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РОЎДА КАЦЯРЫНА 

 

Нарадзілася ў 1988 годзе ў в.Савiчы Валожынскага раѐна 

Мінскай вобласці. 

Скончыла прафесійны палітэхнічны ліцэй г. Маладзечна. 

Замужам. Маю шасцігадовага сына і паўгадавалую дачушку. 

З’яўляюся супрацоўніцай Фундаментальнай бібліятэкі БДУ і 

студэнткай чацвѐртага курса філалагічнага факультэта БДУ. Не-

аднаразова станавiлася лаўрэатам агульнаўнiверсiтэтскага 

паэтычнага конкурсу ―Славянскi калейдаскоп‖, друкавалася ў 

саюзным часопiсе ―Белая вежа‖ і газеце ―Універсітэт‖, часопісе ―Вожык‖, альманахах 

―Сафія‖ і ―Дзьмухавец‖. У пачатку 2016 года пры падтрымцы мінскага гарадскога аддзялен-

ня Саюза пісьменнікаў Беларусі ў серыі ―Мінскія маладыя галасы‖ выйшаў першы аўтарскi 

зборнік ―Водар белага наліву‖, у якiм сабраныя вершы пра маю маленькую радзiму, дарагiх 

сэрцу людей, родную мову i ўсѐ тое, што для мяне з'яўляецца не толькi асноўнымi тэмамi для 

творчасцi, а сэнсам жыцця.  

*** 

О, водар белага наліву! 

Ці што з ім зможа параўнацца? 

Такі салодкі і манлівы, 

Навек у сэрцы змог застацца. 

 

О, незвычайны водар мяты, 

Бы подых брацейкі-вятрыскі. 

Лісточак пакладу ў гарбату — 

І родны дом, здаецца,блізка. 

 

О, непаўторны водар хлеба, 

Што нам бабулька выпякала. 

Я лѐсу дзякую і небу,  

Што гэты хлеб  пакаштавала. 

 

Так, час не спіць — бяжыць рупліва. 

І што ні дзень, то перамены. 

Мне шмат не трэба — жыць шчасліва. 

І не забыць бы водар сена, 
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Падворак родны, сцежкі тыя, 

Дзе колісь босыя гулялі. 

І рукі родныя, святыя, 

Што нас з братамі гадавалі. 

 

О, успаміны, успаміны... 

Асацыяцыі, адценні... 

Без вас — ніяк. Без вас — загіну. 

Мой родны край — маѐ натхненне... 

 

*** 

Чароўны майскі вечар грэе сэрца 

І песцяць памяць гукі паланэзу. 

І так дзяцінства блізенька, здаецца, 

Бы той букет, не руж, а проста бэзу, 

 

Які на ўскрайку вѐскі я сабрала 

(Бэз для мяне заўсѐды асаблівы). 

Мой родны краю, я засумавала... 

Вярнуцца б у маленства час шчаслівы. 

 

У шчырасцi той i спакой, і шчасце. 

На той зямлі, ля роднага парога 

І сіла, і падтрымка, і багацце... 

І даражэй няма нідзе, нічога... 

 

Пастаўлю бэз на стол пад абразамі, 

Як некалі бабулечка рабіла. 

Бягуць гады, яна даўно не з намі. 

Сляза нямая на шчацэ застыла. 

 

Што сэрца душыць, мне адной вядома. 

Ты дай мне сілы, родная зямліца, 

Сваѐй застацца на парозе дома,  

Дзе даваялося колісь нарадзіцца. 

 

Я вытрымаю, я не страпянуся, 

З халодным тварам не праеду міма 

Святых мясцін, якімі ганаруся. 

Там вырасла. Там маці. Там Радзіма. 


