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Калі ў 1967 го дзе паявіўся зборнік паэзіі Віктар а
Шведа ,,Жыццёвыя сцежкі” літаратурныя крытыкі
менш ці больш прыхільна ацанілі творы мала яшчэ
тады вядомага паэта, нягледзячы на тое, што яго
вершы многа раней паяўляліся на старо нках
тыднёвіка ,,Ніва”. У кніжным выданні творы Віктар а
Шведа набралі аднак іншага выразу і вартасцей.
Можна было іх лягчэй параўнаць і дайсці да нейкага
канкрэтнага вываду. У гэтых адносінах аблягчыў ён
заданне літаратурным крытыкам а таксама ч ытачам у
краіне і за мяжой.
Вядомы беларускі пісьменнік і літаратурны
крытык Міхась Калач ынскі ў сваім артыкуле
,,Сцежкамі жыцця” сцвердзіў, што вер шы В. Шведа
,,...падкупаюць шчырасцю мастацкага ўвасаблення
з’ яў, з якімі аўтар сустракаўся на нялёгкім жыццёвым
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шляху...” .
І гэта, безумоўная трапная спасцярога.
Прыкмячаючы вартасці вершаў В. Шведа для
дзяцей, вылучаючыхся, як вядома, сітуацыйнай
дасціпнасцю, Міхась Калачынскі раіў:
,,... В. Шведу варта і надалей «шукаць сябе» ў
паэзіі для дзяцей. Трэба толькі мець на ўвазе, што так
званы «дзіцячы жанр» не зусім лёг кі, як некаторым
2
здаецца...” .
Гэтага роду парады былі трапныя, Віктар Шве д
далей ідзе сваёй дарогай.
Іншы літаратур ны кр ытык Міко ла Прашковіч у
артыку ле ,, Пуцявіна на родны парог” пісаў між
іншым:
1
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Міхась Кал ачынскі, ,,Сцежкамі жыцця, ,,Беларусь” нр 1, студзень 1968 года, Мі нск.
Там жа.
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,,...Справа ў тым, што арыентацыя на
фальклорныя матывы ( яна выразна праглядаецца ў
многіх вер шах), узрушанасць ад хараства свайго
краю, захапленне душэўнай прыгажосцю людзей –
працаўнікоў – не запазычанне, не перайманне. Гэта
3
скразныя матывы лірыкі В. Шведа...” .
Вялікая пах вала ў гэтых славах, хаця не
поўнасцю можна з ёю згадзіцца, Віктар Швед
спецыяльна не арыентуецца на нейкія там
фальклорныя матывы, то лькі на жыццё, праз каторае
фальклор пранікае ў яго творы.
Чарговы беларускі
літаратур ны
крыты к
Уладзімір Казбярук у рэцэнзіі на тэму ,,Жыццёвых
сцежак” яшчэ інакш ацаніў твор ы сабраныя ў
зборніку. Сцвердзіў ён:
,, Вер шы паэта прысвечаны роднай зямлі,
роднай мове, маці – усяму таму, што дорага ко жнаму
чалавеку. У іх адчуваецца шч ырае пачуццё патрыёта,
грамадзяніна, сына сваёй Радзімы.
Усю першую частку зборніка можна б ыло б
назваць паэтычнай споведдзю сына беларускай
4
вёскі...” .
З гэтай ацэнкай можна поўнасцю згадзіцца.
Можна яе таксама аднесці і да другога зборніка паэта
,,Дзяцінства прыстань”.
Каб паўнейшай б ыла ацэнка твораў змешчаных
у зборніку варта сказаць некалькі слоў аб яго аўтары.
Віктар Швед нарадзіўся 23 сакавіка 1925 го да
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ў вёсцы Мора, гміна Чыжы на Беласточчыне ў
сялянскай сям’ і дзе пражываў да 1944 года, калі
пайшоў вуч ыцца ў беларуску ю гімназію ў Гайнаўцы.
Пачаткі паэтычнай творчасці В. Шведа
адносяцца да пер ыяду савецкай ўлады на
Беласточчыне, аднак у друку дэбютаваў ён ужо ў
сталыя гады, калі жыў у горадзе. Нягледзячы на гэта
яго старт і паэтычнае развіццё праходзілі ў цеснай
сувязі з жыццём вёскі з-пад Белавежскай пушч ы.
Адтуль паэт чэрпае найбольш вопыту, які ў паважнай
ступені ўплывае на яго ангажыро ўку ў грамадскую
праб лематыку і на яго светапогляд, на бачаныя
змены, якія пастаянна адбываюцца ў жыцці вядомых
яму ваколіц, а нават у пр ыродзе, якая паказана ў
руху, урэшце на катэгорыі перспектыўнага
мыслення, характэрнага для верша ,,Навагодні тост” і
5
іншых.
Канстру ктыўныя рэцэнзіі беларускіх савецкіх
крытыкаў на першы паэтыч ны зборнік паэта, а
таксама абшырная і пазітыўная рэцэнзія Васіля
Качно ва ,, Адчуванне часу” (а загаловак гэты не
з’ яўляецца выпадковым), змешчаная ў 104
Літстаронцы ,,Белавежы”, б ылі паважным стымулам
паэту, які няг ледзячы на жыццёвую трагедыю
(смерць бацькоў) патрапіў напісаць шмат вер шаў да
зборніка пад загалоўкам ,,Дзяцінства пр ыстань”. У
зборніку апрача вер шаў для дарослых надалей
паважнае месца займаюць вершы для дзяцей. Ці
затым паэт пайшо ў за парадай Міхася Калачынскага,
ці ідзе сваёй уласнай дарогай? На гэтае пы5

Васіль Качноў, ,,Адчуванне часу”, ,,Белавежа” нр 104, ор ган Бел арускага
літаратурна-маст ацкага аб;ядн ання пры ГП БГКТ.
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танне можна адказаць, што ідзе ён у ласнай дарогай,
хоць і пр ыслухоўваецца таксама да парад іншых. І
такое яго становішча заслугоўвае на пашану.
Яшчэ перад накіраваннем зборніка ў друк чыта ў
я шэраг твораў паэта і падказваючы некаторыя,
зрэшты невялікія іх заганы, раіў, каб ён іх папр авіў.
Віктар Швед зрабіў гэта, таму што ён умее ўнікнуць
у дэлікатную інструментацыю вер ша..
Асаблівай рысай большасці паэтычных твора ў
В. Шведа з’яўляецца іх пявучасць і музыкальнасць.
Аўтар асягае гэта між іншым цераз шліфоўку р ытмікі
і фанетычнага гучання верша. Гэта садзейнічае таму,
што лягчэй да іх напісаць му зыку. Дагэтуль, да каля
50 твораў Віктара Шведа, Эдуард Гойлік, Васіль
Кар дзюкевія і Сяргей Лу кашук напісалі музыку і
трэба мець надзею, што шэраг вер шаў, якія ўвайшлі ў
гэты збор нік дачакаецца гукавой інструментацыі.
Вялікія задаткі на песні маюць вершы ,,Родны кут”,
,,Начны ар кестр”, ,,Калыханка” і іншыя.
Пявучасць паэзіі В. Шведа і яе цесная су вязь з
класіч ным вершам спалучаюцца з паэзіяй паэтапесняра Міхаіла І сако ўскага, якога песні так
папу лярныя на Беласточч ыне. Нехта можа сказаць,
што І сако ўскі не пісаў вершаў для дзяцей. Гэта
праўда, аднак не ў тым заключаецца сутнасць
справы. Вырашаюць тут такія з’явы, як літаратурная
манера, прастата, сувязь з традыцыяй і г.д. У адным
са сваіх вершаў Ісакоўскі сказаў: ,, Я потерял
крестьянские
права,
но
навсег да
остался
деревенским”. А ці ж гэтых слоў нельга аднесці да
Віктара Шведа? Напэўна так. Не з’яўляецца ён ужо
селянінам. Мае зако нчаную Акадэмію палітыч ных
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навук, журналістыку і аддзяленне польскай і
славянскай філалогіі Вар шаўскага універсітэта. Зараз
працуе рэдактарам у кніжным выдавецтве ў Вар шаве.
Нягледзяч ы на гэта яго паэзія мае глыбокія карэнні ў
беластоцкай вёсцы, у тым, што найбо льш адчувае яго
сялянская ду ша. Элегійнасць яго паэзіі мае таксама
адценкі звязаныя з пераважнай колькасцю перамен,
якія адбываюцца ў вёсцы.
Віктар Швед піша без спешкі, звяртаюч ы
вяліку ю ўвагу на кожную фарму ліро ўку, на кожнае
слова. Мова яго паэзіі простая, вылучаецца амаль
поўнай адсутнасцю р ытарыч ных
фігур,
ці
разбудаваных эпітэтаў, а адначасова характар ызуе яе
вялікая сіла ўздзейнічання, сцісласць і пластычнасць.
Творы В. Шведа, у якіх часта чуллівасць
аб’ядно ўваецца з тэкстам, пераважна кароткія, аднак
адзначаюцца глыбокім зместам.
Калі параўно ўваем вершы з ,,Жыццёвых
сцежак” з вер шамі ,,Дзяцінства прыстань”
прыкмячаецца менш веры і пагоды сэрца ў новых яго
творах, аднак выразны крок наперад у яго
паэтычным развіцці. Пераканаўча сведчыць аб тым
найлепшы на мой пог ляд яго вер ш ,,Хлеб”, у якім
адчуваецца мінулае, трыццаць ці дваццаць гадо ў
таму назад – з пазіцыі сённяшняга дня. Паэт
сцвяр джае:
Кал ісьці м аці ў ця жк іх жорнах,
Здабытк у даўняй старыны,
Жытнёвыя мал ол а зёрны
Н а хлеб духм яны, аржаны.
Му ку матуля расч ыняла
Н а квасе хлебным у дзя жы,
Мя сіл а, ру чніком вя зала,
,, Ты хлеб з дзя жы не пабя жы”...
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Загало ўкі абодвух зборнікаў розныя, аднак калі
глыбей над імі задумацца відаць у іх сціслую сувязь з
гэтай радзімай пр ыстанню, з якой паэт выйшаў. У
ніжэй пр ыведзеным вер шы, элегійным у сваёй
тэматыцы, аднак захапляючым сваёй жыццёвай
глыбінёй, эстэтычнай дасканаласцю і смакам,
напісаным
спелым
пяром
і
паглыб леным
дасведчаннем перажытых гадо ў, паэт так разважае:
Майго дзяцінст ва прыст ань – Мора,
Адкуль выводзіш свой назоў?
Відаць, было тут мора гора,
Мора балот і хмызнякоў.
Тут асушылі ўжо балота,
З балотам счэзлі хмызнякі,
Знікае гора і т урботы,
Жывуць больш шчасна землякі.
Матывы суму, звязаныя з жыццём ро днай вёскі
ўзмо цненыя смерцю бацькоў і рэфлексіямі на тэму
перажытага няшчасця, напісаныя паважным, аднак
годным сына сумам, найбольш ярка выступаюць у
вершах : ,,Запавет” і ,,Надзея”, прысвечаных памяці
маці і бацькі. Сустракаем іх таксама і ў іншых
вершах, між іншым у ,,Слядах дзяцінства,
маладосці”, утрыманым у сумным і крыху
трывожным тоне. У гэтым вершы, здзіўляючым
логікай свайго развіцця, паэт кажа:
І зноў я тут у Моры госцем,
І зноў адведаў родны кут.
Слядоў дзяцінства, маладосьці,
З трывогаю шукаю тут.
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Парог пераступіўшы хаты
Не паўстрымаўся я ад слёз.
Няма ўжо т ут матулі, тат ы.
Падаркаў больш ім не прывёз.
У паэзіі Віктара Шведа мала жывых, яр кіх
колераў пр ыро ды, ды там, дзе выступаюць апісанні
прыро ды, яны з’яўляюцца носьбітамі глыбокай
думкі. Гэта пр ычыняецца да таго, што вершы паэта ў
першую чаргу з’яўляюцца творамі аб людской
адзінцы, аб сэнсе яе існавання і жыцця наогу л. У
вершах, якія ўвайшлі ў гэты збор нік, паэт у сё яшчэ
адчувае г лыбокую ду шэўну ю адзіноту, а можа нават
і грамадскую альенацыю, з якой хоча вырвацца, хоча
асягнуць сваё невялікае, скромнае шчасце. У вершы
на гэтую тэму знойдзем такія вось страфы:
Мне да ш часця нямногае трэба,
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты,
Адчуваць крышку ласкі, пяшчоты.
Мне да ш часця нямногае трэба.
Сувязі паэзіі В. Шведа з то й традыцыяй, якая
існуе ва ўражлівасці нашых земляко ў, з’яўляюцца
відавочнымі. Аднак памыляюцца тыя, што бачаць у
ім толькі прадстаўніка найбольш традыцыйнай плыні
ў паэзіі. Відавочна пад паняцце гэтае падцягваюць
памылко выя, а нават негатыўныя пог ляды на
традыцыю, тым больш што нічога не ўспамінаюць аб
наватарстве паэта, якое высту пае найбольш выразна
ў тэматыцы і псіхалагіч ным пр адстаўленні сучасных
герояў. Хачу падкрэсліць, што паэт, які цалкам
пазбудзецца традыцыі, не стане наватарам а то лькі
паэтычным
нулём.
Аляксандр
Баршчэўскі,
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прымаючы В. Шведа за традыцыйнага паэта,
звязанага з паэтыкай XIX стаго ддзя, даўшо ў да
фальшывага вываду, сцвярджаючы, што паэзія В.
Шведа ,,з’яўляецца рэгіянальнай з’явай у добрым
гэтага слова значэнні, мо цна зрозшайся з
Беласточчынай, не прэтэндуючай да шырэйшага
6
аспекта і ахо пу...” .
Варта падкрэсліць,
што
Віктар
Шве д
адно лькава чуллівы на міну лае і сённяшні дзень.
Вер шы В. Шведа дру куюцца ў БССР, што яшчэ раз
з’ яўляецца до казам, што яны выхо дзяць далёка за
межы Беласточчыны.
Дадатковым фактарам,
спрыяючым асягненню паэзіяй В. Шведа шырэйшага
распаўсюджання з’ яўляецца тое, што яго вершы
сталіся песнямі. Верш у гу кавой інструментацыі, калі
выходзіць на эстраду ці плыве ў эфір, набірае
большага значэння і шырэй распаўсюджваецца.
Падсумоўваючы
трэба
сцвер дзіць,
што
арыгінальныя і наватарскія творы В. Шведа, якія
ўвайшлі
ў
зборнік
,,Дзяцінства
прыстань”
узбагачаюць ду шу чытача ў здольнасць адчування
чужога бо лю, суму, тугі і клопату, і гэта, безумо ўна,
з’ яўляецца заслугай паэта.
Спадзяюся, што недалёкі той ч ас, калі паявіцца
трэці зборнік твораў В. Шведа, тым разам твораў ужо
менш сумных. Каб гэта здзейснілася – неабхо днымі
для В. Шведа з’яўляюцца бадзёрасць, вера ў свае
сілы, больш радасці, дэфіцытнасць якой так
адчуваецца сярод нас.
Аляксей Апалінскі
6

Аляксандр Баршч эўскі, ,, Лі тар атурн ы рух ”, ,,Б ГКТ” (фал ьд эр), Выдавецтва ГП
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У С ПА МІ Н
Мы жывем, каб вяртацца
час ад часу туды,
дзе мінула юнацтва,
дзе дзяцінства сляды.
А. Вярці нскі
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ДЗЯЦ ІНСТВА ПРЫС ТАН Ь
Жыхарам вёскі Мора
прысвячаю

Майго дзяцінства прыстань – Мора,
Адкуль выводзіш сво й назоў?
Відаць, было тут мора гора,
Мора балот і хмызняко ў.
Тут асушылі ўжо балота,
З балотам счэзлі хмызнякі,
Знікае гора і турботы,
Жывуць бо льш шчасна землякі.
Тады назо ў мо недарэчны,
Можа інакш назваць сяло?
Не існаваць жа таму вечна,
Што век сво й доўгі аджыло.
Ды не! Талко вы і прыгожы
І новы мае сэнс назоў.
Шуміць наво кал мора збо жжа,
Мора красуецца садо ў.
Каб меў назоў сэнс і апору,
Каб нам служыць мог, ды вякам,
Жадаю я багацця мора
І мора шчасця землякам!
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Я Ў Д УШЫ АС ТАЎСЯ
С ЕЛЯНІНАМ
Не быдо мне суджанае лёсам
Жыць без перабою ў роднай вёсцы.
Чуць зямельку пад стапо ю босай,
Цешыць во ка збо жжам на палосцы.
З габляваных смаляных бярвенняў
У бацькоўскай аставацца хаце...
З глеб ы перасаджаны з карэннем
Стаў я постаць селяніна траціць.
Стаў я жыць, загублены ў мільёне,
У таўпе, у гушч ы спр аў шматлікіх,
Стаў я па асфальце і бето не
Шаргаць ў глянцаваных чаравіках.
У мурах таўшчэзных і хало дных
Я замкну ўся, як у клетцы птушка.
Уцякаюць мае ду мкі штодня
На палетак з палявою грушкай.
Паміж мной а бацькавым парогам
Пасмы праляглі сталёвых рэек.
І калі збіраюся ў дарогу
Узрастае ў сэрцы зно ў надзея.
Цешуся, што зноў убачу скора
Родны кут, які калісь пакіну ў.
І хоць праглыну ў мяне ўжо горад
Я ў ду шы астаўся селянінам.
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СЛЯДЫ ДЗЯЦІНС ТВА,
МАЛАДОСЬЦ І
Ізноў я тут у Моры госцем,
Ізноў адведаў родны кут.
Слядо ў дзяцінства, маладосьці,
З трывогаю шукаю тут.
Парог перасту піўшы хаты
Не паўстрымаўся я ад слёз.
Няма ўжо тут матулі, таты.
Падар каў больш ім не прывёз.
У сенцах, як калісьці, жорны
Ад многіх не стаяць гадоў.
Бывала, з татам на х леб чорны
Зёрны жытнёвыя малоў.
А дзеж каса, што браў на плеч ы
Каб сена накасіць каню?
Дзе серп, што палец ім скалечыў,
Як жаць пайшоў у пер шыню?
Дзе цэп, якім калісьці з татам
Я малаціў авёс сухі?
Дзе бусел за страх і цыбаты?
Няма ўжо нават і страхі...
Я тут, у Мор ы, то лькі госцем,
Прайшлі маланкава гады...
Майго дзяцінства, маладосці
Пазаціраліся сляды.
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ЗЯМЛЯ НАВО КАЛ СО НЦА
КРУЖЫЦ Ь А Ў ВЁСЦЫ ЎС Ё
ВАКО Л ЗЯМЛІ
Бацькоў
дала зямля бацькоў
Бацькоў
зямля бацькоў забрала.
Р. Барадулі н
Бацькі мае, як стройныя бярозкі,
Раслі з зямлі, з зямлі пладоў жылі.
Прыстанішчам б ыла ім заўжды вёска
А ўсё жыццё іх – праца на раллі.
На ўсё жыццё пр апісаныя лёсам
Да спадчыны па прадзедах, дзядах,
Стапталі ўсе палі ступнёю босай
І пах зямлі насілі на руках.
Імкнуліся пр ыдбаць хоць дзесяціну,
Гадамі бар аніліся ў су дах,
А гэта з думкай аб любімым сыну,
Ці аб дачцы, каб мела у пасаг.
Зямля б ыла апор ай і багаццем,
Як кісларо д была яна бацькам.
І без зямлі тут не было бы працы
Жылістым, заўжды змучаным рукам.
Бацькі былі наро джаны зямлёю,
Зрасліся з ёю ўсім сваім жыццём.
Зямлю расілі потам і крвыёю
І ў зямлі спяць непрабудным сном.
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ЗАП АВ ЕТ
Памяці Маці
прысвячаю

Жыцця апо шнія хвіліны
Як свечка гасну ць уваччу.
Апошні раз з Варшавы сына
Так вельмі ўбач ыць я хачу.
Той далікатнае, мястовай,
Не абсталёўвайце труны.
Збудуйце новы дом здаровы
Мне з до шак смаляной сасны.
Не абувайце мне на ногі
Ніякіх чаравік, галёш.
Схадзіла боса ўсе дарогі
Пайду ў апошню басано ж.
А пахавайце ля Мікіты,
Хачу быць разам з му жыком.
Разам усё жыццё пражыта,
Разам нам спаць апошнім сном.
Бывайце, дарагія дзеткі,
І белы свет мой – бу дзь здароў.
А на магілах часам кветкі
Злажыце, помнячы бацькоў.
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НАДЗЕЯ
Памяці Бацькі
прысвячаю
Эпіграф:
Дзе ёсць жыццё –
там ёсць надзея.
М.Сэрвантэс

Гадамі змучаны і працай,
Цяжкай збяссілены хваробай,
Не мог татулька спадзявацца,
Што ўжо стаіць над цёмным гробам.
Ведаў, што з дня на дзень слабее,
Што павялічваюцца му кі,
У лекарах была надзея –
Сво й лёс у іх складаў ён ру кі.
Шукаў ратунку у шпіталі
З надзеяй у жыцця вяртанне.
Навокал хворыя ўміралі...
Раслі няўмольна прадчуванні.
Хвароба злая безупынна
Смяротнае ўпівала джала.
І ўжо з гадзіны на гадзіну
Жыццё маланкава ўцякала.
Жыццё – найбольшае багацце.
Смерць вартавала за плячыма.
Прасіў: - Хачу ўміраць у хаце.
Жыць без надзеі немагчыма.
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ЧАКАНН Е
Пошта з’явілася ў вёсцы.
Газеты, некалькі лісто ў.
У маці жаль да пісьманосца,
Ёй не прынёс пісьма ізноў.
Ніко лі нават праз хвіліну
Не спрабавала разважаць,
Што вінаваціць трэба сына –
Паленаваўся напісаць.
Ад рання маці да змяркання
Напру жвае свой слых і зрок.
Яе жыццё – гэта чаканне
На весткі сынавы здалёк.
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ТАК МАЛА СЛАЎ ЛІС ТО Ў
ДАХАТЫ
Так мала слаў лістоў дахаты,
Хоць іх чытаць любіў мой тата.
Татулькі роднага не стала.
Шкадую, што пісаў так мала.
Далей няшмат пісаў таксама.
Чытаць не ўмела мая мама.
Цяпер хварэю я ду шою,
Няма бацько ў, няма спакою.
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ЛЮБІЛА МАМА АП ЕЛЬСІНЫ
Памяці Маці
прысвячаю

Чакала мама заўжды сына
Да самай старасці сівой.
Любіла мама апельсіны,
Што часам сын прывозіў ёй.
Чакала мама доўга сына
З далёкіх гарадскіх дарог.
Жыцця апо шнія хвіліны ...
Смерць увахо дзіць на парог.
Не ела мама апельсінаў.
Па кро пельцы сачыўся сок
На вусны смаг лыя, ад сына
Апошні выпіла глыток.
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ЯДНАНН Е З ПРЫРОДАЙ
У старэнькай калысцы,
З надмагільных карэнняў
Выр астала калісьці
Не адно пакаленне.
Пакаленні ўміралі,
Хто старым, а хто юным,
З прахаў іх вырасталі
Зно ў калыскі і тру ны.
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НА ГАРЫЗО НЦ Е ЛЕС У ГО ТЫКА
На гарызонце лесу готыка
А я іду папросту ў гу шчу.
Пад лесу царскія вароты,
Да хараства імкнуся пу шч ы.
І заглядаюся ў кр ыніцы,
У крышталічным ізумрудзе.
Кадзільны арамат жывіцы
Струменіцца бясконца ў грудзі.
Не моўкне гоман шматгалосы,
Спеў жыхаро ў лясных парогаў,
Што падымаюць пад нябёсы
На крылах радасць і трывогу.
Пазнаць бы дрэва ў пушчы ценю,
Што дасць мне дошкі пасля скону.
Прад ім упаў б ы на калені
І цалаваў бы як ікону.
Мо лепш на вечны адпачынак
З карэннем дрэваў мне зрадніцца.
Магутнай прарасці ялінай
І ап’яняць людзей жывіцай.
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ЛЁН
І
Пад новы плён араў загон
Мой працавіты тата.
У глебу ён пасеяў лён
Бліскучыя зярняты.
І рос лянок, рос даўгу нок,
Матуля даглядала.
Як васілёк, цвіў, песціў зро к,
Даспельваўся памалу.
Рвалі лянок, а вецяро к
Дбала прасу шваў жмені.
Клалі ў вазок, звязлі на ток,
Прачом стаўклі насенне.
Пазней лянок плыў у ставок,
Мачыцца у вадзіцы.
Мачыўся, мок, і на лу жок
Зно ў выплываў сушыцца.
Чарэн прыпёк, стагнаў лянок
У цер ніцы зубастай.
Наступны крок – на кадлубок –
Трапачкай б ілі часта.
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ІІ
Прадзе, прадзе з ку дзелі ніць
Раўнютку ю мату ля.
Крутая ніць з ру кі бяжыць
На калаўротка шпулю.
Снуе, снуе матуля ніць
На сно ўніцы крылатай.
А сно ўніца скрыпіць, рыпіць,
І кружыць з ёю хата.
Туды – назад, туды – наазад
Рука імчыць чаўночак.
Матуля кужаль тчэ, варштат
Туркоча ўдзень і ўночы.
На луг са мно й ішла вясной
Бяліць палотны мама.
Я па даро жцы ільняно й
Бег босымі нагамі.
Каторы год у жо мінуў...
Потым мая матуля
З калісьці вытканага льну
Даношвала кашулі.
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ХЛЕБ
Калісьці маці ў цяжкіх жор нах,
Здабытку даўняй старыны,
Жытнёвыя мало ла зёрны
На хлеб духмяны, ар жаны.
Муку мату ля расчыняла
На квасе хлебным у дзяжы,
Мясіла, руч ніком вязала,
,,Ты хлеб з дзяжы не паб яжы”.
І выпясціўшы бохан кожны,
Паклаўшы на лапчасты хрэн,
Іх на лапаце асцярожна
Вазіла ў печку на чарэн.
Потым са скваркай, ці капустай,
Ці з соллю, як была бяда,
Давала ў ру кі х леба лусту.
Цудо ўная была яда!
Не выпякае бохнаў мама,
Не дазваляе век стары,
Давозяць у вяскову краму
Хлеб, што спякаюць пекары.
Ды, відавочна, так і трэба
Каб хлеб у нас быў гарадскі.
А ўсё ткі ар жанога хлеба
Хацеў бы з матчынай рукі.
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ВЯЗ
Над хатай і вясковам брукам,
Дзвесце гадоў, а можа болей,
Раскінуўшы галіны-рукі
Рос вяз – фарсун на наваколле.
Ён браўся забаркі з вятрамі,
Завеі стр ымліваў і слоты,
Лавіў маланкі з перунамі,
Цень дарыў людзям у спякоту.
Над вязам адгрымелі во йны,
Ён мужным выстаяў салдатам.
Настаў зноў мірны час спако йны,
Змены прынёс людзям у хаты.
Прыехала шмат хлопцаў юных,
З дратамі тут стаўпы ўкапалі,
А на дратах тых, як на стру нах,
Вяз песні дзіўныя цымбаліў.
За гэта не зазнаў спако ю,
Ізноў тут завіталі людзі
І электрычнаю пілою
Жывыя пілавалі грудзі.
Памёр асілак, прашчур лесу,
На вёскі брук ствол- цела ўпала.
Не разумеў, відаць, прагрэсу,
Відаць, быў ад жыцця адсталы.
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ХАТА І ДО М
Пражыла гадо ў багата
З смаляных б ярвенняў хата,
З саламянаю страхой.
Адбылося шмат здарэнняў,
Не адно ўжо пакаленне
Тут закончыла век свой.
Не кранулі хаты войны,
Адыйшоў час неспако ўны,
Мір ступіў зно ў на парог.
У старыннай вёскі сцены
Завіталі перамены
З новых гарадскіх дарог.
Ля хаціны нечакана
Рос паверхавы, цагляны,
Гарадскі прыгожы дом.
Хата скромная, вядома,
Ля паверхавага дома
Учарашнім жыла днём.
А прахожым, як іронія,
Здаўся на гіганта фо не
Той мізэрны х аты ўзор.
І чуллівыя сяляне
Хаты хуткае ўміранне
Дому ставяць у дакор.
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НА НО ВЫМ СВЕЦ Е
КОНЬ С ТАРЫ
Заблытаўся сярод машын
Старэнькі ко нь на Свеце Новым.
На гулкай вуліцы – адзін,
Аб асфальт цо каюць падковы.
Навокал сотні конскіх сіл
А у яго адна, слабая.
У воч ы шч ыпле дым і пыл,
Што коні-волаты ўзнімаюць.
І здзекваюцца ліхтар ы,
І клаксан стаўся хуліганам.
На Но вым Свеце ко нь стары
Мо ўжо апошнім ветэранам.
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БУС ЛЫ
Дзе буслы водзяцца,
гром не ўдарыць.
(народная пагаворка)

Жыццё мяняецца няспынна,
Не верыць прыказцы народ.
У клу ні, у гняздзе бусліным,
Паставілі громаадво д.
І правялі балот асушку,
Як быццам бы буслам на здзек.
З бусламі жабы- весялу шкі
Сво й аджылі кароткі век.
Стаяць буслы ў нямой журбоце,
Цяжка даво дзіцца ў жыцці.
Хоць вешайся на громадроце
Або у вырай зноў ляці.

32

РУЖЫ
Зацвіў сто л духмяным бу кетам,
Крывавяць ружы у вазоне.
Яны развіталіся з летам,
Чакае іх толькі агонія.
Людскі зрок нацешыўся мала
Жыццём нетр ывалым і кволым.
Пялёсткі згарнуліся вяла,
Як слёзы павіслі дадолу.
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ТРЫЯЛЕТЫ
Удваіх вы ішлі па дарозе,
Нечакана цябе ён пакінуў,
У жыцця непр ыхільнай хвіліне.
Удваіх вы ішлі па дарозе,
Ён пакіну ў цябе у знямо зе
І пакрочыў уласнай сцяжынай.
Удваіх вы ішлі па дарозе,
Нечакана цябе ён пакінуў.
*

Ты мне руку падай, дарагая,
Праз жыццё нам лягчэй ісці разам.
Мне не трэба ніякіх адказаў,
Ты мне руку падай, дарагая,
Нас дарога чакае цяжкая,
Удваіх - палягчэе адразу.
Ты мне руку падай, дарагая,
Праз жыццё нам лягчэй ісці разам.
*

Я разок толькі глянуў у вочы,
Акунуўшыся ў іх, як у мор ы.
І цяпер мне і радасьць і гора.
Я разок толькі глянуў у вочы,
І спакою няма ўдзень і ўночы,
І ду шо ю і сэрцам я хворы...
Я разок толькі глянуў у вочы,
Акунуўшыся ў іх, як у мор ы.
*

З незвычайнай душою жанчына
Мне пасеяла ў сэрцы тр ывогу.
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І мне болей не трэба нічога.
З незвычайнай душою жанчына.
Не шу каю ніякай пр ычыны,
Хоць пр ычын усялякіх ёсць многа.
З незвычайнай душою жанчына
Мне пасеяла ў сэрцы тр ывогу.
*

Мне да шчасця нямногае трэба,
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты,
Адчуваць крышку ласкі, пяшчоты,
Мне да шчасця нямногае трэба.
Мець штодзённа скарынач ку хлеба
І ду шы рамантычныя ўзлёты.
Мне да шчасця нямногае трэба,
Толькі ў сэрцы не мець адзіноты.
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У КНІГАРН І
Заглянуў сюды я па дарозе
Праглядзець навінкі на паліцы.
І запаланіў мяне тут позірк
Стройнай, чарнавокай прадаўшчыцы.
З той пар ы у пошуках навінак
У кнігарню пратаптаў я сцежку.
Заўжды вабіць тут мяне дзяўчына
Позіркам і слаўнаю усмешкай.
Кніжны магазін у маёй хаце
Пэўна будзе ў часе недалёкім.
Узрастае кніжнае багацце...
Я ізно ў іду да чар наво кай.

36

ЗОРКІ
Заіскр ыліся зоркі ў галінах.
Іх, здаецца, ру ко ю б сабраў
Па чарзе і чароўнай дзяўчыне
Шнур караляў я б з іх нанізаў.
Ды няўло ўныя зоркі, як шчасце,
Надта зманлівы іх дзіўны свет.
Як усмешка прывабная Насці,
Як затоены ў сэр цы сакрэт.
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П ЕРШЫ СН ЕГ
Быў гэта пер шы пух кі снег
І першае з табо й спатканне.
Здавалася, спыніў час бег,
Змярканне сталася світаннем.
Казаўся лістапад вясной,
Снег белы – цёплаю пяр ынай.
Я поўны шчасця б ыў з табой,
Мая каханая дзяўчына.
Я вуснамі, як чарадзей,
Лавіў сняжынкі з твайго твару.
Глядзеў уг лыб тваіх вачэй,
І абдымаў твой стан, і марыў...
Мінулі многія гады
І не адзін снег выпаў ранні.
Ды бу дуць пер шымі заўжды
Той снег і нашае спатканне.
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ЦЯГНІКІ
Цягнікоў імклівых вельмі многа,
Што б ягуць у розныя бакі.
Не вязуць нікога дарагога
Абыякавыя цягнікі.
Ды бываюць цягнікі другія,
Іх прыезд ёсць радасны такі.
Нам вязуць істоты дарагія
Блізкія надзвычай цягнікі.
Госць сар дэчны зноўку на змярканні
Нам з купэ паслаў узмах рукі.
Астаўляюць горыч развітання
Разлучаюч ыя цяг нікі.
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РУСКІ ЧАЙ
Ніхто калісьці ў вёсцы Мора
Не ведаў чаю – не сакрэт.
Быў нехта ад прасту ды хвор ы –
Піць ліпавы давалі цвет.
Помню, у Ор лі, у стало вай,
Са шко лы выйшаўшы бадай,
Першы раз у жыцці вяско вым
Піў смакавіты рускі чай.
І калі перасохне ў гор ле
У спёку лета, цёплы май,
Прапомніцца той піты ў Орлі
Слаўны, духмяны рускі чай.

40

ЗАЎЖДЫ ГАТО Ў
Да ўсіх сцяжын дамоў,
Чуллівасці бацькоў,
Да беларускіх слоў,
Урадлівасці палёў,
Духмянасці луго ў,
Напеўнасці лясоў –
Пакуль пу льсуе кроў
Я вернасць і любоў
Заўжды бярэч гатоў.

41

РО ДНЫ КУТ
У няб ыт пайшлі няго ды,
Шмат людскіх пакут.
Прыгажэе з кожным годам
Мілы, родны кут.
На палетках плён багаты,
Мора каласоў.
У лагчынах дрэмлюць хаты
Ў засені садо ў.
З хат да працы рана, рана
Выйшаў мой народ.
Збожжа спелае сабрана –
Слаўны умалот!
І заўсёды бу дзе б лізкім,
Што спазнаў я тут.
Ты – жыццё маё, калыска,
Мілы, родны кут.!
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ЖНІВО
Помню, выходзілі з вёскаю
У по ле сяр памі жаць жыта.
Не спорна кратацца палоскаю
Сагнутым людзям, потам злітым.
Змяркалася, пожняю зжатаю
Насілі снапы свае ў кучы.
Калечыла по жня шурпатая
Нам босыя ногі балюча.
Кароткаю ноччу, да раніцы,
Нам нылі і рукі і плеч ы.
Мы падалі з ног, быццам п’яніцы,
Жніво было катаржным нечым.
А сёння палеткі ўраджайныя
Мы нават касою не косім.
Жняяркамі жнем і камбайнамі,
Малоцім машынамі ўвосень.
Жыццё незвычайна мяняецца,
Ідуць нам насустрач машыны.
Палепшыць жыццё намагаецца
Працо ўным штодзённа Айч ына.
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ЮБІЛЕЙНАЕ
(ДА 15-ГО ДДЗЯ БГКТ)
А хто там ідз е
ў агромністай такой грамадз е?
- Беларусы.
Я. Купала

Мы – згуртаваныя,
Мы – аб’яднаныя
Матчынай моваю
І роднай песняй.
З душой кр ылатаю
Выйшлі аратыя
На нівы свежыя
Сустрэць прадвесне.
І жменяй поўнаю
На скібы роўныя
З натхненнем сеялі
Шчасця зяр няты.
Нівы ўраджайныя
І рукі дбайныя
Штого д пр ыносілі
Нам плён багаты.
Мы – не лапцюжныя,
Сям’ёю дружнаю
Ідзем у светлае
Заўтра краіны.
Палякам – ро ўныя,
Славянам – кроўныя.
Супольны дом наш –
Наша Айч ына.
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КВІ ТНЕЙ НАША НІВА
Супрацоўнікам і чытачам ,,Нівы”
прысвячаю.

У раллю, якую ўзварушыў араты
І сваім горкім потам арасіў,
Рукой сейбіта кідаем зяр няты,
Чакаем, каб палетак наш расцвіў.
Нас смуціць, што зярнятак яшчэ многа
Замест ў зямлю зараную, ўпадзе
На цаліну, мяжу, ці край дарогі
І ў пустазеллі дзікім прападзе.
Хай нас ад працы гэта не адстрашыць.
Нямала трэба нам яшчэ гадоў
Каб першыя ўсходы нівы нашай
Шумелі гукам по ўных каласоў.
Сейбіт, ты зможаш многага дабіцца!
Зярняты поўнай жменяй рассявай,
А ніва нам, павер, закаласіцца
І прынясе багаты ураджай.
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П ЕРШЫ ПАЧЫН
Настаўнікам і вучням
Гайнаўскаг а беларускага ліцэя
прысвячаю

Яшчэ дыміліся пажарышчы вайны,
Яшчэ даносіўся здалёк ару жжа грукат,
А з нашых вёсак дочкі і сыны
Прыйшлі сюды, па веды, па навуку.
Лавілі прагна кожнае слаўцо
Разам з жывічным пахам Белавежы.
Адгэтуль павяло іх у жыццё
Шмат неспазнаных, таямнічых сцежак.
Пераступіць пакінуты парог
Без хвалявання не магу ніколі.
Тут і маіх пачатак быў дарог,
Што праляглі ў жыццёвае раздо лле.
Часцінку сэрца я пакіну ў тут,
Дзе навучалі, што ко жны павінен
Не забываць ніко лі родны кут,
Любіць наро д свой і сваю айч ыну.
Аб днях за школьнай партай успамін
У памяці заўсёды будзе свежым.
Так дарагі мне гайнаўскі пачын
І пах жывічны стро йнай Белавежы.
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НАШ СВЕТЛЫ ГМАХ
Настаўнікам і вучням
Бельскага беларускага ліцэя
прысвячаю

З усіх найдаражэйшая ты школ,
Табе падзякі ёсць у сэрцы многа.
Дзяцей ты сотні з нашых родных сёл
Выводзіш на шырокую дарогу.
Ці хто калісьці ў вёсцы марыць мог,
Што дажыве такой хвіліны шчаснай,
Што пераступіць сёння ён парог
Такой прыгожай шко лы, нашай, уласнай.
Красуйся ро днай школы светлы гмах,
Гмах нашых мар, усіх нашых імкненняў!
Няхай адгэтуль на жыццёвы шлях
Выходзяць маладыя пакаленні.
Хай мо ладзь за прыгожы гэты дар
Удзячнасцю адплач вае заўсёды.
Няхай усе сілы, веды, сэрца жар,
Аддасць краіне і свайму народу!
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УС Е МЫ ВЫЙШ ЛІ З НАВАКО ЛЬНЫ Х
С ЁЛАЎ
Удзельнікам І З’езда
выпускнікоў і выхаванкаў
Бел ьскага беларускага л іцэя
ў XXX гадавіну існавання школы
прысвячаю

Усе мы выйшлі з навакольных сёлаў
І незлічонай колькасцю сцяжын
Прыйшлі сюды, да нашай роднай школы,
Здзяйсняць высокародны свой пачын.
Прыйшлі зачэрпнуць з ведаў мы крыніцы,
Прыйшлі каб знік адвечнай цемры след.
Пазнаць прыйшлі мы свету таямніцы,
Вучыцца дасканаліць гэты свет.
І калі сёння ціснем мы далоні
Сябрам па парце, маладым тады,
Бачым , што многім пасівелі скроні,
Што крышку нас кранулі ўжо гады.
Усім сустрэцца нам было цікава,
Вярнуцца ў думках да мінулых спраў.
Шка да, няма між нам і Яраслава,
Які сябе нам поўнасцю аддаў.
Які быў нашым бацькам, педагогам,
Які заўжды нам дапамогу нёс,
Які нам ў заўтра пракладаў дарогу
І хваляваў якога ўсіх нас лёс.
І калі зноў, сябры, мы будзем дом а,
Агорне нас жыццёвых спраў паток,
Не забывайма, дарагія, хто мы,
Што ўсіх яднае родны наш куток.
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ВАРШАВА
Жыхарам сталіцы
ў XXX гадавіну выз валення
ад гітлераўскіх захопнікаў
прысвячаю

Тваёй красы ранейшай я не бач ыў,
Не меў цябе ў дзіцяч ых успамінах.
А ў сорак шостым быў я поўны плачу,
Калі ўвахо дзіў на твае руіны.
Тады была ты пяпялішча морам,
На кожнвм кроку чу ўся подых смерці.
Цябе, Варшава, азвярэлы вораг
Хацеў ганебна з зямлі твару сцерці.
Хацеў цябе ён кінуць на калені,
З якіх ніколі не змаг ла б падняцца.
А ты, Вар шава, як славуты фенікс,
Паўстала, каб квітнець і красавацца.
З зямлі прасякшай і крывёй і потам
Расцеш няспынна ўшыр і ўвысь, да сонца.
Сваіх палацаў ззяеш пазалотай
І захапляеш хараством бясконцым.
Дык уздымайся да вяршыняў новых!
Авейвайся легендамі і славай!
Я ганаруся, што жыцця палову
Пражыў тут, у мурах тваіх, Варшава!
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МАЙ
Май со нечны, прыго жы май вясенні,
Ты сонца яркае падняў высо ка,
Каб неўміручыя яго праменні
Зімы ако вы спальвалі наво кал.
Май жыццядайны, заўжды закаханы,
З вясной ў аб дымках як з дзяўчынай крочыш.
Нясеш шырока кветак пах дух мяны
І зямлі соннай адкр ываеш вочы.
Бунтарскі май, не церпіш ты засто ю.
З гвалтам і цемрай у канфлікце строгім.
З усім аджыўшым ты ідзеш да бою
І новаму пракладваеш дарогі.
Май пераможны, ты у сорак пятым
Пераступіў парог вайны крывавай.
І ўсюды міру сееш ты зярняты,
Стаіш на варце нашай добр ай славы.
Ты мірны май, за мір завеш змагацца,
Каб мір мог стацца справаю святою,
Каб войны не маг лі больш паўтарацца,
Каб не сцякала больш зямля крывёю.
Шчаслівы май, жывеш ты у народзе,
Пара святочная – так дарагая.
З штандарамі ч ырво нымі ў паходзе
Цябе вітаем песняй Пер шамая.
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СВЯТА АДРАДЖЭННЯ
Дзень ліпеня дваццаць другі.
Год грозны сорак чацвёрты.
Змагаецца край дарагі,
Адхо дзяць фашысцкія ор ды.
Дзень ліпеня дваццаць другі.
Мірны год сорак пяты.
Свабоднага краю сцягі
Высока пад небам узняты.
Дзень ліпеня дваццаць другі.
Мінае за годам год новы.
Шлях пройдзены намі даўгі,
Будуем наш край паспяхова.
Дзень ліпеня дваццаць другі.
Мы слаўнаму трыццацігоддзю
Спяваем р адасны гімн,
Ідучы ў магутным паходзе.
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Н АВАГО ДНІ ТОС Т
Каб светлай будучыні гмах
Уверх ўздымаўся шпар ка,
Каб смутку не было ў вачах –
Я падымаю ч арку.
Паміж наро дамі вайны
Каб не было і сваркі,
За вечны мір, за пах вясны –
Я падымаю ч арку.
Каб з нашых фабрык з ко жным днём
Ішло ўсё добрай маркі.
Каб ганар ыцца нам дабром –
Я падымаю ч арку.
Каб нам багаты ураджай
Давалі гаспадаркі.
Каб красаваўся ўвесь наш край –
Я падымаю ч арку.
Каб на зямлі мець дабрабыт,
Потым да зоркі яркай
Ляцець ракетай у блакіт –
Я падымаю ч арку.
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ХІРАСІМА
Памяці ахвяр атамнай бомбы
прысвячаю

Шматпакутніцкая Хірасіма,
Горад жахаў, горад горкіх слёз.
Хоць не аг лядаў цябе вач ыма
Не дае спакою мне твой лёс.
Свае раны леч ыш ты дагэтуль,
Хоць даўно пагас вайны пажар.
Асцярогай быць павінен свету
Незлічо ны лік тваіх ахвяр.
Масава яшчэ ўміраюць людзі
Ад хвароб ы атамнай штого д.
Хірасіма, гэтага не бу дзе
Каб ад войнаў зноў цярпеў народ!
На планеце людзі добрай волі,
Міру непарушнага залог,
Сочаць пільна, каб нідзе, ніко лі,
Лёс твой паўтарыцца больш не мог!
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БЕЛАРУСЬ
Ізноў знаёмыя мясціны
Лясы, пасёлкі, гарады.
О, Беларусь, ты край гасцінны,
Край жыватворчы, малады.
Край з маляўнічаю прыродай,
Сваіх багаццяў у ладар,
Край працавітага народа,
Край здзейсняных надзей і мар.
Мінск заўжды вабіць стройным станам
І ачароўвае красой.
Зайздрошчу шчыра я мінчанам
Сталіцы з юнаю красо й.
Хоць я цябе ізноў пакіну ў,
Хоць я сказаў табе: бывай!
Жывеш ты ў сэрцы, ва ўспамінах,
О, Беларусь, гасцінны край!
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ЯНКУ КУПАЛУ
Твой голас зазвінеў, як гучны звон,
Глухіх і со нных змусіў ён падняцца.
І зварухнуўся не адзін Лявон
З магутным клічам: людзьмі хочам звацца!
Ты ў вершах многа дум і мар сабраў,
Пякучых слёз грамадскасьці гало днай.
Ты ў сэрцах белару саў абуджаў
Любо ў да мовы – гордасьці народнай.
Ты верыў, што загіне цьма, абман,
І светлай раніцы надыдзе час чаро ўны,
Калі ў сям’і нязлічанай славян
Народ наш будзе жыць, як роўны з ро ўным.
Збыліся мары, сёння твой наро д
Жыве шчаслівы ў сям’і вольнай, новай.
Яна расце, мацнее з году ў год
Узгадаваная таксама й тваім сло вам.
І з намі ты жывеш, ты не памрэш,
Хоць смерць цябе каварная забрала.
У тамах вершаў веч на ты жывеш
І ў нашых сэр цах, дарагі Купала!
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П ЕРШЫ ЎРО К
Вераснёвая цёплая раніца –
Дзынкнуў пер шы працяг лы званок.
З хваляваннем вялікім настаўніца
Пачынае свой першы урок.
Перад ёю адказнасць грамадная –
Душ дзіцячых яна інжынер.
Паплылі з вуснаў сло вы суладныя,
Апраўдоўвае важны давер.
Сваёй працай, умелымі ўро камі,
Падапечных маленькіх дзяцей
Павядзе на дарогу шыроку ю,
Каб было у жыцці ім лягчэй.
Вер ыць, з працаю цяжкаю спр авіцца,
Ко жны будзе бо льш пэўны тут крок.
Таму сёння шчаслівай настаўніца
Пачынае свой першы урок.

56

У СМЕШК А
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Н Е ЗАБЫВАЙ
Калі за шко льнай партай, сыну,
Сядзеш, каб веды здабываць,
Вучыся, што ў жыцці павінен
Шчыра любіць, не забываць.
Не забывай ты бацькі, маткі,
У сэрцы май заўжды іх лёс,
Не забывай пад вязам хаткі,
Дзе нарадзіўся і дзе рос.
Не забывай свае мясціны,
Дзе твой бацькоўскі родны кут,
Дзе ад вякоў жыве гасцінны
Твой беларускі кроўны люд.
Не забывай ты роднай мовы,
Напеву песні дарагой,
Жывой абраднасці вяско вай
І шуму пушчы векавой.
Аб родным, дарагім, мой сыну,
Ў жыцці заўсёды памятай.
Народу, мовы і айчыны
Не забывай, не забывай!
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СЯБРО ЎС ТВА
Сеў за партаю Стась Шпак,
Разам з ім Валодзя Вус.
Станіслаў – гэта паляк,
А Вало дзя – беларус.
Быццам ро дныя браты
Парадніліся з сабой.
Іх дэвіз: пакрыўджан ты –
За цябе стаю сцяной.
За айч ыну ў час вайны
Іх змагаліся бацькі.
Вось тым больш цяпер яны
Назаўсёды дру жбакі.
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Н Е Д УМАЙ Н ІКО ЛІ,
ШТО ЎМЕЕШ Д АВО ЛІ
Сустрэць можна вучня такога,
Што амаль не ўмее нічога,
А кажа: я ўсё разумею,
Не бу ду ву чыцца, бо ўмею
У кнігу заглянуць не хоча,
Таму што баляць быццам вочы,
Ды хваліцца то лькі навокал,
Што знае выдатна уро кі.
Каб ведаць усё на выдатна
Патрэбна вучыць акуратна.
За кнігу з ахвотаю брацца,
У веды ўсё больш паг лыб ляцца.
Каб гэтата вучням дабіцца
Патрэбна вучыцца, вучыцца.
Не думай, мой дружа, ніколі,
Што ты навучыўся даволі,
Ды толькі за кнігі бяр ыся
Вучыся, вучыся, вучыся.
1940 г.
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П АДКАЗКА
А хто я? – калі ласка –
Знаёмлюся з ахвотай:
Завуць мяне падказкай,
Сябро ўкаю ляноты.
Хто стаўся абібо кам,
Хто незвычайны лодыр,
Я гэтаму на ўро ках
Падказваю заўсёды.
А хто салідна ў школе
Трактуе абавязкі
Не звернецца ніколі
На ўроках да падказкі.
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ДРУГАГО ДНІК
Бацька адзываецца з дакорам:
- Адкажы ты мне сур’ёзна, Вася,
Хіба ж гэта ёсць вялікі сорам
Два гады сядзіш у адным класе?
- Ды чаго саромецца, мой тата,
З майго боку гэта вельмі скромна.
Наш настаўнік пэўна год дзесяты
Тут сядзіць спакойна, бессаромна.

ЛЯН О ТА
Бадзяюся па свеце,
Цураюся работы.
Дарослыя і дзеці
Завуць мяне лянотай.
Шапчу я ўсім на вуха:
- Кінь працу, кінь навуку.
Не хочаце паслухаць –
Перажываю му кі.
Нядобры лёс ляноты,
Сумую я заўсёды:
Жыць хочу ць без работы
Толькі гультай і лодар.
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НЯЎДАЧА З ЗАДАЧАЙ
Над задачай мучыўся Валодзя,
Аніяк яе рашыць не мог.
Трэба ад сяброў сцягнуць – і годзе.
Так паду маў, з гэтай думкай лёг.
Доўга мар ыў лежачы ў пасцелі:
Дачакацца б мог хвіліны той,
Каб на Месяц людзі паляцелі
І ўзялі яго туды з сабой.
Некалі настаўнік растлумач ыў:
Шмат разо ў лягчэйшае ўсё там.
І таму на Месяцы задачу
Выр ашыць без цяжкасцей ён сам.

ЧАРН ІЛА Н Е ХАП ІЛА
Не паспеў на ўроку Ваня
Даконч ыць хатняга задання.
Настаўнік кажа: - Ваня мілы,
Відаць, за мала меў ты сілы
Ваню падказвае Людміла:
- Скажы, чарніла не хапіла.
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ЖЫВЫ ГАДЗІН НІК
Кукарэку, кукарэку,
Певень заспяваў пад плотам.
Разамкні, сынок, павекі,
Падымайся да работы.
Віця развітаўся з ло жкам,
Апрануўся і паснедаў.
Павуч ыўся яшчэ трошкі
Ды пайшо ў тады па веды.
І ніколі не павінен
На урок х лапец спазніцца.
На руцэ ў яго гадзіннік,
А жывы той – бу дзіць Віцю.

ПАРКАННЫ МАС ТАК
Кажуць, здольны Коля
Да мастацкіх спраў.
Крэйдай парты ў школе
Ён памаляваў.
Ідучы на ўрокі
Раніцай штодзень
Малюе навокал
Парканы, пляцень.
Ды з гэтага толку
Няма аніяк.
Таму што Міколка
Парканны мастак.
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СЁННЯ НІН Ы ІМЯНІНЫ
Сёння Ніны імяніны,
Сёння ўвесь святкуе клас.
Усе дзеткі нясуць кветкі
Нюрка, Юрка, Апанас.
Святкавалі, віншавалі,
Жыць жадалі сто гадоў.
Госціць Нінка ўсе дзяўчынкі,
Госціць Нінка хлапчукоў.
Ўсіх злічыла, аб дзяліла
Смакавітым піражком.
Нюрцы, Верцы па цукерцы
Яшчэ суну ла тайком.
А дахаты ўсе рабяты
Ішлі дружнаю сям’ёй.
Сёння Ніны імяніны,
Радасны ва ўсіх настрой.
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БЯРО ЗАВІК
Помню гэтую хвіліну:
Абламаў калісь галіну
І з галіны у збанок
Крышталічны со к пацёк.
Я чакаў цярпліва, потым
З незвычайнаю ахвотай
Піў салодкі, як мядо к,
Смакавіты надта сок.
Пад бярозаю праходзіў
Згорблены стары Мяфодзій.
На мяне падняўшы зрок
Адазваўся так дзядо к:
- Ведай, дарагі сынок,
Не бярозавы п’еш со к.
У збано к сабраў ты слёзы
Акалечанай бярозы.
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ЗЯЗЮЛЯ
Ад ранку : ку-ку, ку-ку,
На хво ях, елках, буках
Зязюля кукавала
І пільна пазірала:
Каму б сваё яечка
Падкінуць у г няздзеч ка.
Падкіну ла. Праз лета
Ёй пту шкі кормяць дзетак,
А ў мачахі- зязюлі
На думцы то лькі гулі,
Разносіць без прынукі
Па свеце ку-ку, ку-ку.
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МАКАРКА І ХМАРКА
Плыве па сінім небе шпарка
Купчастая, сівая хмарка.
Унучак кажа: мілы дзеду,
Ты падсадзі мяне, паеду.
Я, дзедка, з хмар кі г ляну вокам
На навакольны свет шырокі,
І раскажу табе багата
Вяр ну ўшыся ізноў дахаты.

ВЯС ЁЛКА
Лівень змо ўк, плыве вясёлка
На плачлівых хмар хрыбты.
Захапляецца Міколка:
Ко лькі фарбаў, пекнаты.
Там у высі, на небёсах,
Хмарам хтось надзеў дугу,
Ўдалі грукаюць калёсы:
Гу гу гу, гу- гу-гу-гу.
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БУС ЕЛ
У чыр воных доўгіх ботах
Крочыць бусел праз балоты.
Ён магутнай сваёй дзюбай
Ловіць жаб кі дзецям, любай.
Працы шмат у бусла таты,
Есці хочуць бусляняты.
Трэба з’есці жабак многа,
Пакуль акрыяюць ногі,
Пакуль хопіць сваёй сілы
Распрастаць у небе крылы.

70

КАТО К І КЛУБО К
Бабулька старэнькая ўлетку,
Ля хаты прысеўшы сваёй,
Пруткамі раб іла шкарпэткі
Каб унучак ек мерзнуў зімой.
Заплюшчыў бабу льцы сон вочы,
З кален ёй скаціўся клу бок.
Якр аз у той ч ас сцежкай крочыў
Дамоў непаседа-каток.
З клубком стаў свавольнік пагульваць,
(Ды гэта ж уцеха катам!) ,
І разам з клуб ком ён бабулі
Шкар пэтку датла разматаў.
Бабулька паклікала дзеда,
- Глянь, здарыўся цуд вось які:
Шкар пэтка прапала без следу,
Адны засталіся пруткі.

ЗАЎЗЯТЫ ЦЫБАТЫ
З хаты выбег ла Гануся,
Бачыць – сеў на клуню бусел.
Кажа: - Хіба зноў цыбаты
Хоча мне падкіну ць брата..
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ГАСПАДАРЫЛА СОН ЦА
НА ГРАДКАХ
Ко лькі дзіваў на градках ля хаты
Нінка ўбачыла летняй парой!
Ловіць сонца сланечнік цыбаты,
Залатою трасе барадой.
Як вужака, па тычцы да сонца
Струкавы узбіраецца боб.
І гарбуз прыпякае бясконца
Аграмадны, б ліскучы свой лоб.
Ад спякоты, як крот на загоне,
Закапаўся ў зямлю бурачок.
Пад зялёным схаваў парасонам
Прыгажосць ч ырванеючых шчо к.
На адной но жцы дрэмле капуста,
Вяла ўніз апусціўшы лісты.
Агурок выграваецца тлусты,
У каро не стаіць мак густы.
Блузак шмат апрану ла цыбу лька,
Хоць і со нца праменьч ык прыпёк.
Грэе плеч ы ў цяпле, як бабулька,
Побач дзедка сівенькі – часнок.
Шмат на градках і дзіваў і чараў
Заўважыла Нінка кругом.
Дбала со нейка тут гаспадарыць,
Напаўняе прыроду жыццём.
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ВІТАМІНЫ НА ГАЛІНАХ
Многа цікаўнасцей розных у школе
Даведаўся ад настаўнікаў Ко ля.
Тое, што яб лыкі, гру шы, маліны,
Маюць карысных шмат вітамінаў.
Вось апіраючыся на кіёчку,
Старая бабулька знайшлася ў садочку.
Ко ля паказвае: - Глянь, на галінах
Многа цудоўнай расце вітаміны.
Надта здзіўляецца баб ка Хвядора:
- Як гэта мудра ўнучак гавор ыць.

АПО ШНІ ЛІС Т
Над уро камі ў хаце Лявон.
За акном ветру зімняга свіст.
Праз адкрытую фортач ку клён
Свой апо шні прыслаў Лёню ліст.
Напісаў клёну Лёня адказ:
- Не смутку й, дарагі клёне мой,
Пачакай, праміне зімні час,
Зно ў адзенешся но вай ліствой.
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П ЕРШЫ СН ЕГ
На прагулку выйшаў з татам
Двухгадовы Косцік.
- Глядзі, тата, колькі ваты
Параскідваў хтосьці.
Белы камячо к расплыўса
У руках на дзіва.
- Тата, глянь, наш двор пакр ыўся
Ватай непраўдзівай.

НАЧН Ы АРКЕС ТР
У пр ыпеч ка шчыліне
Зайграў скр ыпач-цвыр кун.
І паплылі ў хаціне
Мелодыі са струн.
На шыбе мух сямейка
Ачнулася з др ымот,
І ўторыць на жалейках
Рапсодыю журбот.
Акор ды мо ўкнуць, ціша...
Не спіцца павуку.
Дзяцей сваіх калыша
У сетцы-гамаку.
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ДЗЯЎЧЫНКА І С НЯЖЫНКА
Кружэўныя сняжынкі
За шыбінамі кружаць,
А ля акна дзяўч ынка
За імі надта тужыць.
Ды выр ваўшыся з х аты
На белы свет зімовы,
Падняўшы ручаняты
У іх сняжынкі ло віць.
Вось на мало й далоні
Сняжынку мае Тоня.
Заплакала сняжынка,
Заплакала дзяўчынка.

КАЛЫХАНКА
Спі, мой дарагі сыночку,
Спі, усе даўно заснулі.
Спі, пара заплюшчыць воч кі,
Люлі, люлі.
Спрацаваныя спяць людзі,
Пчолкі спаць пайшлі ў вулей.
Перастань і ты мару дзіць,
Люлі, люлі.
Месяц дрэмле на галінах,
Дрэмле і твая матуля.
Дык засні хутчэй, мой сыну,
Люлі, люлі.
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КАЗАЧКІ РАСКАЗВАЎ ТАТА
Казачкі расказваў тата
Колі перад сном,
Аб царэвічах багатых,
Дзе бытуе гно м.
Раптам з ло жка кліча строга
Маму Мікалай:
- Тата ўжо засну ў нябога,
Казкі прадаўжай!

СУСЛІК
Кажуць, калісьці суслік
Узяў у рукі гуслі,
Іграў на іх бясконца
Маленькім дзецям, жонцы,
Іграў ім люлі, люлі,
Аж моцна ўсе заснулі.
І спалі ўсёй сям’ёю,
Прачнуліся вясно ю.
Таму і людзі сёння
Звуць суслікамі соні.
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КАРУС ЕЛЬ
На вялікай каруселі
У ракеты хло пцы селі.
Ім здаецца, што ракеты
Мчацца да другой планеты.
Залуналі хло пцаў мары
У прасторы вышэй хмараў.
І луналі б так бясконца
Да другіх планет, да сонца,
Каб ракеты ўмомант потым
Не спынілі свайго лёту.
Не ўдалося, кажа Жэня,
Ўзяць зямнога прыцяжэння.

НАД ТА ЗМУЧЫЎ СОН
ВАЛО ДЗЮ
Позна з ложка ўстаў Валодзя,
Надта змуч ыў х лопца сон.
Снілася, што у агародзе
Працаваў ах вярна ён.
Хуценька пабег да маткі
Кажа: - Ты падзяку й мне.
Я скапаў табе ўсе градкі
Ноччу ў працавітым сне.
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ХВОС Т ЯШЧЭ Ў КАРАНДАШЫ
Вось мастак дык Коля наш!
Бярэ ў рукі карандаш,
Галаву рысуе, рот,
Ву шы, лапкі – слаўны кот!
Ваня глянуў: - дурната!
Што за коцік без хваста?
Ко ля кажа: - не спяшы,
Хвост яшчэ ў карандашы.

ТРАНЗІС ТАР
Ягорка фарсісты
Задзірае нос.
Брат яму транзістар
З горада пр ывёз.
Скр ыначка малая,
А ўнутры сакрэт:
Грае ў ёй, спявае,
Гаворыць пра свет.
Падарунак брата
Хлопец браў з сабой,
Калі пасвіў статак
Летняю парой.
Поўны захаплення:
Заўсёды Ягор:
- У яго кішэні
І аркестр і хор.
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ФАТО ГРАФ
Муж паклікаў жонку:
- Паглядзі старая,
Праявіў я плёнку
А яна пустая.
Азваўся з дакорам
Іх сыночак Федзя:
- Я на ёй учора
Нічога не ўг ледзеў.

ХТО МН Е ЗВ ЕРН Е СОН
Моцна спаў Лявон,
Меў цу до ўны сон.
Сняцца х лопчыку малому
Чарадзейныя х аромы,
Поўны чараў свет,
Лёты да планет.
Мама штурхне ў бок:
- Уставай сынок!
Падымайся з ло жка соня,
Спознішся да шко лы сёння.
Сумаваў Лявон:
- Хто мне зверне со н?
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ПАРЫ МНО ГА, А Н Е ЕДЗЕ
Ваня сцвердзіў у вагоне:
- Параво зы пара гоніць.
- Вось у лазні, кажа Федзя,
Шмат больш пары – а не едзе.
- Рушыць, - адказаў Мікола,
Толькі ўзняць яе на колы.

Ц ЕН Ь
Ходзіць цэлы дзень
За дзяўчынкай цень.
Крок у кро к за ёю хо дзіць,
Не пазб ыцца – ды і годзе.
Ходзіць цэлы дзень
За дзяўчынкай цень.
Толькі на парог
Ён шагнуць не змог.
Увайшла дахаты Жэня
І не бачыць свайго ценю.
Цень цераз парог
Перайсці не змог.
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СТРАХ
У кустах
Сядзіць страх
У панурай цемры ночы
Сядзіць вытрашчыўшы воч ы.
Палах лівы ён
З вачэй гоніць сон.
Цёмны кут –
Вось ён тут.
А дзе відна –
Поўны жаху,
Умірае страх ад страху.
Ранкам у кустах
Знік бясследна страх.

Я ЗА ЛУЖЫНУ ПАД ПЛО ТАМ
ЗАЧАПІЎСЯ
Штаны но выя, мой сыну,
Меў ты сёння.
А іх знішчыў праз хвіліну
Ветрагоне.
Я за лужыну пад плотам
Зачапіўся.
Паваліўшыся ў б алота
Замачыўся.
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ДАП АМО ГА
Прыйшоўшы з по ля маці
Пытае Аню, Люду:
- Што роб іце вы ў хаце
- Змываем вось пасуду.
- Ці памагаеш крышку
Дзяўчынкам, мо й сыноч ку?
- Я, мама, кажа Міша,
Збіраю чарапо чкі.

ЗЯМЛЯ НОЧЧУ ХО ДЗІЦЬ
СПАЦЬ
Тата абвясціў Алёнцы:
- Зямля кру жыць вако л Сонца.
А Алёнка ведаць хоча,
Што з З ямлёй твар ыцца ўноч ы,
Што мы скажам аб планеце,
Калі со нейка не свеціць?
Тут знайшла адказ:- відаць,
Зямля ноччу ходзіць спаць.
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ЧАРАВІЧКІ
Брат мой невялічкі
Задзірае нос.
Тата чаравічкі
З горада пр ывёз.
Чаравічкі жвава
Брат стаў абуваць.
Боцік левы, правы –
Цяжка распазнаць.
Чаравічкі, ногі,
Паблытаў Якуб.
Ды гэта ж нічога –
Тупу, тупу, туп!

РАСЦ І Н Е ХО ЧА БАРАДА
Мікола скар дзіўся:- бяда!
Расці не хоча барада.
А я аб барадзе так мару,
Менш умываць было бы твару.
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МАЕ БО ЦІКІ ЗАТАМІЛІСЯ
- Мама мілая,
Просіць Зіначка,
Паднясі мяне
Хоць хвіліначку.
Мы па горадзе
Нахадзіліся.
Мае боцікі
Затаміліся.

ЧАМУ ХАЛО ДНАЯ ЖАБА
- Чаму, пытаецца бабка,
Заўсёды хало дная жабка?
- Мо таму, адказвае Рая,
Што ніколі не п’е яна чаю.

РЫБКІ Н Е ВЫПІЛІ ВАДЫ
Мама просіць Дар’ю:
- Трэба вось сюды
Рыбкам у акварыум
Свежай даць вады.
- Няма, кажа до ня,
Патрэбы такой.
Вады рыбкі сёння
Не выпілі ўсёй.
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Я Н Е НА ВУЛІЦЫ ЖЫВУ
У саматосе гарадской
Заблу дзіўся Валік.
- Жывеш на вуліцы якой?
Хлопца запыталі.
Ён, апусціўшы галаву,
Сказаў: - усім вядома,
Што не на ву ліцы жыву,
А жыву я до ма.

МО ЖА КОНЧЫЎСЯ БЕНЗІН
Матуля сыноч ка малога
Выносіць на двор павазіць.
Стаміліся ногі нямнога,
Прысела яна адпачыць.
Нерво ва ўспляснуўшы рукамі
Да мамы звяртаецца сын:
- Чаму не вязеш далей, мама,
Мо ко нчыўся раптам бензін?
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ЗМЕС Т
Уступ
Успамін
Дзяцінства прыстань
Я ў ду шы астаўся селянінам
Сляды дзяцінства, маладосці
Зямля навокал со нца кру жыць, а ў вёсцы
ўсё вакол зямлі
Запавет
Надзея
Чаканне
Так мала слаў лістоў дахаты
Любіла мама апельсіны
Яднанне з прыродай
На гарызонце лесу готыка
Лён
Хлеб
Вяз
Хата і дом
На Но вым Свеце ко нь стары
Буслы
Ружы
Трыялеты
У кнігарні
Зоркі
Першы снег
Цягнікі
Рускі чай
Заўжды гатоў
Родны кут
Жніво
Юбілейнае
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Квітней наша Ніва
Першы пач ын
Наш светлы гмах
Усе мы выйшлі з навако льных сёлаў
Вар шава
Май
Свята Адраджэння
Навагодні тост
Хірасіма
Беларусь
Янку Купалу
Першы ўрок
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Усмешка
Не забывай
Сябро ўства
Не думай ніко лі, што ўмееш даволі
Падказка
Другагоднік
Лянота
Няўдача з задачай
Чарніла не хапіла
Жывы гадзіннік
Парканны мастак
Сёння Ніны імяніны
Бярозавік
Зязюля
Макарка і хмарка
Вясёлка
Бусел
Каток і клубок
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Гаспадарыла сонца на градках
Вітаміны на галінах
Апошні ліст
Першы снег
Начны аркестр
Дзяўчынка і сняжынка
Калыханка
Казач кі р асказваў тата
Суслік
Карусель
Надта змуч ыў со н Вало дзю
Хвост яшчэ ў карандашы
Транзістар
Фатограф
Хто мне зверне сон
Пары многа а не едзе
Цень
Страх
Я за лужыну пад плотам зачапіўся
Дапамога
Зямля ноччу ходзіць спаць
Чаравічкі
Расці не хоча барада
Мае боцікі затаміліся
Чаму халодная жаба
Рыбкі не выпілі вады
Я не на ву ліцы жыву
Можа ко нч ыўся бензін
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