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РАЗБУРЫ ТУРМЫ МУРЫ
bit.ly/2XzIEyw

Ëн быў натхнёны i малады,
Iх незьлiчона было.
Ён на плошчы вёў гарады
Зь песьняй, што блiзка сьвятло.

I запальвалi сьвечкi яму,
Плыў па-над плошчаю дым.
Ён сьпяваў: зруйнуем турму!
Яны сьпявалi за iм:

прыпеў
Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды — то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне —
I пахавае сьвет стары!

Ведалi словы на памяць — i сьпеў
Несьлi па вулiцах так,
Што кроў кiпела i гнеў кiпеў,
I сэрцы стукалi ў такт.

Бiлi ў сто тысяч далоняў — i рытм
Ворагаў бiў напавал.
Iшлi на муры ва ўсiм сьвеце 
старым…
А ён усё граў i сьпяваў.

прыпеў

Па усёй Беларусі падняўся народ
Свабоду сваю адстаяць.
Адзiнаю мэтай узняўся наш дух
Цемру святлом разганяць.

Браты-афіцэры, мы — адзіны 
народ.
Мы разам жывем на зямлі.
Зрабіце ж сумленны выбар свой.
Ня хочам мы гэтай вайны.

Прачніцесь, сябры, мы да праўды 
ідзем,
Імкнемся да шчасця свайго.
І мара народа ў краіне жыцця
Проста — как добра было.

Моцны грукат нястомленых рук,
Рады ідуць і ідуць.
Мы — беларусы, мы з мірам ідзем
У светлы і сонечны пуць».

прыпеў
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СТЕНЫ РУХНУТ!
bit.ly/3kgfQEZ

Однажды дед говорил мне,
Когда светало вдали,
Мы с ним у дверей стояли,
И телеги мимо ползли.
Видишь ли эти стены?
За ними мы все живём,
И если мы их не разрушим,
То заживо здесь сгниём.

Припев:
Давай разрушим эту тюрьму!
Здесь этих стен стоять не должно!
Так пусть они рухнут, рухнут, 
рухнут!
Обветшавшие давно.
И если ты надавишь плечом,
И если мы надавим вдвоём,
То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнём!

Руки мои в морщинах,
С тех пор прошло много лет,
А сил всё меньше и меньше,
А стенам износу нет.
Я знаю, они гнилые,
Но сложно их одолеть,
Когда не хватает силы
Я прошу тебя тебя спеть:

Припев.

Деда давно не слышно,
Злой ветер его унёс,
Но мы с ним стоим всё там же,
Под тот же грохот колёс.
И когда кто-то проходит мимо,
Я стараюсь погромче петь,
Ту песню, которую спел он,
Прежде, чем умереть...
Но старики объясняют,
Что стенам вечно стоять,
Что нам ничего не поделать,
надо терпеть и молчать.
Эта история длится,
Тяжелых 26 лет,
И чтобы поставить в ней точку,
Есть только один ответ!

Припев.
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ТРЫ ЧАРАПАХІ
bit.ly/3gAEZrV

Калi раптам адчуеш камунальныя 
пахi, 
I жыцьцё цябе возьме ў пятлю. 
Зразумееш тады, што тры чарапахi 
Па-ранейшаму цягнуць зямлю. 
 
Калi выйдзеш у горад цi залезеш 
у горы, 
I з людзьмi усталюеш кантакт. 
Зразумееш тады, што i сёньня 
i ўчора 
Наша месца на трох кiтах. 
 
Прыпеў: 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
сюрпрызаў ня будзе. 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не 
чакай, ты не чакай.  
 
Не было Галiлея i Боба Марлея, 
Не было Сальвадора Далi. 
Нi Ленiна, Нi Ленана, нi Карла Лi
нэя, 
А кiты, чарапахi былi. 
 
Прыпеў: 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
сюрпрызаў ня будзе. 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
ты не чакай.  

Каб любiць Беларусь, нашу мiлую 
маму, 
Трэба ў розных краях пабываць. 
Зразумееш тады - пад тваiмi нагамi 
Тры сланы нерухома стаяць. 
 
Прыпеў: 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
сюрпрызаў ня будзе. 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
ты не чакай.  
 
Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, 
сюрпрызаў ня будзе. 
Хэй ла-ла-ла-лай, нiхто не чакае,
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ПЕРЕМЕН
bit.ly/30zvDXy

Вместо тепла - зелень стекла,
Вместо огня - дым,
Из сетки календаря выхвачен 
день.
Красное солнце сгорает дотла,
День догорает с ним,
На пылающий город падает тень.

Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"

Электрический свет продолжает 
наш день,
И коробка от спичек пуста,
Но на кухне синим цветком горит 
газ.
Сигареты в руках, чай на столе - 
эта схема проста,
И больше нет ничего, все 
находится в нас.

Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"

Мы не можем похвастаться 
мудростью глаз
И умелыми жестами рук,
Нам не нужно все это, чтобы друг 
друга понять.
Сигареты в руках, чай на столе - 
так замыкается круг,
И вдруг нам становится страшно 
что-то менять.

Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"

Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
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ГРАЙ
bit.ly/3gA7dCX

Недзе ля ракі, дзе не мае броду
Шэрыя быкі танчуць карагоды
Ланцугі ў начы адліваюць з ладам
Воран там крычыць з воўкам 
родным братам.
Палыхае там вогнішча да неба
П’юць яны віно заядаюць хлебам
Песні ім пяюць старыя цыганкі
Б’юць капытам, б’юць, а ў небе 
маланка!

Прыпеў:
Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:
Ім не трэба сонца, цемры ім 
багата
Ім вясны не трэба, ім зімы 
б паболей
Каб ты хлопец спаў на пячы 
ў няволе
Грай! Шукай! У снах юнацкіх тваі 
мары!
Грай! Гукай! Вясны зяленай 
цёплай чары!
Грай! Спявай! Дружна песні 
райскай волі!
Грай! Грай! Гані быкоў – 
вярнецца доля!

Напілісь быкі, скачуць па краіне
Топчуць ручнікі капытамі ў гліне
Скачуць па дварах, адчыняюць 
хаты,
Хто не пахаваўся – будзе 
вінаватым!

Прыпеў:
Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:
Ім не трэба сонца, цемры ім багата
Ім вясны не трэба, ім зімы 
б паболей
Каб ты хлопец спаў на пячы 
ў няволе
Грай! Шукай! У снах юнацкіх тваі 
мары!
Грай! Гукай! Вясны зяленай 
цёплай чары!
Грай! Спявай! Дружна песні 
райскай волі!
Грай! Грай! Гані быкоў – вярнецца 
доля!
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ПАВЕТРАНЫ ШАР
bit.ly/3ihU9Ts

О.к.! Тут усё о.к.
Толькi дыхаць мне з кожным 
днём цяжэй.
Паветра зусiм няма.
Колькi не ўздыхай - усё дарма.
Глядзець на брудны горад
I крэмзаць мэмуары
Ня варта вачэй i ня варта рук.
I я гляджу на зоры
I я гляджу на хмары
I слухаю ўласнага сэрца стук.

Прыпеў:
Падымi мяне па-над зямлёю,
Падымi мяне - сьветлы абшар!
Падымi мяне над мiтусьнёю.
Падымi мяне, Паветраны шар!

Ляцець, над зямлёй ляцець,
Бачыць гарады, бачыць сто дарог.

Глядзець, на мяне глядзець
Сонным позiркам будзе мой 
народ.
На нешта вырашацца
Прысьпеў, напэўна, час!
Паветрам свабоды дыхаю я.
Унiзе сям'я ды праца
I сто неадкладных спраў,
Якiя сто разоў я адкладаў.

Прыпеў.

Няхай вы казалi мне
Пра няўдзячны лёс ды пра сумны 
фiнал,
Але бачыў неба я,
Дыхаў небам я, неба я кранаў.

Прыпеў. (2 разы)



9

ПАГОНЯ
bit.ly/2EYcAOw

Толькi ў сэрцы трывожным пачую
За краiну радзiмую жах, -
Ўспомню Вострую Браму сьвятую
I ваякаў на грозных канях.
 
Ў белай пене праносяцца конi,
Рвуцца, мкнуцца i цяжка хрыпяць 
Старадаўняй Лiтоўскай Пагонi
Не разьбiць, не спынiць, не 
стрымаць.
 
У бязьмерную даль вы ляцiце,
А за вамi, прад вамi - гады.
Вы за кiм у пагоню сьпяшыце?
Дзе шляхi вашы йдуць i куды?
 
Мо яны, Беларусь, панясьлiся
За тваiмi дзяцьмi ўздагон,
Што забылi цябе, адраклiся,
Прадалi i аддалi ў палон?
 
Бiце ў сэрцы iх - бiце мячамi,
Не давайце чужынцамi быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамi
Аб радзiмай старонцы балiць.

Мацi родная, Мацi-краiна!
Ня ўсьцiшыцца гэтакi боль…
Ты прабач, Ты прымi свайго сына,
За Цябе яму ўмерцi дазволь!..
 
Ўсё лятуць i лятуць тыя конi,
Срэбнай збруяй далёка грымяць…
Старадаўняй Лiтоўскай Пагонi
Не разьбiць, не спынiць, не 
стрымаць.
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ПРОСТЫЯ СЛОВЫ
bit.ly/3ifIa8C

Простыя словы, простыя рэчы:
Хлеб на стале, полымя ў печы.
Гэта так проста, гэта так добра,
Як з галавою залезці пад коўдру.

Простыя словы,
Простыя рэчы,
Простыя словы,
Простыя рэчы.

Прыцемкам сінім зімовай парою
Ў доме бацькоўскім ўсё так 
знаёма.
Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе 
схавацца
Ў доме бацькоўскім, у матчынай 
хаце.

Простыя словы,
Простыя рэчы,
Простыя словы,
Простыя рэчы.

Ўсё так надзейна, усё так 
грунтоўна,
Што тут дадаць – хiба, что нічога.
Можна жыць далей, дзень 
прыйдзе новы.
Дабранач, паненкі! Дабранач 
панове!

Простыя словы,
Простыя рэчы,
Простыя словы,
Простыя рэчы.
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ВОИНЫ СВЕТА
bit.ly/2PwKqvU

Рубиновые части, солнца зари
Рубят злые страсти, сжигают 
внутри.
Прыгай выше неба, брат и сестра;
Золотые искры — брызги костра.

Радуйся молоту в крепкой руке!
Водопад, молодость — в быстрой 
реке.
Бей барабан — пам, пам!
Баррикады, друзья, шум, гам.

Припев:
Воины света, воины добра
Охраняют лето, бьются до утра.
Воины добра! Воины света!
Джа Растафарай* бьются до 
рассвета.

Плачет солдат, медаль на 
гимнастёрке.
Сколько ребят в полыни на 
пригорке.
За тучей — дракон, каменное 
сердце.
Ночью — закон, руби, чтобы 
согреться.

Радуйся молоту в крепкой руке!
Водопад, молодость — в быстрой 
реке.
Бей барабан — пам, пам!
Баррикады, друзья, шум, гам.

Припев:
Воины света, воины добра
Охраняют лето, бьются до утра.
Воины добра! Воины света!
Джа Растафарай бьются до 
рассвета.

Воины света, воины добра
Охраняют лето, бьются до утра.
Воины добра! Воины света!
Джа Растафарай охраняют лето.

Воины света, воины добра
Охраняют лето, бьются до утра.
Воины добра! Воины света!
Джа Растафарай бьются до 
рассвета!
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Я НАРАДЗІЎСЯ ТУТ
bit.ly/3ig7AmF

Я нарадзіўся тут -
У краіне пад шэрым небам.
Я нарадзіўся тут -
У краіне бульбы, калгасаў і 
чорнага хлеба.

Я нарадзіўся тут -
У краіне прапіскі і скручаных 
кранаў.
Я нарадзіўся тут -
У краіне сотняў парушаных 
храмаў.

Прыпеў:
Радзільня, дзіцячы садок,
Школа ды інстытут.
Я нарадзіўся тут,
І я буду жыць тут.

Я нарадзіўся тут,
Дзе білет у адзін бок -
гэта шанец для тых, хто ня 
згодны.
Я нарадзіўся тут,
Я тут жыву, і мне тут яшчэ не ўсё 
роўна.

Я нарадзіўся тут,
Таму гэта - мая краіна.
Я нарадзіўся тут -
На пяць стагодзьдзяў пасьля 
Францішка Скарыны.

Прыпеў:
Радзільня, дзіцячы садок,
Школа ды інстытут.
Я нарадзіўся тут,
І я буду жыць тут.

Я нарадзіўся тут,
Дзе нараджацца было 
небясьпечна.
Я нарадзіўся тут,
Дзе ўсе да усяго прывыкаюць, але 
мне гэта недарэчна.

Я ведаю, што
Пасьлязаўтра на нашых 
калгасных палетках
Замест пустазельля й палыну
Ўзыйдуць белыя і чырвоныя 
кветкі.

Прыпеў:
Радзільня, дзіцячы садок,
Школа ды інстытут.
Я нарадзіўся тут,
І я буду жыць тут.

І я буду жыць тут,
І я буду жыць тут,
І я буду жыць тут,
Я буду жыць тут.
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СОНЦА НАМ ДАПАМОЖА
bit.ly/3fwL736

Над нашай зямлёю неба.
Пад нашым небам зямля,
На нашай зямлi - трава i вада,
I дрэвы, i промнi святла.
Нас гэта зямля нарадзiла
Яе малако мы пiлi,
I ўсё, што дае нам сiлы,
Ёсць на нашай зямлi.

Прыпеў:
Сонца нам дапаможа,
Сонца нам дапаможа,
Яно любiць нас.

Дарэмна канкiстадоры
Спяваюць песню вайны,
Заваяваць наша сонца i зоры
Нiколi не змогуць яны.
Нас любiць калматае сонца,
Нас любiць месяц сiвы.
I сонца, i месяц дадуць нам сілы
Для нашае барацьбы.

Прыпеў:
Сонца нам дапаможа,
Сонца нам дапаможа,
Яно любiць нас.

Мiнуць у тумане стагодздзi,
I сталь спарахнее ўшчэнт,
А мы тут былi, i мы тут будзем,
Пакуль iснуе гэты свет.

Прыпеў:
Сонца нам дапаможа,
Сонца нам дапаможа,
Яно любiць нас.



14

КРАЙ ТЫ МОЙ, КРАЙ
bit.ly/2Dj7ufr

Мы дапіць не пасьпелі да дна,
Як раптоўна пачулі: "Вайна".
Ты сказаў мне: "Даруй і бывай."
I пайшоў бараніць наш край.

Прыпеў:
Край ты мой, край,
Грай, гэйнал, грай.
Дай веры, дай -
I мы пераможам.

Мы ў шэрых мундырах
Пад шэрым крывіцкім небам
Перад навалай з Усходу
Станем мурам каменным.

Будзем стаяць непарушна,
Будзем стаяць непахісна.
3 намі вера і праўда,
3 намі Божая Маці.

Прыпеў:
Край ты мой, край,
Грай, гэйнал, грай.
Дай веры, дай -
I мы пераможам.

3 намі Анёл-абаронца,
Будзем стаяць бясконца,
Пакуль толькі хопіць моцы,
Пакуль толькі будзем жывы.

Прыпеў:
Край ты мой, край,
Грай, гэйнал, грай.
Дай веры, дай -
I мы пераможам.
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НЕ БЫЦЬ СКОТАМ
bit.ly/3ifybAc

Хто ты гэткi?
Свой, тутэйшы!
Чаго хочаш?
Долi лепшай!
Якой долi?
Хлеба, солi!
Чаго болей?
Зямлi, волi!

Прыпеў:
Хлеба, солi!
Зямлi, волi!

Хлеба, солi!
Зямлi, волi!

Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!

Прыпеў:
Кроўю, потам!
Не быць скотам!
Кроўю, потам!
Не быць скотам!

Хто ты гэткi?
Свой, тутэйшы!
Чаго хочаш?
Долi лепшай!
Якой долi?
Хлеба, солi!
Чаго болей?
Зямлi, волi!

Прыпеў:
Хлеба, солi!
Зямлi, волi!
Кроўю, потам!
Не быць скотам!

Хлеба, солi!
Зямлi, волi!
Кроўю, потам!
Не быць скотам!

Не быць скотам!
Не быць скотам!
Не быць скотам!

Не быць скотам!
Не быць скотам!
Не быць скотам!
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МАГУТНЫ БОЖА
bit.ly/3ki14gV

Магутны Божа! Уладар сусьветаў,
Вялiкiх сонцаў i сэрц малых,
Над Беларусяй, цiхай i ветлай,
Рассып праменьнi свае хвалы.

Дай спор у працы, штодзённай, шэрай.
На лусту хлеба, на родны край.
Павагу, сiлу i велiч веры
У нашу праўду, у прышласьць дай.

Дай урадлiвасьць жытнёвым нiвам,
Учынкам нашым пашлi ўмалот.
Зрабi магутнай, зрабi шчасьлiвай
Краiну нашу i наш народ!
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КУПАЛIНКА
bit.ly/3kggKkR

Купалiнка-купалiнка, цёмная ночка, 
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка, 
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка. 

Мая дочка у садочку ружу, ружу полiць, 
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць, 
Ружу, ружу полiць, белы ручкi колiць. 

Кветачкi рвець, кветачкi рвець, 
Вяночкi звiвае, 
Вяночкi звiвае, слёзкi пралiвае, 
Вяночкi звiвае, слёзкi пралiвае. 

Купалiнка-купалiнка, цёмная ночка, 
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка, 
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.
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ГЭТА МЫ
bit.ly/33zp0GD

Калі нехта кажа "Бывай" - гэта шчэ не значыць канец, 
І хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць. 
І хаця не відаць - куды, і надзея - ні на каго, 
Ты паслухай - звіняць званы, гэта з намі гаворыць Бог. 

Прыпеў: 
Гэта - скрозь цемру прамень, гэта - вецер, што рве смугу, 
Гэта - новы сонечны дзень, гэта - праз забароны рух. 
Гэта - годна падняты сцяг, гэта - шыхт, што гатовы ў бой, 
Гэта - крыж на тваіх плячах, гэта - людзі разам з табой. 
Гэта - тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм. 
Гэта - не яны, бачыць Бог - гэта мы! Гэта - мы! 

Ты пачуеш: звіняць званы, - калі здольна пачуць душа,
Голас продкаў з далечыні, голас, што не задушыць час, 
Голас - памяць гэтай зямлі, гэтых рэчак, гэтых лясоў
Тых народаў, што тут жылі. Ты паслухай: мацнее звон!


