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КРЫНІЧКА НАДЗЕЙ

Ад крокаў найпершых,
У думках, і ў снах,
І ў справах, і ў вершах
Мой доўжыцца шлях.

Струменіцца ў сэрцы
Крынічка надзей.
Як рыба ў азерцы,
Жыву між людзей.

Душой абдымаю
Красуню-зямлю,
І пекнаму маю
Шлю шчыра: “Люблю!”

* * *
Спяваюцца песні,
Віруе імпэт —
Пад сонейкам веснім
Шчыруе паэт…

* * *
Верш, аздоблены эпітэтаў адценнем,
Запаліў узнёсласць пачуцця —
Феерычнае святло, як летуценне,
Ззяла над прывабнасцю жыцця.

Чарнавікі бяссоння
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Як у веснім палісадзе бэзу вэлюм
Водарам пялёсткаў шчыраваў,
Так паэт нам патаемнае даверыў,
Словам трапяткім зачараваў.

 * * *
 Памяці У.  Караткевіча

Шматгранны талент майстра слова!
Бруяцца думкі адмыслова!
Радок паэта — розны, вольны, —
Расквеціць травы ў полі здольны,
Узняць у неба радасць песні,
Намаляваць світанак весні,
Азёраў роўнядзь люстраную…
Радок паэта ўсё ўшануе:
Дзяцінства вабныя сцяжынкі
І пах матулінай хусцінкі,
Абрус сатканы, бохан хлеба,
Юнацтва сны і ў зорках неба,
Нязнаны шлях ад роднай хаты,
Пакуты, горыч, боль і … страты,
Журбу народа, шчодрасць сэрца
І слёз шчымлівае азерца…
Радок бяззбройны і бясспрэчны
Шануе продкаў рэй адвечны.
Шматгранны талент майстра слова!
У тым — жыцця яго аснова.
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Чарнавiкi бяссоння

АКРАВЕРШ

                          Г. Нупрэйчык (Плакса)

Гучыць узнёсла ў вуснах слова.
Адметны склад чаруе слых —
Ладкуе аўтар адмыслова
Імклівы рой радкоў сваіх.
Неўтаймаванае памкненне
Абгрунтаваных думак, мар

Пяром натуе за імгненне,
Люструе здольнасцю абшар.
Адказнасць, сціпласць і лагоднасць
Кіруюць лодкаю жыцця,
Сумленне, талент, мудрасць, годнасць —
Ад Бога — струны пачуцця.

У ТРАПЯТКОЙ ЖУРБЕ РАДКОЎ

                Памяці А. Пісьмянкова

Як на далонях лёс паэта —
Трымаю зборнік у руках,
Нібы аб’ездзіла паўсвета,
Нібы прайшла таемны шлях…

Нібы зажураны філосаф,
Між мудрагелістых радкоў
Вядзе паэт гаворку з плёсам,
Вярэдзіць сны былых вякоў.

Ён з вёсачкі, забытай Богам,
Прынёс у верш тугу хацін,
Ён нёс ад роднага парога
У белы свет свой успамін.
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У ім: і сум, і пах сунічны,
І бэзу водар над акном.
Адвечны — з нетраў — звон крынічны,
І ў полі веснім аграном,

І просінь вымытая неба,
І шолах жытнiх каласкоў…
Усё, што памятаць нам трэба —
У трапяткой журбе радкоў.

БЕЛАРУСКАЕ ПІСЬМЕНСТВА

Даўным-даўно, у век лучыны,
Прыйшла ў наш край упершыню
Навука літараў Скарыны,
Што ўратавалася з агню.

З тае пары крынічыць слова
Празрыстай мудрасці вякоў,
І горад Полацк, як аснова
Пісьменства нашых землякоў.

І праз стагоддзі працы плённай,
Дзе лёсаў кружаць віражы,
Бібліятэк не злічыш сёння,
Кнігарні поўняць стэлажы.

Квітнее родная старонка,
Пісьменства шырыць творцаў штат,
Набыткаў поўніцца скарбонка,
Друкарскі рупіцца варштат.

Не зведаць нам аб тым, што будзе,
Як не забыцца дзён былых,
Шануйце слоў пяшчоту, людзі,
Жыцця святло бруіцца ў іх!
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СТАЖОК ЖЫЦЦЯ

Цікуе ў шыбу месяца ражок,
Зіхціць у высях вечнасці дарога,
А я з бяссоннем складваю ў стажок
Жыцця здабыткі. Іх не мала — многа!

Я прысак часу думна варушу,
Да донца п’ю грахоў сваіх атруту,
Вяду штоноч да сповядзі душу
І дзякую абранаму маршруту.

Я прысвячаю шчырыя радкі
Маім гадам — дзяцінству, маладосці
І марам тым, шчымліва-трапяткім,
Што зычылі таемнае мне штосьці.

Сплылі дарогай вечнасці імгненні…
Жаданне жыць я чэрпаю ў натхненні.

 РАСКАШУЕ НАТХНЕННЕ

А душа — што пчала —
Дум нектары збірае,
Вершам распачала
Свята роднага краю,

Дзіўны росквіт вясны
Словам спеўным вітае,
Летуценнасць і сны
З дзён мінулых вяртае,

І вядзе праз гады
Па грыбах, па ажынах,
Пакідае сляды
На жыццёвых сцяжынах.
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Думкі — як спарышы —
Спраў і мрой спалучэнне,
Зноў на свяце душы
Раскашуе натхненне!

* * *
На роздумы-радочкі слоў каралі
Нанізваючы ўдумліва, паэт
Не адрачэцца мэты і маралі,
Ён разважае з сэрцам тэт-а-тэт.

А думак плынь спакой не патрывожыць,
Аціхнуць нават бураў скавышы.
Жыццё наўкола так бруіцца гожа!
І радасць — у раскрыленай душы!

І верш на аркуш птушкаю прысядзе…
Вядома ўсім — паэзія не грэх.
Сугучча слоў — нібы пялёсткі ў садзе,
Натхнення подых — шчасця абярэг.

ЗІХОТКІ ПРОМНІК

                            М. Багдановічу

Мы ў класікаў вучыліся пісаць,
Гартаючы мінулага старонкі,
І нам, як ім, успыхнуць і згасаць
Пад выдыхам касмічнай абалонкі.

Не кожнаму — застацца на вякі,
Не кожнаму — нашчадкам адгукнуцца…
А мы плылі, плылі на маякі,
Каб да зіхоткіх промняў дакрануцца.
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Вянок жыцця пакінуў нам Максім,
Дзе кожны дзень прасякнуты каханнем.
У сэрцы чулым несці нам усім
Узнёсласць пачуцця і боль расстання.

МАЯ НАДЗЕЯ

А мне зязюля ўвесну накувала
Надзею, што настане шчасця час.
Ад маладых гадоў я прыхавала,
Сябры мае, пяшчоту слоў для вас…

Калыша вецер белыя фіранкі,
А я задумна бэзу пах лаўлю.
Яшчэ кульгаюць думкі, як падранкі…
Сугуччам слоў я крык душы спаўю.

Жыццё люблю я сэрцам і душою,
Хоць б’е, падчас, хаўрус нястач пад дых,
Ды верыць трэба — знікне за імжою
Часовы сум дзён неспрыяльных тых.

Адно шкада — ляцяць гады няўмольна…
За сціплы склад, чытач, не дакарай,
Адрэдагую рэй душы свавольны
І буду славіць свой цудоўны край!

Не дакарай за водгукі самоты —
Я верш пішу на мове ручая,
Дзе чэрпае і сум, і веліч цноты
Надзея накуваная мая.
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ПРОСЦЕНЬКІ ВЕРШ

“Не трэба мне помніка, людзі…”
                          Пятро Сушко

Шэдэўра стварыць не паспела,
І славу займець не карціць,
Хацелася б выказаць смела
Пра тое, што ў сэрцы смыліць:
Пра зайздрасці чорныя крылы,
Пра злоснікаў едкі хаўрус,
Пра тое, што літасці скрылік
Нясём, як нікчэмнасці груз.
Хацелася б вершам усчуліць
Таго, хто скарыўся мане,
Хачу я, каб людзі пачулі
Пра тое, што чуецца мне.
Не трэба мне славы, паверце,
Калі ж заслужыла, найперш
Прыміце душою і сэрцам
Мой сціплы, мой просценькі верш.

ПАДАБЕНСТВА

Вазон прадаюць, толькі ненатуральны —
Прыгожы, ды толькі жыцця там няма…
У мроях блукаючы недасягальных,
Я слоўны букецік ствараю сама.

Фарбую метафарай словы-пялёсткі,
Ладкую прыдзірліва рыфму і рытм,
Знітую сугуччам рачулкі і плёсы
І промнік паклічу, што ззяе ўгары.

А нанач завешу фіранкай туману
Ад цемры зайздроснай тварэнне сваё,
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