснула адна 
 
І усміхнулася яскрава, 
Мне, лѐгка ўпаўшы, на далонь 
І непрыкметна так растала… 
Павеяў вецер каля скронь, 
 
Пасыпаў снег з галінаў хвоі 
Іскрысты, мяккі і сухі. 
Удалячынь дарога мроіць, - 
Сюды ўцякаю ад скрухі. 
 
Пакрыты дрэвы белым срэбрам, 
Так велічна ўсе грамадой 
Стаяць пад голым, шэрым небам. 
Іду па сцежцы я лясной. 
Яна ўсѐ далей вабіць, кліча – 
Ўжо шырай стала, як была, 
Марозным, белым звонам блішча, 
О, як жа многа тут святла! 
 
І рэха ўторыць гулка крыку, 
Плыве мелодыя лясных, 
Чароўных гукаў, тонкіх блікаў,                         

                     Прыгожых вобразаў зямных!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*** 
Бацькоўскія далі гняздо спавівалі, 
Холад крынічны смагу таліў, 
Дзяўчаты ў святы хорам спявалі, 
Зямлю цѐплы дожджык шчодра паіў. 
 
Сосен густыя шумлівыя кроны 
Смяяліся гучна ў вясеннія дні, 
Беглі дарогі праз выган зялѐны, 
Водарам кветак звінелі лугі. 
 
        Песню спявалі ў небе жаўронкі, 
        Воблакі несліся, быццам у рай. 
        Будзе заўсѐды ѐн чулы і звонкі 
        Наш беларускі нязменлівы край. 

 
 
 

*** 
Прыгажуня бярозка  
Ў вадзе купалася, 
З ветрыкам раннім 
Ціха шапталася. 
 
Пяшчотныя лісцікі 
Да сонца цягнуліся, 
З галінкамі клѐна 
Ў абдымках самкнуліся. 
 
Глядзяцца ў ваду 
Два ўлюбѐныя дрэўцы, 
Іх постаці ззяюць 
У азѐрным люстэрцы. 

 
 
 
 



*** 
Касу на золку запляту 
Пад час растання. 
Навошта вусны берагу, 
Дзе ж ты, каханне? 
 
Вочы вадою спаласкну 
Чыстай халоднай. 
Навошта ў сэрцы боль нашу 
Доляй гаротнай? 
 
Звініць струною тонкай медзь 
Ў дарэмных марах. 
Навошта шчокам ружавець, 
Калі дзень хмарны? 
 
Рукі пагрэю ля агню, 
Падстаўлю плечы. 
Голаў балючую маю 
Абдыме вечар. 
 
Грае жалейка пад акном 
Ў дні непагодным. 
Навошта жаласлівым сном 
Ўва мне трывога? 
 
Шчасце ў рыфме я знайду –  
Душу адхаю, 
І шчыра ў сэрцы зберагу 
Усѐ, што маю. 

 
 

Натхненне 
 
Іду па знаѐмай сцяжынцы праз лес,                   
Спакойны і родны да болю, 
Трухлявы пянѐчак тырчыць, як абрэз – 
Вось тут я паплачу аб долі. 
 



Усе сцежкі-дарожкі знаѐмыя мне, 
Карчы, што часамі абходжу, 
А вецер бярозку дадолу ўсѐ гне, 
Ды мне ѐн нясе прахалоду. 
 
Зязюлька кукуе у кронах бяроз, 
Гады мне адлічвае доўга. 
Гляджу у далѐкую просінь нябѐс,- 
Не можа быць шчасця замнога. 
 
Кукуй мне, зязюлька, кукуй, не шкадуй – 
Пра радасць, пра шчасце, пра вѐсны. 
І ты мне, нязменны мой лѐс, падаруй 
Яшчэ не адзін ранак росны. 
 
Спяваць пра зямлю і пра светлы мой край 
Мне хочацца шчыра, ад сэрца. 
Натхненне маѐ, ты мне сонейкам ззяй, 
Як свеціць яно па-над дрэўцам. 

 
 
 
 

Летні  кругаварот 
 
Самлела ноч, 
І ранак зноў трапеча 
Ў акно, змакрэлае хатнім цяплом. 
Устала сонца,- 
На ўсходзе ярка свеціць, 
Зямлю сагрэла раннім хараством. 
 
Дзень адзвінеў, 
Спакойны летні вечар 
Праменнем залаціцца на вадзе. 
Барвовы захад 
Вабіць погляд нечы … 
Ціхія ўсплѐскі на плыні дзе-нідзе. 
 



Месяц праплывае  
Ў воблаках ружовых, 
Над дахамі дамоў асела цень. 
Вячэрніх гукаў  
Перазвон няўлоўны 
Пакінуў летні адзвінеўшы дзень. 
 
Зорак настрой 
У небе нераскрыты, 
Прызыўна кліча ад зямных турбот. 
Сусвет далѐкі… 
Дом, мною абжыты… 
Шуміць ля рэчкі ўвечары чарот. 
 

 
 
 
  Лівень 
 
Вецер, дождж шуміць над вѐскай,       
Кроны гнуцца да зямлі. 
Я стаю з табой, бярозка, 
Ўся намокла, як і ты. 
 
Неба шэрае над намі 
Палыхае і грыміць,                               
А над жоўтымі стагамі 
Хмара чорная стаіць. 
 
І шуміць старая хвоя, 
Туліць нізкую вярбу, 
Ўсѐ схавалася жывое – 
Дождж-касец кладзе траву. 
 
Мы з табой нібы зрасліся, 
Чуеш сэрца стук майго? 
Закружыла лісце ў высі –                            
Закружыла, панясло…                               
 



Зараз сціхне дождж напорны, 
Раз’ясніцца неба ўраз. 
У прыродзе непаўторны 
Кожны міг і кожны час. 
 
Пасвяжэе ўсѐ наўколле, 
Разальецца люстрам даль. 
Стала сведкай я міжвольна – 
Сузіраць прыроды баль.  
 
 

 
Вытокі 
 
Зямныя вытокі, 
Далѐкія, блізкія –  
Мяне калыхалі  
У роднай калысцы. 
 
З песняй бабулінай  
Мне косу часалі, 
На белай кашулі 
Узор вышывалі. 
 
Вяночак з рамонкаў 
Плялі на світанні, 
Задорна і звонка 
Вадзілі гуканні. 
 
Ветрыкам буйным 
Мой стан абдымалі, 
Дожджыкам цѐплым 
Зямлю цалавалі.  
 
Расою ўранні 
Мой твар умывалі, 
Жыць у каханні 
Заўжды абяцалі. 

 



*** 
Мне адзіноты не баяцца, 
Мне з ѐю хораша даўно. 
Люблю прайсці па сенажаці 
Ў жніўні скошаных палѐў. 
 
Тут да Радзімы прагне сэрца, 
Дзе блізка неба, лесу край, 
Бярозкам косы можна сплесці, 
Ды слухаць шумны белы гай, 
 
Дзе сонны бераг на світанні, 
Клякоча бусел малады, 
Іду з прыродай на спатканне, 
Гляджу ў люстэрка-гладзь вады, 
 
Дзе ўсход рассыпле кропляў вільгаць, 
А дзень цюкі складзе ў рад, 
На небасхіле святлом блізіць 
Вясѐлкі радасны каскад. 

 
 
Нашчадкам 
 
Зямля беларуская, родная наша! 
Край наш празрыстых  рэк і азѐр! 
Бяскрайняю даллю доўжацца пашы, 
Мілы вачам васільковы прастор. 
 
Жытнѐвае поле шуміць і гамоніць, 
У небе блакітным пяюць салаўі. 
На ростанях вецер-гуляка сваволіць, 
Чаруюць дубравы і клічуць гаі. 
 
Яе зберажом, моц і годнасць памножым, 
Сваю Беларусь мы праславім навек. 
Добрыя песні нашчадкам мы зложым, 
Хай вечна ўслаўляе яе чалавек! 
 



Мастам 
 
Раскінуўся горад шырока 
Ў краі чароўнай красы, 
Звініць яго слава далѐка, 
Пад  сонцам квітнеюць Масты. 
 
Мастоўшчына! Песня і доля, 
Няспынная праца гадоў. 
Расці, будавацца ѐн здолеў, 
Масты – гэта горад адноў! 
 
Вясѐлкай над Нѐманам ззяе, 
Азѐрамі ў неба глядзіць, 
Ў палях шчодра жытам палае, 
Бярозавым гаем шуміць. 
 
Спяваюць залівіста птушкі, 
Заранка над мостам ўзышла, 
Завод сыравіну зноў лушчыць 
Для будучай мэблі й цяпла. 
 
Убраны у кветках і славе 
Дастойна страчае гасцей, 
Дачок і сыноў вылучае 
Пад час гістарычных падзей. 
 
Масты! Горад любы і светлы, 
З табою наш лѐс назаўжды, 
Дзе  добры учынак адметны 
На доўгія ў шчасці гады! 
 

*** 
Заграніца мяне не вабіць, 
Мне тут падабаецца жыць. 
І вам я хачу параіць –  
Зямлю сваю трэба любіць! 
 

 



*** 
Дзверы са скрыпам закрываю, 
За імі вечар пакідаю, 
За імі блікі, далягляд, 
Цяпла бурштынавы абсяг. 
 
За імі думкі і трывогі, 
Кавалак пройдзенай дарогі, 
Усмешкі, твары і падзеі, 
Ды ветрык лѐгкі, дабрадзейны. 
 
Струменіцца жыцця крыніца, 
На досвітку вады напіцца 
Бягу па роснай я траве, 
Прастор бязмежны мяне заве. 
 
Блакітны ясны небасхіл 
Удалечы нібы застыў… 
Свідруе і журчыць крыніца 
З гаючай чыстаю вадзіцай! 

 
 

 

*** 
Немудрагелістым узорам 
Малюю думкамі й душой 
Веліч квітнеючай прасторы 
Зямлі, мне сэрцу дарагой. 
 
 
 
 
 

 


