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У сям’i 

бывае ўсяк...



*  *  *

Прыляцелі смехавуткі
З гумару і звадаў.
Жарты, кпіны і пачуткі —
Смеха-гора-праўда.
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 У сям’i бывае ўсяк 

Усмешку разняволь...

Было нібы ў жыцці не гэтым:
Каханне, вершы, спеў душы,
На нейкі час была паэтам,
І лёс суворы не страшыў.

На нейкі час… А потым зноўку
Шалелі бедамі гады,
Зацята вершы ў стоме моўклі,
Журыўся месяц малады.

Які тут гумар… Болей жалю,
Калі жыццё злівала кроў
Такой магутнай, бурнай хваляй…
Сам лёс ад жудасці зароў…

А я лавіла кроплі жартаў
Між тых раз’ятраных падзей —
Яны стаяць саноўнай вартай
На рубяжы маіх надзей.

За кропляй кропля б’юць у стому…
Чытай і ўсмешку разняволь —
Каб і твайму жывому дому
Скарыўся сум, скарыўся боль.
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Надзея Cалодкая

А цi чулi?..

А ці чулі?! —
Чулі, чулі, недачулі,
Усе звіліны пагнулі,
Каб хоць нештачка даўмець
Ды з таго пацеху мець.

А ці чулі вы?.. 
Не верце,
Лепей самі ўсё праверце —
Часам балем правяць чэрці,
Замятаючы сляды, —
Ўсё зламыснікаў хады!

Чуткі, чуткі — смехавуткі...
От, прыпомні, дружа, ну-тка
Мне шапні паціху спехам,
Ці сур’ёзна, ці то смехам,
Як жаніліся тады
Бабця з хлопцам маладым,
А старэча маладуху
Абяцаў любіць... ды зухам
Нешта шэптам ёй на вуха...
Па вяселлі з перапою
Як жаніх паблытаў строі
Ды не жонку цалаваў,
А бутэльку ў ложак клаў...
А як бабы бунтавалі —
Мужыкоў павыкідалі...
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 У сям’i бывае ўсяк 

Як нядбайная кухарка
Саладзіла добра скварку...
Як на мужа я крычала,
А матуля навучала:
«Не ганіце Бога ў лес,
Калі Ён у хату ўлез...»

У сям’і ж яно ўсяляк —
Крыўда, сварка за пятак...
Хто мацнейшы, хто дурнейшы,
Злоснік хто, хто лагаднейшы...
І каханне не навек...
Вось такі ён, чалавек.

А ці чулі? —
Чулі-чулі, ўсё пачулі,
Па сакрэту ўсяму свету
Расказалі-разняслі,
Чуткі смехам прараслі.
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Надзея Cалодкая

ПРА АЎ ТАРА

Салодкая (Кастрыцкая) Надзея 
Стэфанаўна нарадзілася 23  каст-
рыч ніка 1947 г. у в. Шэркіна Лёз-
нен  скага р-на Віцебскай вобл. у 
сям’і настаўніцы Любові Міхай-
лаўны і калгасніка Стэфана Нічы-
паравіча Кастрыцкіх. 

Закончыла 8 класаў Лёзнен-
скай СШ № 1, Полацкае медвучы-
лішча. Працавала клінічным ла-
барантам Удзелаўскай участковай 

бальніцы на Глыбоччыне, дзе выйшла замуж за Са-
лодкага Івана Антонавіча, затым сакратар-машыні-
сткай у рэдакцыі полацкай газеты «Сцяг камунізму» 
(цяпер «Полацкі веснік»). Выйшла на пенсію па стану 
здароўя. 

У літаратуру прыйшла ў даволі сталым узро-
сце — вершы паліліся з восені 1996 г. На сёння мае 
ў творчым багажы выдадзеныя кнігі: «Я ішла да 
сябе...» (2000), «Свечка жаліцца небу», «На ўзлёце ма-
літвы» (2002), «На краю зимы» (2004), «Горсточка лета» 
(2006), «Апошняя квадра» (2007), «Эхо слушает голос» 
(пераклад з беларускай вершаў Навума Гальпярові-
ча, 2009), «Святаград: Прысвячэнне Полацку», «Пад 
тваёй таполяй: Прысвячэнне Беларусі» (2010), «Мес-
ца пад сонцам», «Прикосновение» (2011), «Плакал 
Ангел…» (2013), «Галасы» (2014), шматлікія публікацыі 
ў мясцовай, абласной і рэспубліканскай перыёдыцы, 
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вершаваныя падборкі ў многіх калектыўных зборні-
ках. Аўтар тэкстаў папулярных песень, якія гучаць 
у выкананні вядомых беларускіх спевакоў. Музыку 
на яе вершы напісалі кампазітары Леанід Захлеўны, 
Ізмаіл Капланаў, Мікола Яцкоў, Наталля Чацверы-
кова, Міхаіл Асташэнка, Ігар Воран, Яўген Хаменка, 
Васіль Граноўскі. Над Полацкам лунае песня-гімн 
«Горад над Дзвіной» (муз. Ізмаіла Капланава).

Піша на беларускай і рускай мовах. Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі з 2004 г. Лаўрэат абласной літа-
ратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча (2008) за 
кнігі паэзіі «Апошняя квадра» і «Горсточка лета», ды-
пламант 2-й ступені «Залаты Купідон» Рэспублікан-
скага конкурсу «Лепшы твор 2008 г. у галіне песеннага 
жанру» (кампазітар Ізмаіл Капланаў). 

Узнагароджана знакам «За заслугі перад Полац-
кам» (2007), у 2008 г. ёй прысвоена званне «Ганаровы 
грамадзянін горада Полацка». 

Жыве ў г. Полацку.

Смеху варта 
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