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У далях блукаю
Сцяжынкаю роснай,
Нібыта шукаю
Мінулыя вёсны.

Далёкія вёсны
І юныя леты
У краі дзівосным
Зялёнай планеты.

Хоць блізіцца восень,
Не гасне затое
Аддаленых вёсен
Святло залатое.
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Цямнеюць лініі дарог,
А паміж іх адна світае
Дарога для цябе святая,
Якую ў сэрцы ты збярог.

Ты з ёю выйшаў на прастор
Праз церні ўсе і перашкоды,
Усім вятрам наперакор
І нечаканасцям пагоды.

Як таямніцу, у жыцці
Адчуў яе пры нараджэнні,
Але дарэшты не спасціг,
Бо сэнс жыцця – у спасціжэнні.

«А што далей? А што далей?» – 
І спадзяванне, і трывога,
Калі наблізіць юбілей
Табой абраная дарога.



6

ДАЎЖЫНЯ ДНЯ

Вясновы дзень даўжэе,
Крамяніцца, дужэе.
Ён моцы набіраецца
Ад сонца кожнай раніцай.

Асенні – карацее 
Апошняю надзеяй
На тое, што свяціла
Дарэшты не астыла.
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Яшчэ казычацца прамень,
Яшчэ да восені далёка,
А ўжо часцей фіксуе вока
Адбіткі першых перамен.

Разліта –
Радуе пагода! –
Аблокаў белая эмаль,
Але пачуццяў прахалода
Цябе палохае амаль.

Сігналяць зорачкі ў нябёсах,
Што ў запаволенай хадзе
Твой кожны год,
Нібыта посах,
Насустрач вечнасці вядзе.
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КОЛА ДЗЁН

Мільгае кола дзён.
Пара прызнаць настала:
Душою – маладзён, 
А на парозе – сталасць.

Жыццё, нібы цягнік,
Ляціць праз зімы, леты.
А час, як праваднік,
Вяртае нам білеты:

Камусь – чарга сысці
На семафор чырвоны,
Камусьці – перайсці 
У іншыя вагоны.

Мільгае кола дзён:
Лугі, палеткі, пожні...
І верым, што вагон
Наступны – не апошні.
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САКАВІНЫ

Штогод
У родныя мясціны
Прыходзіць свята – 
Сакавіны.
Зямлі заспанай
Абуджэнне,
Вясны жаданай
Нараджэнне.

Пад небам,
Светлым і высокім,
Абсяг прапах
Вясновым сокам,
Дзе радасць
Вершамі разліта
На роднай мове
Сакавітай.



10

У кожным  вершы
                               крылы ёсць,
Што над зямлёй
                            цябе ўздымаюць.
І сталасць тут,
                       і маладосць 
Іспыт аднолькавы трымаюць.

Адчуеш дотык
                         лёгкіх крыл 
Да белых аркушаў аблокаў,
Дзе толькі ты 
                        і небасхіл 
Святой паэзіі высокай.
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СВЯТА ПАЭЗІІ  
Ў РАКУЦЁЎШЧЫНЕ

(у вянок Максіму Багдановічу)

Мы прыедзем у гэты куток,
Хто мы ёсць на зямлі –
Не забыцца,
Свой адчуць спаконвечны выток
І табе яшчэ раз пакланіцца.

Развярэджанай памяці млын
Перамеле журбу нашу:
Верым
Мы не ў горкую зорку Палын,
А ў святло незгасальнай Венеры.

Каб, далёкі ад ядзерных зім,
Родны кут адраджаўся вяснова,
Нашы душы адтаюць,
Максім,
Ад твайго пранікнёнага слова.

Будуць доўга ў прасторах лунаць
Незабыўныя вершы
І песні.
Каму лёс на чужыне канаць,–
На радзіме сваёй уваскрэсне.

Дагарыць у кастры бервяно
Не адно
На паляне вялікай –
Здыме сонца, нібыта вянок,
З вечаровых нябёс
Вераніка...



12

ПАЭТ 

Агонь
Уласнае душы
Ён аркушу даверыў.
І час
Не можа патушыць
Палаючай паперы.
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РОДНАЕ СЛОВА

Ад жыццёвых трагедый і драм
Ёсць адно ратаванне –
У слове.
Гэта слова святое,
Як храм,
Да якога прыходзім
На споведзь.

Насцеж слову
Адкрыем душу,
Бо яму, як сабе,
Давяраем.
Гэта слова
Вартуе мяжу
Спакон веку
Між пеклам і раем.

Адкрывае
Нязведаны свет
На шляху
Да вячыстых святыняў.
Закіпае,
Нібы першацвет,
І, як зорны сусвет,
Росна стыне.

Сакавітае,
Нібы вясна,
І прывабнае,
Быццам спакуса,
Гэта слова
У спадчыну нам
Перайшло ад дзядоў –
Беларусаў.
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Бібліятэка – для душы аптэка...
З размовы

Бібліятэка – 
                       для душы аптэка.
Адчулі гэта добра чытачы:
Ёсць многа кніг,
                           нібы дзівосных лекаў,
Што здольны нашы душы палячыць,

Ачысціць іх ад блуду і ад бруду,
Каб не зрабіць духоўных з нас калек,
Каб змог адрозніць кніжную атруту
Ад кніжнага лякарства
                                       чалавек.
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БЕРАГІНІ

Каля Нёманавай плыні
Зачарованы стаю,
Дзе дзяўчаты-берагіні
Песню родную пяюць.

Падпявае нават сэрца
І цяплей,
               і весялей,
Калі нам зайграе скерца
Закаханы салавей.

Памалюся,
                  як багіням,
Наднямонскім берагіням.
Наша песня не загіне,
Бо спяваюць – 
                           берагіні.
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