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Мілы край
Усю зямлю абыдзі з краю ў край,
Паглядзі, падзівіся, паслухай
І вяртайся назад. Тут ён – рай.
Беражы яго, абараняй!
Ранкам тут абуджае гаі
Промняў сонечных, ясных святло.
Песняй шчырай звіняць салаўі,
І душу напаўняе цяпло.
Рэкі з чыстай, як слёзы, вадой
Удаль нясіце, змывайце з Зямлі
Гора, смутак, людскі неспакой,
Каб шчаслівымі дзеці раслі.
Беражы, лес, зязюльку, шануй,
Не стамляй яе чэрвеньскай спёкай.
Не змаўкай, дарагая, кукуй
Для краіны маёй сінявокай!
Беражэ наша шчасце знарок,
На буслянцы клякочучы, бусел,
Нібы шле ў нябёсы зарок:
Вечна жыць і квітнець Беларусі!
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Мая родная вёска
У кожнага чалавека ёсць самы дарагі куток на Зямлі. Гэта месца, дзе
ён нарадзіўся, зрабіў першы крок, сказаў першае слова, месца, дзе вырас,
пасталеў.
Для мяне самым мілым куточкам з’яўляецца вёска Лошніца. Тут я
вырасла, адсюль пачынаецца шырокая дарога, якая павядзе мяне па свеце.
За што я люблю сваю вёску? Чаму так цяплее душа, калі вяртаешся
дамоў з далёкай паездкі?
Заплюшчваю вочы – і бачу родныя краявіды. Раніца. Усход сонца. Як
узыходзіць сонца з-за вёскі! Выйдзеш на вуліцу, глянеш у неба, на якім
адбываецца сапраўднае дзіва! Зоркі паступова знікаюць, белыя аблокі
плывуць, быццам караблі ў акіяне. І раптам з’яўляецца вялізнае сонца, якое
лашчыць зямлю, дрэвы, будынкі… Хіба гэта не прыгажосць? І як можна
гэтым не захапляцца?
Азірнешся навокал – усё жыве: дрэвы расказваюць пра незвычайныя
сны, птушкі шчабечуць. У горадзе ніколі не пачуеш такі цудоўны птушыны
хор.
Вось доўгая вуліца прыводзіць да празрыстага возера. І тут жа да
берага набліжаецца сямейка лебедзяў: дзве белыя статныя птушкі і
шэранькія птушаняты. Яны давяраюць людзям, кожную вясну вяртаюцца,
каб гадаваць дзетак. Тут яны з’явіліся на свет, сюды іх цягне з далёкага
выраю.
Уздоўж вуліц на дрэвах і слупах узвышаюцца буслянкі. Іх гаспадары
таксама любяць маю вёску. З раніцы да вечара ў летні час планіруюць яны,
нібы любуючыся наваколлем.
Ёсць у вёсцы і крынічка. Нібы з самага сэрца Зямлі вырываецца
крыштальны струмень сцюдзёнай вады. Я веру, што яе кроплі валодаюць
гаючай сілай.
Цякуць успаміны, змяняюцца вобразы. За адной парой года
прыходзіць другая, змяняецца выгляд наваколля. Але колеры прыроды,
якімі б яны ні былі, усё больш зачароўваюць, прыцягваюць да сябе.
Мая маленькая радзіма – гэта не толькі лес, поле, возера, вузкая
стужка ракі, гэта яшчэ і людзі. Сваякі, суседзі, сябры, знаёмыя… Мае
аднавяскоўцы. Людзі, якія будуюць новае жыццё, робяць свой уклад у
гісторыю вёскі. Адны абаранялі сваё месца на Зямлі ад ворагаў, другія
праслаўляюць яго мірнай працай. І куды ні глянь – усюды добрыя, шчырыя
позіркі. Здаецца, кожны гатоў прыйсці табе на дапамогу, як толькі
спатрэбіцца.
Люблю я сваю вёску і за яе багатую гісторыю.
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Па легендзе, князь Вітаўт праходзіў з вялікім войскам праз тутэйшыя
лясы. Тут уначы яго застала моцная бура. Загадаў тады Вітаўт воінам
расчысціць лес і падрыхтаваць начлег на высокай гары каля ручая. Воіны
вырылі ямку, абклалі яе шкурамі жывёл. Атрымалася ложа для князя. Тую
гару назвалі Ложніцай, а ручай – Ложай. Пасяленне, якое тут узнікла,
таксама назвалі Ложніцай. З цягам часу назва змянілася і цяпер завецца
Лошніцай.
Лошніца адзначана на картах Вялікага Княства Літоўскага. Праз яе
праходзіў шлях з Барысава на Оршу, таму часта спыняліся ў вёсцы на
начлег купцы, падарожнікі, знакамітыя асобы.
У час вайны 1812 года Лошніца была так зруйнавана, што змагла
акрыяць толькі праз пяцьдзясят гадоў. Да нашага часу захаваўся будынак, у
якім начаваў Напалеон.
Аднак час ідзе, няспынна перагортваюцца старонкі нашага жыцця.
Калі дзвесце гадоў таму Лошніца славілася тым, што тут размяшчалася
паштовая станцыя, вадзяны млын ды царква, то цяпер гэта адзін з буйных
населеных пунктаў Барысаўскага раёна. Дзіцячыя садкі, школа, гімназія,
кінатэатр, пошта, банк, магазіны. Ствараецца ўсё для людзей, маіх
аднавяскоўцаў. Жыццё не стаіць на месцы.
Ідзеш па асфальтаваных вуліцах і спрабуеш уявіць, як у далёкім
мінулым нашы продкі на гэтай зямлі адваёўвалі свабоду для сябе і сваіх
нашчадкаў. Што прыйшлося перажыць ім, калі аберагалі гэты цудоўны
кавалачак зямлі?
Нельга не любіць сваю вёску з яе прыгожым наваколлем, багатай
гісторыяй, шчырымі жыхарамі!
Цудоўна ісці па роднай зямлі, дыхаць поўнымі грудзьмі і разумець,
што ўсё навокал тваё, роднае, дзіўнае, блізкае!
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Радзіма любіць, як маці.
Мы ўсе яе родныя дзеці.
І ўсе небяспекі на свеце
Надзейнай рукой адхіляе.
Радзіма – гэта калыханка,
Вясновы звонкі ручаёк,
Чароўная лясная казка,
Вады крынічнае глыток.
Жыта каласіцца ў полі,
Сінеюць вочкі васількоў.
Я не змагу забыць ніколі
Дзяцінства радасных дзянькоў.
Беларускае шчырае слова
Захапляе, здзіўляе, спявае.
Мілагучная родная мова
Аганёк у душы абуджае.
Наш народ гасцінны,
Добры, шчыры, мудры.
Горам не зламаны
Яго думкі-мары.
Пчолка зазвінела,
Зацвілі пралескі,
Сонца абагрэла
Край наш сінявокі.
Беларусь, як маці, добрая.
Беларусь, як неба, чыстая.
Беларусь, як сонца, ясная.
Беларусь, як песня, шчырая.
Край радзімы
Сэрцу мілы!
Гай зялёны,
Рэк разлівы.
Край мой дзіўны,
Любы край,
Прыгажэй і расцвітай!

6

Люблю сваю Радзіму.
Люблю свой родны дом.
Вяргіні каля плоту,
Рабіну за акном.
Люблю лагодны вецер
І сонца ўзыход,
Выток жывой крыніцы,
На рэках крыгаход.
У сініх вочках васількоў,
У каласочках залацістых,
У звонкіх песнях жаўрукоў
Маёй Радзімы вобраз чысты.
Айчына мая –
Цудоўная казка!
Сонечная,
Лебядзіная ласка.
Радзіма мая дарагая,
Сінявокая Беларусь,
Я вельмі цябе паважаю
І шчыра табой ганаруся.
О Беларусь мая родная!
Люблю я цябе, як маці!
Ты вольная, ты свабодная,
Мая бязмежная радасць.
Мая Радзіма Беларусь!
Табой я шчыра ганаруся.
Жадаю міру і дабра,
Краіна шчодрая мая!
Вецер хвалюе
Жыта ў палях.
Сонца малюе
Вясёлку ў аблоках.
Люблю я родныя мясціны,
Палі бяскрайнія люблю.
Прасторы роднае краіны
Душу загойваюць маю.
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Краіна міру і дабра.
Краіна шчырасці, цяпла.
Ты, Беларусь, у нас адна,
Радзіма непаўторная.
Беларусь, ты проста казка,
Песня звонкіх салаўёў,
Яркая ў лузе краска,
Звон бурлівых раўчукоў.
Беларусь – мая старонка,
Сонцам абагрэтая.
Расцвітае, нібы кветка.
Я люблю цябе, Зямля!
Мая Радзіма Беларусь,
Край шчодры, край гасцінны.
Табой я шчыра ганаруся,
Блакітны край бусліны.
Радзіма, ты мілая, слаўная.
Табе я ўсмешку дару.
За дожджык, за сонейка яснае,
Дзякуй за ўсё гавару.
Беларусь нібы лісток кляновы,
Які на карту свету прызямліўся.
Цудоўны край мой жаўруковы!
Яго любі, ім ганарыся!
Радзіма мая дарагая,
Квітней пад зоркай залатой.
Ты для мяне адзіная,
Цябе люблю я ўсёй душой!
Беларусь – мой родны край,
Мірны, прыгожы, гасцінны.
Сінявокі азёрны рай –
Краявіды маёй Радзімы.
Заснежаныя прасторы,
Дрэвы, кусты ў шэрані.
Бліскучыя, ясныя зоры
Глядзяць на іх з вышыні.
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Авеяная вятрамі,
Промнямі сонца аблітая,
Амытая дажджамі
Радзіма мая дарагая!
Мая Радзіма Беларусь,
Край шчодры, край гасцінны.
Табой я шчыра ганаруся,
Блакітны край бусліны.
Радзіма, як маці, добрая.
Радзіма, як неба, чыстая.
Радзіма, як сонца, ясная,
Радзіма мая любімая.
Люблю свой край, старонку гэту.
Як маці родную, люблю.
Цябе, Радзіма дарагая,
Забыць ніколі не змагу.
Люблю свой родны, мілы кут.
Яго зберагу ад нягод і пакут.
Радзіма мая прыгожая, дзіўная.
Бацькаўшчына светлая, шчырая.
Куды б ты, лёс, мяне не кінуў,
Куды б шляхі не завялі,
Я буду, мілая Айчына,
Любіць цябе і берагчы!
“Радзіма наша Беларусь!
Ты лепшая ў свеце.
Жыві, красуй і працвітай!” –
Так кажуць твае дзеці.
Беларусь – Радзіма мая,
Вельмі люблю цябе я.
Дорагі мне твае прасторы:
Лясы, палі, азёры.
Зялёны лес, квяцісты луг,
Рака з празрыстаю вадою.
Старанны бусел на палях
Крыштальнай мыецца расою.
Я люблю сваю краіну:
Рэкі, шумныя лясы.
Мой чароўны край бусліны,
Поўны сонечнай красы!
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Азёры сінявокія
У аблокі пазіраюць.
Песні салаўіныя
Да сонца далятаюць.
Краіна мая
Лепшая ў свеце.
Як сонейка ззяе
Яна на планеце.
Мая Радзіма Беларусь,
Табой я шчыра ганаруся.
Паклон табе, Зямля мая!
Будзь вечна праслаўлёная
Беластволыя бярозкі,
У промнях сонца небакрай,
Перадранішнія росы –
Гэта мой любімы край.
Радзіма, як маці, добрая.
Радзіма, як неба, чыстая.
Радзіма, як сонца, ясная,
Радзіма мая любімая.
Люблю свой край, старонку гэту.
Як маці родную, люблю.
Цябе, Радзіма дарагая,
Забыць ніколі не змагу.
Куды б ты, лёс, мяне не кінуў,
Куды б шляхі не завялі,
Я буду, мілая Айчына,
Любіць цябе і берагчы!
Люблю свой родны, мілы кут.
Яго зберагу ад нягод і пакут.
Радзіма мая прыгожая, дзіўная.
Бацькаўшчына светлая, шчырая.
Кветкі ў лузе –
Радзіма мая.
Песні ў аблоках –
Радасць мая.
Вочы матулі –
Казка жыцця.
Светлыя далі –
Беларусь мая.
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З Днём Перамогі!
Светлы Дзень Перамогі
Мы святкуем штогод...
Хай пакінуць трывогі
Наш гаротны народ.
Колькі смерцяў, пажараў,
І няўдач, і нягод
Перажыў наш цярплівы,
Гераічны народ.
Больш за шэсцьдзесят вёсен
Будаваў з года ў год
Шлях да лепшага заўтра
Працавіты народ.
Родны край сінявокі...
Думак-мар карагод.
Будзь заўсёды свабодны,
Беларускі народ!
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Удзячнасць
Салдаты вайны далёкай!
Сыны нашай роднай зямлі!
Лілі кроў ракою шырокай,
Каб людзі свабодна жылі.
Дым пажараў, агонь смертаносны,
Стрэлы, выбухі, слёзы і страты –
Усё сцярпеў наш народ шматпакутны.
Перамогу прынеслі салдаты.
Падзяку нашчадкаў прыміце,
Героі, паклон вам зямны
За вочкі валошкі ў жыце,
Спеў птушак, чароўны лясны,
Калыханку пяшчотнай матулі
І дзіцяці спакойны сон,
Кукаванне нястомнай зязюлі,
Ручайкоў веснавых перазвон.
Не загойваюцца нашы раны.
Вечны агонь у душы.
Хатынскія звоняць званы –
Вайны адгалоскі ў цішы.
Перад зоркай на абеліску,
Што іскрыцца і ўдзень, і ў начы,
Мы клянёмся з букетам гваздзікаў
Усімі сіламі мір берагчы.
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Памяць
Гляджу ў вочы родныя здаўна:
Няма былой там маладосці,
Сцямніла іх страшэнная вайна,
Здаецца, там пагасла штосьці.
А вусны шэпчуць самі па сабе
Падзякі словы, гонару і болю.
Дзядуля, я сумую без цябе…
І думкі вырываюцца на волю.
Адбушавала бураю вайна,
Закончылася нашай Перамогай!
Дапамагла нам вера і мальба.
Цяпер мы крочым мірнаю дарогай.
Ды толькі безнадзейным сном
Спяць у магілах мужныя салдаты,
Не хваляцца бліскучым медалём,
Ім сняцца выбухі гарматы.
Гляджу на чорна-белы фотаздымак.
Дзядуля, як цябе мне нестае!
Хачу я дакрануцца да марчшынак.
На жаль, вайна твой скараціла век.
Бяжыць, ляціць няўмольна час.
Яму жывое ўсё скарыцца,
Але ніхто ніколі не прымусіць нас
Пра подзвігі дзядоў забыцца.
Не зарастуць сцяжынкі да магіл:
Па іх ідуць удзячныя нашчадкі,
Каб пакланіцца нізка, да зямлі
Героям, што за мір жыццё аддалі.
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