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ППРРААДДММООВВАА 

 
Гэты зборнік – наш краязнаўчы здабытак, які 

з’яўляецца адной з частак нашай духоўнай 
культуры.  

У зборнік увайшлі вершы і песні аб 
Зэльвеншчыне, напісаныя да нагоды святкавання  
750-годдзя Зэльвы, калі быў аб’яўлены раённы 
конкурс на лепшы літаратурны твор аб 
Зэльвеншчыне. У раённы выканаўчы камітэт 
паступіла шмат розных работ ад паэтаў, 
музыкантаў Зэльвеншчыны і яе гасцей, лепшыя з 
якіх былі надрукаваныя на літстаронцы “Зоры над 
Зальвянкай”. 

Акрамя гэтых твораў, у зборнік уключаны 
вершы і песні з нагоды 70-годдзя ўтварэння 
Зэльвенскага раёна, калі праходзіў раённы конкурс 
“Мая маленькая радзіма”, арганізатарамі якога 
сталі аддзел адукацыі і РК ГА “БРСМ”. 

Зборнік складаецца з трох раздзелаў: 
- “Вабіць Зэльва прыгажосцю” – вершы аб 

Зэльвеншчыне паэтаў, уражэнцаў краю; 
- “Мая маленькая Радзіма” – творы аб 

Зэльвеншчыне маладых талентаў; 
- “Зэльвенскі вальс” – песні аб Зэльве. 
Матэрыял у зборніку згрупаваны ў алфавітным 

парадку прозвішчаў  аўтараў, маецца змест. 
Зборнік будзе цікавы для шырокага кола 

чытачоў, якія неабыякавыя да лёсу сваёй малой 
радзімы – любай Зэльвеншчыны. 
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І раздзел:“Вабіць Зэльва прыгажосцю” 
(вершы аб Зэльвеншчыне паэтаў, 

 уражэнцаў краю) 
 

                                                     Валянціна Ададурава 

Зэльвенскае возера 
Бяжыць шаша асфальтаваю стужкай, 
А па баках – зялёнай стужкай гай, 
Дзе летам і вясной канцэрты птушак. 
І раптам – воднай гладзі небакрай. 
 
Вакол азёрца – гожая абнова: То лес, то поле, то 
квяцісты луг. 
І лебедзі, як сімвалы любові, 
Даверліва бяруць гасцінец з рук. 
 
Блакітнаю ўсмешкаю раёна 
Глядзіцца возера ў блакіт нябёс. 
Зальвянка!.. Зэльва!.. Родны край зялёны! 
Ты для мяне – наканаваны лёс. 

Елена Букатая 

Моя Зельва 
Город спит у берега Зельвянки, 
Как дитя во всей своей красе 
Под ночные звуки колыханки 
И под шум моторов на шоссе. 
 
А проснувшись, кажется безгрешный, 
Любопытный, чем-то удивлен. 
В праздники сумбурный и потешный, 
Но всегда гостеприимно умилен. 
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Зимой в снегах безбрежных утопает, 
Весной в цвету, куда ни бросишь взор, 
А в летний зной прохладой подкупает 
Голубизна и гладь его озер. 
 
Могучий вал сплошного водопада 
Чуть слышен стон натруженных плотин 
Перекликаются с гудками автострады, 
Похожей на волшебный серпантин. 
 
Духовный труд несут дома молитвы, 
Костел и провославный  храм, 
Со всех сторон пути все перекрыты 
Зловещим духам, людям и ветрам. 
 
Как не бывает песни без запева, 
Как не бывает ночи среди дня, 
Так без тебя нет счастья, моя Зельва, 
Ты снишься мне, всегда к себе маня. 

*** 

Праз цябе і сабой ганаруся 
750 – сем з паловай вякоў, 
Але ты маладосці не страціла. 
Аб табе пазнаю з летапісных радкоў, 
Разумею – мна вельмі пашчасціла. 
 
Мела славу, прызнанне і гонар такі, 
З той нагоды цяпер не здзіўлюся, 
Што вядомасць тваю не ўтаілі вякі, 
Праз цябе і сабой ганаруся. 
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Богу, долі і ўсё за цябе 
Небу, сонцу штодзённа малюся, 
У шчасці, у радасці, у горы, у журбе 
Ты са мной – я з табой застаюся. 
 
Абхадзіла я пешшу твае вулачкі ўсе, 
Кожны дом мне знаёмы і дрэва. 
Раніцою іду па грыбы па расе – 
Якраз там пачынаецца Зэльва.  
 
Вадасховішча свежай прахладай дыхціць 
Лес абняў, каб надаць табе сілы, 
Як візітная картка бальніца стаіць, 
Распрасцёршы збавення крылы. 
 
Зачарована нейк кінеш вокам здалёк – 
У нізіне твой воблік лунае, 
Як бы нехта магутны ўзяў незнарок 
Ды ў далонях цябе трымае. 
 
Добра я пражыла, на жыццёвым шляху. 
Прыгажосці такой не спаткала. 
Можа, Свіслачы здрадаю пахне крыху, 
Але ты мяне больш абласкала. 
                                                             Алла Вилесова 

Зельва, пристань моя! 
Я родилась в России, среди русских равнин, 
В небольшом городке на Рязанской сторонке. 
Городок Колыбельск – ты моя колыбель. 
Зельва стала мне родиной для малой девчонки. 
Здесь жила и росла, набиралась я сил, 
Улететь, словно птица, всё мечтала куда-то. 
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Много лет прожила я у моря, в Крыму, 
В Зельву словно магнитом тянуло обратно. 
И как птицы весной я вернулась домой, 
Снова в Зельве живу на родимой сторонке. 
По речным берегам у Зельвянки брожу, 
Вспоминаю, как бегала здесь босоногой  девчонкой. 
Зельва – пристань моя, 
Здесь живут все друзья. 
И родные мои, и любимые люди. 
Пусть пройдет много лет, 
Окон зельвенских свет 
Знаю я – никогда и нигде, и никто не забудет. 
Зельва – пристань моя! 
                 

Юрка Голуб 

Зэльвенскія дзяўчаты                                                                                 
З Евіных дзіўных дзён, 
Вячоркамі зор прыняты, 
Зграбны іх крок відзён. 
Зэльвенскія дзяўчаты. 
 
Каб сэрцам час не грубеў, 
Не стала душа кашлатай, 
Не кінуць яе ў журбе 
Зэльвенскія дзяўчаты. 
 
Калі ты расцеш з душы – 
Тады і любові варты. 
Могуць нашчэнт ссушыць 
Зэльвенскія дзяўчаты. 
 
Сур’ёзна сказаць хачу, 
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Для флірту і сам не здатны, 
І зараз стаяць увачу 
Зэльвенскія дзяўчаты.  
 
З  пяшчотаю і красой – 
Іхні пасаг багаты! 
У вечнасці пад крылом 
Зэльвенскія дзяўчаты. 
 
Салодкі ў лёстак дым. 
(У тым не я вінаваты) 
Праз мроі, 
Гады, 
Заўжды – 
Зэльвенскія дзяўчаты. 
                        ***                                                          

Паездка ў Зэльву 
Успаміны па кім 
На аддаленых землях? 
Іх, самотных, пакінь 
І збірайся ў Зэльву. 
 
Там, 
У згадках на дне 
Пад завесаю высяў 
Сад гадоў расквітнеў, 
Сноў калодзеж не высах. 
У пясчаных слядах 
Зноў гасцінец адметны. 
Траса, як слюда, 
Сонца выкапень медны. 
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Назбіраеш вачам 
Неба колер у жыце. 
Будзе ён прывячаць: 
Знача, жыта і жыцьме. 
 
Будзе жытам ісці, 
Возам ехаць дарога. 
Ды і ў ім, бы ў трысці, 
Хваля дня дарагога. 
 
Дождж прайдзе наўскасы 
У грымотнай паставе. 
Стануць промні касіць 
Маладую атаву. 
 
І з пахілых плячэй 
Атрасаюцца звягі. 
Стане верад плытчэй, 
Паглыбее развага. 
 
Сэрца ў сумных гадах 
Нерашучае вельмі. 
Але што тут гадаць –  
Дык паедзьма ў Зэльву. 
 

*** 
Зэльвенскія лясы 

Зэльвенскія лясы. 
Не я адзін вам удзячны 
За шэпты і галасы, 
Найбольш – за пошум зямлячы. 
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У вольхах блішчыць ручэй. 
Сцежка ідзе на ўзлесак. 
Тут не ідуць шпарчэй 
І воблакі, і пралескі 
 
Зэльвенскія лясы. 
Недзе ў вашых сховах 
Мох растраслі ласі, 
Гнёзды звіла замова. 
 
Замова ад тапара, 
Вогнішча, буралому. 
Гойдаецца на барах 
Полаг зялёнага грому. 
 
Хвоя мкне да акон: 
Горад ёй даў суглінкі. 
Стукаецца ў балкон 
Зэльвенская галінка. 
 
Гора найлепш не мець. 
Будзь жа шчаслівы самы! 
Будзе рэха ляцець 
Зэльвенскімі лясамі. 

                      
     Ірына Данік 

Да Зэльвы 
Шчасліва хвалююцца нервы 
Пад стук цягніковых калёс: 
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“Да Зэльвы… 
                      Да Зэльвы… 
                                          Да Зэльвы…” 
І рэха гасцінец панёс. 
 
Пагляну – вачам не паверу: 
Так вырасла Зэльва праз час 
На постаць сваю, на манеру – 
Шляхцянка жывая якраз. 
 
Прывольна раскінула рукі, 
А побач – Зяльвянка-краса. 
Смяюцца шчаслівыя ўнукі, 
А хваля ўцякае з вясла. 
 
Ўсё, што зямля ўвабрала 
З далёкіх, яскравых часоў, 
Душа чалавека стварала  
Жывой, непаўторнай красой. 
 
Навек у жыцці застаецца, 
Каб памятаць – роднае ёсць! 
А мора ля Зэльвы смяецца: 
- Я тут ужо, мабыць, не госць… 
 
 

Алена Кароза 

Слова пра Зэльву 
Над чароўнай Зальвянкай у блакітнай высі, 
Пазірае пасёлак нашых мар і надзей. 
У ім сучаснасць з гісторыяй мірна спляліся, 
Шмат на гэтай зямлі адбылося падзей. 
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Маладзее пасёлак пад назваю Зэльва, 
Асалоду жыцця ўздыхнуўшы спаўна, 
А ў вуліц тут назвах, ў легендзе пра “зеў льва” 
Ажыве сівая яго даўніна. 
Падрастаюць нашчадкі і помняць пра продкаў, 
Мову матчыну шчыра яны берагуць. 
А гуллівыя хвалі блакітнай Зальвянкі 
Славу Зэльвы да Нёмана горда нясуць. 

Зэльвенскія туманы 
Наш пасёлак па-над Зальвянкаю 
Дзе ляжаць лугоў дываны 
Тут, над Зэльваю, вэлюм сцелецца, 
Туманы плывуць, туманы. 
Прыгажосць твая зачароўвае 
Закахаешся без маны. 
Пойдзеш вечарам за ваколіцу, 
Дзе лагодна спяць туманы. 
Там з каханкаю над Зальвянкаю 
Будзеш сніць салодкія сны, 
Ціхім покрывам на світанку вам 
Будуць нашыя туманы. 

Няхай шчасціць вам, людзі! 
Над Зальвянкай вярба раніцою расчэсвае косы. 
Прывітанне ўранку дасылае з кустоў салавей. 
А на небе ад сонца ляглі залатыя палосы. 
Так прырода вітае і кліча да працы людзей. 
 
А на гэта вітанне рэхам ціхім адказ раздаецца. 
Засвістаў цеплавоза пранізлівы рэзкі свісток. 
І струменьчыкам дым па-над дахамі ўецца 
Пачынаецца новы руплівы працоўны дзянёк. 
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Няхай шчасціць вам, людзі, - стваральнікі 
цудаў дзівосных! 
Няхай плён будзе ў працы і слава аб ім на вякі! 
Каб маглі ўздыхнуць вы ад шчасця  
на поўныя грудзі, 
Дарагія мае землякі! 

Алесь Корнеў 

У Зэльве 
Парваўшы дамашняй аседласці путы, 
Папаў я нарэшце ў куточак славуты; 
І радуюся, ды не проста, а вельмі, 
Што крочу па вулках чароўнае Зэльвы. 
 
То слых мой люляе салодкая ціша, 
То зманьвае зрок пасялковае ўзвышша, 
То распавядае легенды прырэчча, 
То хваля прыбою аб шчасці ляпеча, 
 
Аб тым, што маленькая рэчка Зальвянка – 
Мясцовая наша красуня-славянка – 
Вялізнае возера ўраз нарадзіла… 
Адкуль у такой мацярынская сіла? 
 
Шыпшына і кветкі пад вокнамі хатак, 
А глянеш у шыбы – спакой і дастатак. 
Мігцяць легкавушкі, што конскія грывы. 
Мясцовы люд, бачу я, - працалюбівы. 
 
Дзяўчаты – красуні і хлопцы – атлеты, 
А што да налівак – смачней амарэты… 
Сябры, хаця бачылі мноства зямель вы, 
Ды ўсё ж пацікаўцеся воблікам Зэльвы! 
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                                               Ольга Лескевич 

Моя Зельва                               
Вдали от шумных городов, 
Вся утопает в зелени, 
Среди дорог, полей, лесов – 
Моя родная Зельва. 
 
Здесь я родилась и росла, 
Училась и влюблялась, 
И, где б далеко не была, 
Обратно возвращалась. 
 
Ведь в мире не найти милей 
Родных лесов, лугов, полей. 
И каждая из ста дорог 
Ведет в родимый уголок. 
 
Здесь хор кузнечиков звенит, 
Прохлада озером манит. 
Лесов таинственный покров 
Скрывает множество дорог. 
 
Здесь мама и родимый  дом, 
Да куст сирени под окном. 
Зимой сугробы у порога 
И белая, как свет, дорога. 
 
Пусть манят блеском города, 
Я не уеду никуда. 
Иные чужды мне края, 
Родней всего земля моя. 
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                                                Святлана Літвінчык 

Мой дом 
Па-над  Зэльваю бусел кружыць, 
Нас вітае крылом здалля. 
Расцвітаюць на плошчы ружы, 
І свеціцца сонцам зямля. 
 
Нахіліліся вербы нізка 
Заварожана ў ціхай красе. 
Моладзь святамі да абяліскаў 
Кветак розных ахапкі нясе. 
 
На чырвоных рабіны гронках 
Пераблыталіся вякі. 
Праслаўляюць сваю старонку 
Рупнай працаю землякі. 
 
Па-над Зэльваю кружыць бусел, 
Ад бяды захінае крылом. 
Зэльва – частачка Беларусі, 
Мой трывалы, надзейны дом.  

*** 
Роднаму краю 

Сто адценняў колераў вясёлкі, 
І струмень халодны з ручая. 
Адмыслова-звонкі спеў салоўкі – 
Гэта ты, радзімая зямля. 
 
Клёкат бусла, што на ранняй пожні. 
Гулкім рэхам чуецца здалля. 
Пацалунак першы і…апошні – 
Гэта ты, адзіная мая. 
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Дываном пярэстым летніх кветак 
Упрыгожаны лугі наўкол. 
Дабрынёй, пяшчотаю сагрэты. 
Нават дождж, што падае на дом. 
 
У сінім небе яркім карамыслам 
Засвяцілася вясёлка над ракой. 
А ў начы нясмелым, ціхім прыскам 
Свецяць зоры, дорачы спакой, 
 
Сэрцам набярэшся прыгажосці, 
Каб душа спявала на гады. 
Дык прыходзь сюды, да нас, у госці,  
У Зальвянскі край мой малады. 
 

Лілія Лукашонак 
Зэльва 

Вабіць Зэльва прыгажосцю 
Пахам чабаровым, 
Гістарычнасцю ўзнікнення, 
Лёсам ганаровым. 
 
Па ўзросту слынна Зэльва. 
Слаўны шлях і развіцця 
І паведаюць раскопкі 
Аб перыядах жыцця. 
 
Зацікавіць краязнаўцаў 
Старажытнасць курганоў, 
Валадаранне Сапегаў, 
Росквіт слаўных кірмашоў. 
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Рупіць Зэльва, нібы маці, 
І ад Зэльвенскай зямлі, 
Дзе з турботай аб Радзіме 
Продкі нашы пражылі. 
 
Зямля Зэльвенская помніць, 
І дзяржаўных дзеячоў, 
І аб дзейнасці Касцюшкі, 
І падзеі ўсіх часоў. 
 
Не забыць ёй ліхалецця, 
Страты жыццяў і пакут, 
Як таптаў фашыст пракляты 
Нібы сэрца кожны кут. 
 
Як народ за зброю ўзяўся, 
Шмат загінула ў баях, 
Як прыйшоў дзень вызвалення 
З ззяннем радасці ў вачах. 
 
І пачатак мірнай працы 
Гонарам быў для людзей. 
А імкненні да вышыняў 
Колькі здзейсніла надзей. 
 
Збудаванні вока цешаць, 
Як грыбы, дамы растуць, 
Множаць зелянь насаджэнні, 
Кветкі розныя цвітуць. 
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Традыцыйным стала ў Зэльве 
Адраджэнне кірмашоў. 
Тут тавар па свайму густу 
Кожны зэльвенец знайшоў. 
 
Стадыён і парк у цэнтры 
Бавяць разам адпачыць. 
І на плошчы,у дзень святочны, 
Песня весела гучыць. 
 
Сем з паловаю стагоддзяў 
Зэльва з толкам пражыла, 
Ўзгадавала раць паэтаў, 
Свету таленты дала. 
 
Памнажай жа дасягненні, 
Гонар продкаў беражы. 
І нашчадкам-краязнаўцам 
Новага шмат раскажы. 
 
                                                          Уладзімір Мазго 

Зэльва 
Яшчэ прабабкі, мусіць, 
Шукалі лекі ў зеллі. 
Лістотай захлынуся 
У зеляніне: 
Зэль-ва… 
Вятры вякоў заснулі 
На сцішанай галінцы. 
Не хлебам-соллю,- 
Куляй 
Прывеціла чужынцаў… 
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Размашыстая ўлада 
Касы – 
Не размінуцца… 
На вербы азірнуцца – 
Сівая, як балада… 
Усім: душой і целам – 
Ты з ім, 
Касцом вясёлым. 
Расшпілена нясмела 
Двухшпілевым касцёлам.   
 

 
Зяльвянка 

Зяльвянка… 
Змалку гэта слова 
Пяшчотнае, як дотык траў, 
Журчыць мне матчынаю мовай, 
Непадуладнаю вятрам. 
Свой набіраючы разбег, 
Вірыць штовесну абнаўленнем, 
І сэрца поўніцца натхненнем, 
Бы плоткамі рыбацкі мех. 
На ёй драмотныя стагоддзі, 
Як хмары чорныя сплылі. 
Цяпер бурштынныя палі 
Калосяць шчасцем у народзе… 
Наўсцяж асушаны балоты, 
Я ж, быццам, памяць асушыў… 
А ты, Зяльвянка, 
Помніш дотык – 
Вясла юнацкае душы?                                  
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*** 
У часе векапомным 

У Князеве быў князь, 
А коні- каля Конны 
Рве згадка канавязь 
У часе векапомным. 
На Зэльвенскі кірмаш 
Імчацца тыя коні, 
А можа,- іх міраж. 
Які ты не дагоніш. 
Гушчар аперазаў 
Цябе, нібыта сына, 
Сцяжынай партызан 
Грымотнаю часінай, 
Каб ты адчуў, наноў 
Народжаны нібыта, 
Што недарэмна кроў 
Тут прашчураў праліта. 
 

***                                             
На Зэльвенскім вадасховішчы 

 На Зэльвенскім вадасховішчы 
Вятрыска хвалі разгушкаў. 
Палаюць 
Рыбацкія вогнішчы 
І вабяць 
Наварыстай юшкай. 
Ад хвалявання,крылатыя, 
Трапешчуць палаткі 
Над стромай. 
Спрачаюцца 
Чайкі гарластыя 
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Аб нечым 
Ім толькі вядомым. 
Бялюткі туман 
За Бярэжкамі, 
Як фарбай, 
Малюе палацы 
Ідуць баравымі сцежкамі 
Баравікі на шпацыр. 
 

 
Ніна Поршнева 

Зэльва – жаночае імя 
Зэльвай жанчына завецца- 
Жыхарка Расіі, здаецца, 
Дачка героя Смірнова. 
 
Ля Зяльвянкі трымаў абарону, 
Меў за Зэльву ўзнагароды. 
Ён прайшоў па дарогах ваенных 
І пранёс назву ў сэрцы таемна. 
 
І пасля вайны грамадзянскай, 
Пасля бедаў, баёў рукапашных, 
Салдат ажаніўся, каханую ўзяў, 
Дачушку-пястушку ён Зэльвай назваў. 
 
Была Зэльва ў пасёлу аднойчы. 
Размова пра бацьку… 
Засмучаны вочы. 
Зальвянам яна пажадала здароўя. 
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І воінам кветкі паклала ў галовах. 
Яшчэ пажадала, 
Каб лад быў у народзе, 
Жылі каб зальвяне ў шчасці і згодзе. 
 

*** 
Зэльвенскі край песнярамі багаты. 
Прайдзіся ты вёскай па хатах. 
У кожнай – спявачка, хоць працы даволі, - 
 
Песень яна не пакіне ніколі. 
Песні гучаць заўжды ў полі, у хаце 
Песню бабуля спявае дзіцяці. 
 

*** 
Ах, якія краявіды 
Ля ракі Зальвянкі! 
Як пабачыш іх – пацягне 
Нібы да каханкі. 
 
Вадасховішча прывабіць, 
Зноў сюды прыедзеш 
І мясціну для рыбалкі 
Ты сабе агледзіш. 
 
Пасябруеш з рыбакамі 
Іх у нас багата, 
То, магчыма, заначуеш 
У чыёйсці хаце. 
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Будзеш госцем ты жаданым, 
Калі – добры, свойскі. 
У рыбакова войска.  
Прымуць зэльвенцы цябе. 

С.Прызван 

Зэльва-дзяўчына 
Зэльва-дзяўчына 
У сукенцы з рамонкаў 
Поле без края 
І хлебны пакос. 
Рэчка Зальвянка 
З вадою гамонкай 
Спрытна бурліць, 
Нібы кажа нам штось. 
 
Ветрык жартуе, 
З травою гуляе 
Сонца прамень 
Сагравае цяплом. 
Гэта жыццё- 
І заўжды так бывае, 
Славім Радзіму 
І родны нам дом. 
 
Зэльва працоўная. 
Зэльва святочная, 
Ты прыгажэеш, 
Мацнееш, жывеш. 
Сёння, нібы гаспадыня шаноўная 
Свята спраўляеш 
Ды песні пяеш. 
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Шчыра, адкрыта 
Гасцей сустракаеш. 
Так павялося 
З тых даўніх часін. 
Смачна частуеш, 
Сардэчна вітаеш 
І каб ніхто 
Не застаўся адзін. 
 
Зэльва мая, 
Прыгажуня сяброўка 
Я ганаруся табою, людзьмі. 
Ты і Радзіма 
І лёс непаўторны мой. 
Адзіная, нібы матуля, у жыцці. 
 

   

   Валянцін Семяняка 
Песні Зэльвеншчыны 

Якім ні быў цяжкім наш час, 
Ды песні, песні не знікаюць. 
Яны надзеяй поўняць нас, 
Яны пачуцці абуджаюць. 
У Дзярэчыне і Манцяках 
Гучаць мелодыі чароўна 
Аб тым, што будзе жыць у вяках 
Любоў да Бацькаўшчыны роднай. 
Аб прыгажосці нашых рэк, 
Азёр, лясоў і ніў зялёных, 
Аб тым, што любіць чалавек, 
І што хвалюе яго сягоння. 
Усё ў песнях – радасць, сум, 
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І колер чэрвенскай вясёлкі, 
Пах першых кветак, ветру шум, 
Кахання лёс такі нялёгкі. 
Ізноў узнёслы іх палёт 
Напеўнай шчырасцю здзіўляе. 
Спявае песні мой народ – 
Жыве душа яго святая.                                                                                              
    

                                         Алена Таболіч 

Легенда 
Ад Зэльвы старой за вярсту, 
На высокім узгорку крутым 
Быў касцёл невялікі. 
Званілі званы штогадзінна, 
Люд паспаліты сцякаўся, 
Каб Пана Езуса славіць, 
За грахі спавядацца і ласкі 
Прасіць для нашчадкаў. 
 
Ля рэчкі дзяўчына-паганка 
Жыла. Звалі дзяўчыну Зальвея, 
Прыгажуня з  касмічнай прасторы - 
Косы русалкі, вочы - зялёныя, 
Вяночак з лілеяў на галаве, 
У белай-бялюткай сукенцы,- 
На нагах з чароту пантофлі 
На плячы - галубок шызакрылы. 
 
Аднойчы, збіраючы  кветкі, 
Падыйшла Зальвея да ўзгорку, 
А звалі яе Вядзьмаркай. 
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Схапілі, звязалі, і падпалілі 
Пад ліпай старой ля дарогі. 
Раптам - гром, навальніца, 
Град каменнем пасыпаў. 
Людзі хлынулі ў храм. 
 
Ды ратунку ад Бога няма - 
Зазванілі страшна званы, 
Раптам касцёл  захістаўся, 
Сцены рухнулі долу 
І пайшлі пад зямлю 
Разам з людам. 
Што цяпер? – 
Горка як горка, 
Заросшая лесам, травою. 
На самай вяршыні –  
Сосны, бярозы, дубы. 
Пад гарой, дзе спалілі 
Зальвею - новыя ліпы. 
Сляды нейкіх  прыступкаў, 
Кветкаў, зёлак - раскоша 
А гару называюць здаўна 
Касцёльнай у народзе. 

                   

 

    Галина Тарасик 
                     Герб Зельвы 
 На Зельвенском гербе - варяжский щит. 
Так было и теперь навеки будет. 
Ты в нем  воинственности не ищи, 
Трудолюбивые живут здесь люди. 
 



 27

А черный конь да с гривой золотой. 
С такой же позолоченной уздечкой 
Выходит из ворот и за мечтой 
Вот-вот помчится вдоль Зельвянки-речки. 
 
Когда-то рынок в Зельве был богат. 
Сейчас на герб мы смотрим с ностальгией. 
Но  нынешнее время во сто  крат 
И лучше, и желанней, и красивей!  
                                                    ***                                                                 

Зеленое чудо 
Может, первое, может, второе… 
(Чудеса тоже любят подсчёт!) 
Речка русло своё честно роет 
И Зельвянкой у Зельвы течёт. 
 
Назвалась, и отныне зелёным 
Красит воды, траву и снега. 
Вербы, вишни, рябины и клёны 
Обступили её берега. 
 
Жаль, что тиной густой зарастает,  
Жаль, что речкой не ходят суда. 
Вы открыто, а, может быть тайно, 
Приходите почаще сюда.  
 
От родного порога, от «ганка» 
В чужеродный торопимся рай… 
Чудо-речка, родная Зельвянка, 
Цветом зелени нас согревай. 
 

 
 

 28

*** 
Что такое Зельва? 

Что такое Зельва? Это - зелень, 
Прячущая цвет весны в туман. 
Это - два десятка львиных зевов, 
Не пугающих сапеговских крестьян. 
 
Это -  наша Троицкая церковь, 
Это -  ширь ухоженных полей. 
Миг истории всегда бесценен,  
Миг истории похож на юбилей. 
 
Что такое наша Зельва? Это - скульптор, 
Архитектор Михаил Иньков, 
Владимир Стецко - географ крупный 
И поэты: Скобло, Войтко и Мазго. 
 
Академик Жебрак всем известен 
И другой  - Стецко-языковед, 
Технаря Клубовича без лести 
Знает, ценит, без сомненья, весь свет. 
И другие - всех не перечислить 
Нив родных могучие умы. 
К тысячной черте посёлок мчится 
Что такое Зельва? 
Это  - мы! 

*** 
Залёва 

Слышу слово странное: залёва. 
Это - место, где весной вода 
Пойму речки  всю  залить готова, 
И, как ей казалось, навсегда. 
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Зельвея змеёю растекалась, 
Разбредалась по белым лугам. 
Что она, бурлящая, искала, 
Размывая с силой берега?.. 
 
Может, имя новое: Зельвянка, 
Что местечку принесло прогресс. 
Здесь суда ходили, били в склянки, 
Разгоняя тишину небес. 
 
У зельвян зелёная основа, 
Как трава на поле, без прикрас. 
Всё от слова странного: залёва, 
Позабытого (увы!) сейчас. 
 

 

Сяргей Худзяеў 

“Зара -Зальвяніца” 
Паліта потам, 
Абмыта крывёю 
Зямля мая 
Над Зальвянкай ракою. 
 
Устае над палямі 
Туманамі спавіта 
Раскінуўшы крылы 
Зара – Зальвяніца. 
 

І сосны ў бары 
Усцішыўшы гоман 
Страчаюць яе  
Да долу паклонам. 
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Над полем, над гаем, 
Над рэчкаю чыстай 
Свой промень кідае 
Зара – Зальвяніца. 
 

І бьюць у кампаны 
Царква і касцёл, 
Плыве над абшарам 
Малінавы звон. 
 

Дымок па-над хатай, 
Дзесь азваўся цягнік. 
І туман ўжо падняўся 
У небе воблакам знік. 
 

З першым сонечным промнем 
На ўлонні зямлі 
Прачынаецца Зэльва 
І гэтак – вякі!   
 

Тут людзі што трэба 
І мая тут радня 
Невялічкая Зэльва  
Радзіма мая!                                      

Людміла Шышко 
Сярод лугоў, лясоў, палёў, 
Стаіць наша мілая Зэльва 
Жыве ўжо сем з палавінай вякоў 
Сівой даўніною абвеяна. 
 
Колькі ўсяго адбылося ў жыцці 
За доўгія тыя вякі. 
Ворагі страшнымі хмарамі йшлі 
На край дарагі наш такі. 
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Ад гора і болю стагнала зямля, 
Ды жыла, расцвітала ізноў. 
Берагла, як родная маці, яна 
Сваіх дачок і сыноў. 
 
А яны збераглі гэты край, 
З усімі яго дарамі. 
Каб мы, як яны ў свой час, 
Сталі яго ўладарамі. 
 
Мясціны свае шанаваць і цаніць 
Наканавана ў вяках. 
Як родны свой дом берагчы і любіць 
Як цэнім усё дарагое для нас. 
 
І родны пасёлак у нас на вачах 
Прыгажэе кожны дзень. 
Жадаем яму ў далейшых вяках 
Квітнець і радаваць людзей. 
 
                                            

ІІ раздзел: “Мая маленькая радзіма”        
(Юныя таленты – аб роднай Зэльве) 

                                                                                                       
                                            Антановіч  Павел  

Зэльвенскі край 
У краі зэльвенскім прыгожым 
Людзі добрыя жывуць. 
Край з блакітнымі вачыма 
Проста Зэльваю завуць. 
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Хутка школьны пераступім мы парог, 
Нас чакаюць у свеце тысячы дарог. 
Ды малая радзіма – як маці, 
Што чакае дзіця сваё ў хаце. 
 
І куды б ні закінуў нас лёс – 
Я да Зэльвы ўсім сэрцам прырос. 
І штогод з надыходам вясны 
Пра свой край бачу светлыя сны. 

 

     Жыдок Юлія               
“Мая Зэльва” 

Ты жыццё, ты натхненне, што часта прыходзіць 
Да мяне, калі бачу цябе прад сабой. 
Калі месяц і зоркі на небе ўзыходзяць, 
Мае думкі заняты адною табой. 
 
Калі неба блакітнае над галавою, 
Калі вецер і птушкі пяюць на раздоллі, 
Я стаю на гары, што за вузкай ракою 
І з турботай гляджу на шырокае поле. 
 
Я малю аб адным: каб заўсёды з табою, 
Мая светлая Зэльва, табой ганаруся, 
Назаўсёды была толькі радасці доля 
Аб табе кожнай ноччу і днём я малюся.    
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Лабовіч Таццяна 

Люблю сваю Зэльву 
Люблю сваю Зэльву, 
Прыгожую надта 
Паўсюль чысціня тут 
І кветак багата. 
 
Навокал лясы, 
Вадасховішча ў Зэльве. 
Зялёныя вуліцы, 
Плошча і скверы. 
 
У Зэльве прыемна 
Сустрэцца з сябрамі. 
Прыедуць і з Гродна,  
І з Мінска награнуць. 
 
Цікавых і добрых  
Людзей тут багата, 
Усмешкі на тварах 
У будні і святы. 
 
І мне тут таксама 
Добра жывецца. 
Маленькай Радзімаю 
Зэльва завецца. 
 
Люблю цябе, Зэльва, 
Куточак Радзімы. 
Прыгожы, утульны 
І мною любімы. 
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    Ламеко Марина  

Зельве 
Над рекою высится небо. 
А поля застилает трава. 
Птичий звон разлетается где-то. 
Это наша родная земля.  
 
Здесь уютом окутанный город 
Возле озера мирно стоит. 
Нипочем ему ветер и холод 
Он глазами огней вдаль глядит. 
 
И названье его не простое, 
С цветом зелени, жизни, любви. 
Зельва - ты, как алмаз дорогое, 
Вечно в счастье, богатстве живи. 
 
Мы построим новые храмы 
И молиться будем всегда. 
За грехи мы расплатимся сами, 
А деды расплатились сполна. 
 
А теперь процветай и живи ты, 
Всем на зависть: врагам и друзьям. 
Мы с поклоном скажем: «Спасибо!» 
Ведь с тобой мы большая семья! 
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  Масюк Юлія  

Зэльва 
Прыгожы ўтульны гарадок,  
Дзе ўлетку цёпла, зелена, 
Як невялікі астравок  
З цудоўнай назвай Зэльва. 
Ты помніш даўнія часы: 
Вайну, бяду, нягоды. 
І нібы продкаў галасы 
Нам мрояцца праз годы. 
Калісці з Індыі купцы 
У Зэльву прыплывалі. 
І на вялікім кірмашы 
Тавары прадавалі. 
Традыцый адраджэнне тых 
Мы сёння назіраем. 
- Квітней жа, Зэльва, і расці! 
Табе мы пажадаем. 

 
 

*** 
Мой край 

Люблю мой край, маю старонку, 
Азёры, рэкі і палі. 
І птушак гучную гамонку. 
І пах вясенняе зямлі. 
 
Люблю я раніцай прачнуцца 
Убачыць неба сіняе, 
Крыштальнае вады напіцца 
І дзякаваць, што тут жыву. 
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Дажджы люблю я  і бураны 
І восеньскіх лясоў красу, 
Праз дні, гады і акіяны 
Любоў я гэту пранясу. 
 
                                                Сакалоўская  Таццяна  

Называецца ён – Зэльва 
Сінявокая краіна, 
Беларусь мая! 
Многа маеш ты паселкаў, 
У адным з іх жыву я. 
Ціхі, мілы, сэрцу родны, 
Лепшы самы-самы! 
Называецца ен – Зэльва, 
Ведаеце самі. 
І прыгожы, і ўтульны – 
Чысцыня паўсюдна, 
На галоўнай плошчы Зэльвы 
Весела і людна. 
 
Самы шчодры і гасцінны 
Люд тут пражывае. 
Вельмі многа – гэта добра! 
Талентаў ен мае! 
Мой цудоўны, мілы горад, 
Родная зямля! 
Шчыра я табе жадаю  Шчасця і святла! 
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Ханевіч  Ангеліна 

Тут жыву, тут мае карані… 
Сонца ўстала,  лагодненька туляцца 
Да зямелькі яго прамяні. 
Крочу ў школу знаёмаю вуліцай –  
Тут жыву, тут мае карані. 
 
Дрэвы шэпчуць, як жывыя; 
Між сабою гамоняць яны. 
І цягнік даў свае пазыўныя, 
У касцёле “спяваюць” званы. 
 
…З гэтым краем навек я зраднілася. 
У маім сэрцы заўсёды вясна, 
Бо ў Зэльве я нарадзілася, 
Талісман мой чароўны яна. 
 

 
ІІІ раздзел: “Зэльвенскі вальс” 

(песні аб Зэльве) 
 

“Зэльва, ты мая ненаглядная” 
Словы Алены Букатай 

                                                               Муз. У.Захаркі 

Невялічкі пасёлак 
Па-жаночы завецца. 
Зроблен мосцік з вясёлак 
Па-над рэчкай здаецца. 
У небе раптам захмарыць, 
Дождж гамоніць з зямлёй 
Тады хораша марыць 
У калысцы тваёй. 
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 ПРЫПЕЎ: Зэльва, ты мая ненаглядная, 
                        Зэльва, прыгажуня сапраўдная, 
                        Зэльва, любы сэрцу куточак, 
                        Зэльва, голас твой, як званочак.  
                        Я з табою твой лёс раздзялю, 
                        Бо кахаю цябе, бо люблю. 
 
Твае вулачкі вабяць 
У святочных уборах. 
Кветкі лепшыя, мабыць, 
Расцвілі на прасторах. 
Ты дзяўчынаю спрытнай 
Глядзіш кожнаму ў вочы. 
Лечыць душу блакітны 
Гэты погляд дзявочы. 
 
     ПРЫПЕЎ:    Зэльва, ты мая ненаглядная, 
                         Зэльва, прыгажуня сапраўдная, 
                         Зэльва, любы сэрцу куточак, 
                         Зэльва, голас твой, як званочак.  
                         Я з табою твой лёс раздзялю, 
                         Бо кахаю цябе, бо люблю. 
 
Сінь, азёраў разлівы, 
Меладычны прыбой. 
Той навекі шчаслівы, 
Хто спаткаўся з табой. 
Хто цяпер табе верны, 
Малады ці старэйшы. 
Ты прыпынак надзейны, 
Наш апошні і першы. 
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     ПРЫПЕЎ: Зэльва, ты мая ненаглядная, 
                         Зэльва, прыгажуня сапраўдная, 
                         Зэльва, любы сэрцу куточак, 
                         Зэльва, голас твой, як званочак.  
                         Я з табою твой лёс раздзялю, 
                         Бо кахаю цябе, бо люблю. 

 
 

“Зэльвенскі вальс” 
    Словы П.Марціноўскага 

                                                    Муз. У.Плюты 

Сонейка зайшло, святло заранкі 
Ціха пакідае  гарызонт. 
Замігалі зоры над Зальвянкай 
І вядуць вясёлы карагод. 
 
Заглядае ў вокны цёплы вечар. 
Не сядзіцца дома ў гэты час. 
Музыканты клічуць на сустрэчу, 
Запрашаюць нас на белы вальс. 
 
ПРЫПЕЎ:  
Дзяўчыначка, зальвяначка, 
Вячэрняя зараначка, 
Бадзёрая, вясёлая, чароўная… 
Кахаю цябе горача, 
І жыць цудоўна, хораша… 
Хачу заўсёды быць з табою, любоў мая. 
 
Дыскатэка зіхаціць вясёлкай, 
Смех дзявочы парушае ноч, 
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Не сціхаюць  ў жыце  перапёлкі… 
Я ў палоне тваіх рук і воч. 
Кружацца у вальсе побач пары. 
Мы ад іх не будзем адставаць… 
Ты з усмешкай мілаю на твары,- 
Погляд ад цябе не адарваць. 
 
ПРЫПЕЎ:  
Дзяўчыначка, зальвяначка, 
Вячэрняя зараначка, 
Бадзёрая, вясёлая, чароўная… 
Кахаю цябе горача, 
І жыць цудоўна, хораша… 
Хачу заўсёды быць з табою, любоў мая. 
 
 
Нашы мары верцяцца, як кола; 
Яны нас узносяць да нябёс. 
Сёння мы з табой сустрэнем золак 
І паверым у шчаслівы лёс. 
Салаўі  ў гаі аж да рання 
Песнямі заўжды хвалююць нас… 
Добры дзень, шаноўныя зальвяне! 
Плёну ў працы вам! У добры час! 
 
ПРЫПЕЎ:  
Дзяўчыначка, зальвяначка, 
Вячэрняя зараначка, 
Бадзёрая, вясёлая, чароўная… 
Кахаю цябе горача, 
І жыць цудоўна, хораша… 
Хачу заўсёды быць з табою, любоў мая. 
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“Зельвенский вальс” 

                                                     Сл. Осипенки О. 

                                                    Муз. Трухалева И.Е. 

Тает за ближним лесом 
Белый туман. 
Лентой серебряной речка 
Вьется среди полян. 
Сирень расцветает, 
Тропа убегает 
За дальний зеленый курган. 
 
ПРИПЕВ: 
Зельва – весенние зори, 
Зельва в зеленом уборе, 
Здесь в Зельве подруга живет. 
Зельва – посёлок над речкой, 
Зельва – подруги сердечко 
Согреет, простит и поймет. 
 
Здесь на Зельвянке юность 
Тропкою шла. 
В нашем посёлке счастье 
Ты своё нашла. 
Румяные зори 
В вечернем уборе 
И звездочка в небе взошла. 
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ПРИПЕВ: 
Зельва – весенние зори, 
Зельва в зеленом уборе, 
Здесь в Зельве подруга живет. 
Зельва – посёлок над речкой, 
Зельва – подруги сердечко 
Согреет, простит и поймет. 
 
Видишь, над бором снова 
Бледный восток. 
Что же так скоро вышел 
Нашей встречи срок. 
Горячие руки, 
Любимой подруги 
Сжимают в тревоге платок. 
 
ПРИПЕВ: 
 Зельва – весенние зори, 
 Зельва в зеленом уборе, 
 Здесь в Зельве подруга живет. 
 Зельва – посёлок над речкой, 
 Зельва – подруги сердечко 
 Согреет, простит и поймет. 
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