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Пад зорным небам верасня
Бягуць мае гады –
Праз лес, спавіты верасам,
Лугі, палі, сады,
Праз вёсны, леты, восені
І зімы з калатнечамі –
І раннія, і познія,
Мае сябры, паплечнікі,
Адданыя, руплівыя,
Вясёлыя, журботныя,
То шумна-гаманлівыя,
То ціхія, самотныя,
Бягуць-бягуць наўпрост яны
Па курсу Шляху Млечнага...
...Няўжо былі запросіны
Ад каралевы Вечнасці?

3

БАЦЬКАЎШЧЫНЕ
Акраец хлеба і глыток вады,
Святло кахання і букет рамонкаў
Дала ў дарогу мне на шчасце ты,
Мая Айчына, родная старонка.
Ці ўдзячны я за шчодры твой надзел,
За спадчыну багатую такую,
Ці радуе пражыты мною дзень
Тваю душу, што рэдка не смуткуе?
Твой сын, я мушу шчырым быць заўжды,
Аплачваць працай твой крэдыт даверу
І засланяць сабою ад бяды
Цябе ў часіны непагадзі шэрай.
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РАДЗІМЕ
Шмат бачыў прыгожых
краін я на свеце,
Дзе мне рассцілалі гасцінна абрус,
А ты мне адна яркай зоркаю свеціш,
Любімая, родная Белая Русь.
Ты – радасць мая і надзейны прытулак
У непагадзь-слоту і сонечны дзень.
Тут цёплыя рукі самотнай матулі
Мне грэюць душу як нішто і нідзе.
…Стаю ў задуменні
на родным падворку.
На стрэмку-пытанне шукаю адказ:
Чаму ты так доўга была на задворках,
Чаму ад цябе адварочваўся час?
Цябе не любілі насуперак Богу
Эпохі, стагоддзі, цары і паны.
А ты церабіла, шукала дарогу,
Ішла да сваёй запаветнай вясны.
Цябе ўкрыжаваць
цемрашалам карцела,
Сцякала крывёю ў пакутах не раз.
Не раз крумкачы тваё турзалі цела,
А ты, як магла, ратавала ўсіх нас.
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Зямля мая родная! Быў бы я сонцам –
Штодня пасылаў бы праменні свае.
А быў бы дажджом – паліваў бы, да донца,
У летнюю спёку палеткі твае.
А быў бы асілкам – чужынец ніколі
Цябе б не таптаў, твае сокі б не піў,
Ніхто не пазбавіў бы долі і волі
І пальцам злачынным цябе б не чапіў.
Так хочацца верыць, што час памякчэе,
Што шлях твой – насустрач шчаслівым гадам.
Каб сэрцу твайму хоць крыху палягчэла,
Апошнюю кроплю крыві я аддам.
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ПРА АЎТАРА
Іван Карэнда нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Крывічы Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці. Па прафесіі – настаўнік і журналіст.
Настаўнічаў у Шчучынскім раёне, працаваў у газеце «Чырвоная змена», камсамольскіх і партыйных
камітэтах, органах дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь. У 2001–2003 гадах з’яўляўся памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – начальнікам
галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Звыш дзесяці гадоў
працаваў у Маскве – у Выканаўчым Камітэце Супольніцтва Беларусі і Расіі, Выканаўчым Камітэце Саюза
Беларусі і Расіі, Пастаянным Камітэце Саюзнай дзяржавы, Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Расійскай
Федэрацыі.
У 2008 годзе закончыў дзяржаўную службу, выйшаў у адстаўку.
Аўтар зборнікаў лірыкі «Белы наліў» (1995), «Знічка» (2003), «Васількі надзеі» (2008), «Вочап» (2018), паэтычных кніг для дзяцей «На загадкі ёсць адгадкі» (2001),
«Ёж иголки продавал» (на рускай мове, 2018). У 2004
годзе выйшла кніга вершаў «Апошняя малітва» на
балгарскай мове.
З’яўляецца таксама аўтарам кнігі прозы «Воплаўская госця» (2011).
На вершы І. Карэнды кампазітары І. Лучанок,
В. Раінчык, Дз. Далгалёў, А. Чыркун, М. Сацура і іншыя
напісалі больш за 30 песень.
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