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Беларусь-белатварая краіна,

Яна прыгожая і мілая,

Там жыве самы лепшы ў свеце народ.

І жыццё ідзе без клапот і трывог.

Неба блакітнае, сонца прамяністае,

Азёры глыбокія, рэкі празрыстыя.

Дубравы, гай, у дрымоце лясы….

Нідзе не сустрэнеш такой ты красы.

Квітнеюць рамонкі, шумяць каласы,

І птушак  у лузе чуваць галасы.

Да цябе я заўсёды вярнуся,

Мая слаўная Белая Русь

Дар’я Лось



Восень

Восень-гэта прыступак па лесвіцы,

Які вядзе да вясны.

Дажджы і хмары трэба прайсці,

Каб дабрацца туды.

Восень бывае сумнай,

Бывае і залатой.

Але і птушкі ляцяць у вырай,

Каб вяртацца вясной.

І замірае прырода ў чаканні вясны.

Будуць ёй доўга сніцца 

Прыгожыя, яркія сны.

А павучок па ветру

Ляціць праз восень к цяплу.

І шэпча вясна ціхонька: 

“Усё роўна я зноў прыйду”.

Страх Алена



Мая Радзіма - Беларусь!

Люблю яе , як маці родную сваю.

Яе палі, лясы, азёры, рэкі,

Блакіт набёс і залатую ніву,

Вясну лугоў і белую зіму.

Хачу каб кожны дзень і кожны час,

І раніцай, і ўвечары, і ноччу

Цвіла, як кветка ты.

І вольнаю была.

Няхай не будзе больш вайны ніколі,

Не рвуцца бомбы, кулі не равуць,

А толькі хай смяюцца дзеці

І мамы з татамі іх за рукі вядуць.

Люблю Радзіму я сваю, як маці,

І ганаруся тым, што нарадзіўся тут!

Лявоненка Марына  



Мая радзіма Беларусь

З вачыма сінімі азёр,

Са спелым коласам пшаніцы,

Мая разіма Беларусь,

Табой народ твой ганарыцца!

Твае хацінкі паўз дарог,

Што тонуць у зелені садовай,

Так шчыра просяць на парог

І жаляцца на лёс бядовы.

Мінулі горачныя дні,

У любові сына патанула.

Пяшчотай матчынай рукі

Маё ты сэрца закранула.              

Гарбацюк Павел



Зіма

Я гляджу на белы снег

Ён ляжыць, як белы мех.

І пакрыў сабой зямлю,

Каб сагрэць яе ўзіму.

Я гляджу на белы снег,

Як ён падае ў цішы,

Ад яго няспешных крокаў

Стала светла на душы.

Белы снег заслаў усё поле,

Лес закутаны стаіць,

І не чутна спеваў птушак,

Толькі злы мароз трышчыць.

Дзеці вельмі рады снегу,

Іх не страшыць злы мароз.

Яны бабу з снегу лепяць,

Хоць шчыпае Дзед за нос.

Новікава Ксенія



Беларуская родная мова

Багдановіча голас і Танка гучыць,

І Купалы і Коласа мова.

Навучыла іх край самабытны любіць

Беларуская родная мова!

Мой свабодны народ ганарыцца сваім

Партызанскім праслаўленым краем.

У вялікіх бяседах, прад светам усім,

Патрыёты яго выступаюць.

Вылучаюць яе паміж моваў другіх,

І гучыць вечна ярка і нова

Мова продкаў маіх і нашчадкаў маіх -

Беларуская родная мова!

Зафейнер Альберт



Белая Русь 

Твая годнасць у свете высокая.

Лепш чым ты, я нідзе не знайду!

Ты мая Беларусь сінявокая!

Тваім лёсам, табой даражу!

І няхай праляціць час за часам,

Ты сапраўдная чыстая Русь!

Дык давайце ўсклікнем усе разам:

Я люблю цябе, Белая Русь!

Беларусь ты мая сінявокая,

Ты заступніца мне і браня.

Ты і блізкая мне і далёкая,

Дарагая Радзіма мая!

Зафейнер Альберт



Паэту

Душой любіць сваю Радзіму,

Прастор палёў і рэчак гул

Было дано яму ад Бога,

Ён боль людскую сэрцам чуў!

Узышла яго Венера- зорка

І ззяе шмат ужо гадоў.

І зернем кінутае слова

Прабілася сярод снягоў.

Яму ўдзячны пакаленні за вершы,

Што ад сэрца ішлі,

Што на чужбіне не адрокся

Ад мовы нашай і зямлі!

За веру, што народ прачнецца,

Настане светлая пара

І сімвалам краіны стане

Цвяток радзімы васілька.

Гарбацюк Павел



Скарб душы

Нясу ў сэрцы скарб я бескаштоўны-

Дзіўны Багдановічаў вянок.

А кветкі ў ім - брыльянты, безумоўна,

І кожны зіхаціць у ім лісток.

Як хораша блукаць у яго чароўным царстве,

Заплаканы дзе месяц па лесе сее сон!

Ля возера сядзець, смут чалавечых знаўцы,

Няспешна размаўляць з маркотным лесуном.

Пачуць хачу сама, як горка плача лета,

Паўзе змяіны цар, пужлівай птушкі крык,

І як шуміць чарот, хістаючыся ад ветру,

Вядзе свой карагод на рэчцы вадзянік.

Імкнуся, як паэт, убачыць пляску зорак,

Падгледзець светлы сон паснуўшае зямлі.

Здаецца, чую шэпт я вельмі ціхі зёлак,

І звонкі смех русалкі, што пакуль не спіць.



Затойваючы ўздых, сачу за Веранікай,

І як у паветры кружыць белы галубок,

І бачу праз гады, як слуцкія ткачыхі,

Раняючы слязу, ткуць сіні васілёк.

Я бачу, як узыходзіць зорачка Венера,

І закаханым свеціць добры яе лік.

Яна ім ў расстанні дае збярэгчы веру,

Перадае праз неба сэрцаў пералік.

Хоць ведаў наш паэт, што лёс адмераў мала,

Што згасне вельмі рана ў няроднай старане.

Але ён працаваў натхнёна і старанна,

Пакінуўшы нашчадкам споведзі свае.

Страшней мне больш за ўсё ў свеце бездухоўнасць,

І спадчына хай продкаў бароніць нас ад бед,

І крочу па жыцці, гонару я пэўна,

За край, што ўспяваў славуты наш паэт.

Дар’я Лось




