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СЭРЦА ВУЧЫЦЦА МУДРАСЦІ

Пераклады з рускай мовы
настаўнікі
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Вартаньян Ганна Яўгенаўна 
(г. Гулькевiчы Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася і жыве ў г. Гулькевiчы Крас-
надарскага краю. Паэт, перакладчык, кам-
пазітар-песеннік. Выдадзены 23 кнігі, а таксама 
некалькі музычных альбомаў. Творчасць неад-
наразова асвятлялася ў ураёвай і ўсерасійскай 
прэсе. Член Саюза пісьменнікаў Расіі з 2015 г.

Атрошчанка Ганна Мікалаеўна 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзілася 20.08.1949 года ў Добрушскім 
раёне Гомельскай вобласці. Скончыла дарож-
на-будаўнічы тэхнікум і вячэрні ўніверсітэт 
пры газеце «Гомельская праўда». Піша на ру-
скай і беларускай мовах. Аўтар зборнікаў паэзіі  
«Чырвоны Рог», «Арыеза жыцця», «Летуценні-
ца», «Лаўровішня», «Кроза», а таксама прозы 
– «Сустрэча»,  «Ветрагон», «Жытневыя». Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі.
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Вершы Вартаньян Ганны

Кропелька
Пераклад Атрошчанка Ганны

З чыстага ліста, напісаны лёс:
Выбачаць былое, і прыняць, што будзе…
Шум зімовых дрэў варажбу прынёс,
Кропельку любові, папрашу я, людзі.

Толькі кроплю, каб  падарыць паток,
А без гэтага – памру. І не ўваскрэсну.
Умываю лік свой, родны куток,
Вадзіцаю Кубанскаю зноў увесну.

Бацька-поле
Пераклад Атрошчанка Ганны

Радзіма светлая, мудрая, вечная,
Птушкай тваёй узлятаю ў нябёсы.
Ты – мая клятва і доля бясспрэчная,
Тут усё роднае: луг, лес і плёсы.

Коласу кланяюся сёння радасна,
Хлебчыкам хрусткім ён накорміць сям’ю.
Поле ўяўляецца мне татачкам-майстрам,
Зерне пасеяна і ў душу маю.

Кожнае зярнятка,  тут вырасце зноўку,
Кніжкаю будзе, дый любоў зберажэ!
Ганкай назвалі мяне. І з добрым слоўкам,
З міласцю Божай па жыццю лёс вядзе.
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Я не магу сварыцца на Расію!
Пераклад Атрошчанка Ганны

За што сварыцца на Расію,
Маю родную краіну?
Дзед і прадзед тут хлеб расцілі,
І ў бядзе ніхто не кінуў!

Тут – я дзіцёнкам каравокім
Спазнала свет, шмат горкіх слёз.
Бацьку не бачыла ні разу,
Але пачула шум бяроз.

І ў Кубань, далоні акуная,
Мацнела сэрцам, вершамі.
Матуліну любоў спазнала,
Сяброўкай была лепшаю.

Тут жыць да самага расстання,
Зямлю ў нябёсах зберагаць.
Стаю сягоння ў маўчанні…
За што, Радзіму, забываць?

Малітва ў Магочыне
Пераклад Атрошчанка Ганны

Святлане Макаравай-Грыцэнка

І плакаць з табою, маліцца,
Прыціснуўшы сэрцам навек,
Усплескам святла зноў разліцца,
Пакінуў сумяціцы бег.

А шлях да сібірскага храма
З паўднёвай старонкі круты.
Рачулкіна гучная гама –
Малітва тваёй вышыні…
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Сцяжына
Пераклад Атрошчанка Ганны

Алене Драчэўскай
Калі-небудзь можаш не прачнуцца,
Не падняцца са сваёй бяды...
Ты дазволь з любоўю дакрануцца,
І пакінуць радасці сляды.

Боршч гарачы на стале і каша.
Ты сагрэйся. Зладзіцца твой лёс.
У іконы – уся надзея наша,
Просьбу нашу сёння чуе Бог.

Абдымаем. Кожны нечым грэшны.
Сцежкай будзе некалі абрыў.
Снег ідзе бялюткі і няспешны,
Чысцінёю сцежку асвяціў…

Птушаня
Пераклад Атрошчанка Ганны

Малаком цябе напаю,
Пакрышу птушаняці батон.
Ты сагрэў адзіноту маю,
І вясна зазірнула ў дом.

Поўны гукаў асенні дзень,
Кожны ліст, нібы ноты пагляд.
Маё сэрца сагрэў прамень,
А Гасподзь, адчыніў далягляд.

Толькі шчасце – табе ў адказ,
Толькі міласць роднай зямлі.
З дабрынёй зірну кожны раз:
Птушкі хлебчык наш знайшлі.

Малаком цябе напаю…
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Мірам поўная душа…
Пераклад Атрошчанка Ганны

Буду тваім цяплом,
Кропляй растваруся,
Зоркай зіхціць наш дом,
Шэрань знікае ў скрусе.

Радасць мая з табой,
Шчасце адно ў душы…
– Мілы, каханы мой!–
Ціха шапчу ў цішы.

Чуем жадання гук,
Богу за іх адказ…
Будзь здаровым, хлапчук,
Неба прашу не раз!

Крок святочны заціх,
Пах яловы юны.
Я на руках тваіх
Зноў прачытаю руны.

Снег асыпае сад,
Наша цяпло – адно.
Божанька шчасцю рад,
Зоркай зірне ў акно…
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Вярнуўся…
Пераклад Атрошчанка Ганны

Так адзінока без цябе,
Нібыта сонца хмары ўкралі,
Хусцінкай бляклаю махалі
Вятрыскі лісцем у журбе.

І птушкі, птушкі за акном,
Яны твой голас адабралі,
Самоту ў сэрцы залюлялі,
Надзея прыляцела ў дом.

А на далонь, лісток прылёг,
Пісьмом вішнёвым, эсэмэскай.
І зноўку радасць стала лепшай,
Бо ты вярнуцца ка мне змог…
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Север Леанід Юр’евіч 
(Няклінаўскі р. Растоўскай вобл., РФ)

Паэт, перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў 
Расіі, член Вышэйшага творчага савета Саю-
за пісьменнікаў Расіі, член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, сакратар Міжнароднага Саюза пісь-
меннікаў і майстроў мастацтваў па Паўднёвай 
Федэральнай Акрузе, старшыня каардынацый-
нага савета Міжнароднага маладзёжнага фесты-
валю-конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў 

«Берагі дружбы». Леанід Юр’евіч – адзін з заснавальнікаў «Берагоў 
дружбы», аўтар слоў гімна Няклінаўскага раёна Растоўскай воблас-
ці і гімна Саюза пісьменнікаў Дона, лаўрэат Міжнародных літара-
турных прэмій імя. Ул. Нарбута «Пяць хлябоў»,  імя К. Тураўскага 
і Усеўкраінскай літаратурнай прэміі імя Т. Шаўчэнкі. Узнагарод-
жаны нагрудным знакам «За заслугі перад Няклінаўскім раёнам», 
медалём Адміністрацыі г. Растоў-на-Доне «185 гадоў А. Байкова», 
нагрудным знакам Саюза пісьменнікаў Беларусі «За вялікі ўклад у 
літаратуру», медалём Міжнароднага Саюза славянскіх журналістаў 
«Расіі верныя сыны» і інш.

Говар Генадзь Васільевіч 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзіўся 23.03.1945 года ў горадзе Жлобі-
не Гомельскай вобласці. Вучыўся ў Мінскім і 
Каўнаскім мастацкіх вучылішчах. Піша на бела-
рускай мове. Мастак. Аўтар кніг «Мае абпале-
ныя крылы...», «Мой нечаканы вершапад», «Не-
замгненая ўсмешка», «Князь-возера» (паэма), 
«Ты мяне пацалавала», «Акунеўская бітва», «Мо 
і так». Член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Са-

юза мастакоў Беларусі. Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і 
журналістаў. Жыве ў Гомелі.
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Вершы Севера Леанiда

Быліны... 
Пераклад Говара Генадзя

У ледзяных краях, на шальных вятрах,
Дзе сям’і ачаг назаўжды зачах
Хлопцы дужыя.
Тоўшч гнілых балот, моц зямных парод
Пакарае бур, выкідае грунт,
Кіламетрамі...

Лёсы цудныя, робы брудныя, думкі едныя ...
Адмарожаны рукі кожнага!
Падпірае стынь паднябесся сінь,
Нечага чакаць, нельга наракаць!
Гэта шчыліына !!!

Здранцвела хмар, ад калодак гар,
Каскі ў інею, вахт не менее,
Цісне ўсіх імгла.
Кажуць нездарма: «Не парві пупка!»
Марокі спакусны, шэпчуць вусны:
«Абы ты была!»

Ну, давай братва! УБТ труба, ох, цяжэнная! ..
Ператрушчаны душы шрамамі...
Дых дарма сіпіць, на хандру – ліміт.
Адпачні, кайло! Упаду ў цяпло,
Так чаканае !!!

З брудных робаў гмах, торбы на плячах,
Па дамах на пір, шчодрая Сібір –
Зарабілі мы!
Грошай, быццам шах, занарзанім жах!
Не пайсці б ўразнос, а марозіў нос
З неахвотаю ...
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На прасторах нетр ёсць такі сакрэт у дабытчыкаў -
Сытным пернікам з лёту лашчымся...
Плячо да пляча, пачым знаючы,
Скрозь снягі і лад, і хто ў рай, хто ў чад
Мы вяртаемся! ..
Мы вяртаемся ...
Мы вяртаемся …

Наперад за мінулым...
Пераклад Говара Генадзя

Кіпіць паветра, гул турбін –
Рвануў да мэты,
У багажы адрэналін     
І цыгарэты.

У пустэчы сэнсу сам не свой
Дабрыў да краю,
І ад сябе і за сабой
Я адлятаю.

Адкрыў мне небасхіл блакіт
У аблокаў раме
І словы цягнуць, як магніт:
«Поспех з намі!»

І смеласць гарады бярэ –
Не трэба пены...
Абавязкова лёс праб’е
Любыя сцены!

Ура! Маркота і сумнеў
Знікаюць недзе...
Вятры мяняю поўдня я
На хруст манеты.
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Лячу туды, дзе халады
Тайгу прасуюць...
Там не чужая мне зямля,
І трэба здзюжыць!

Пасадка. Мінус сорак два!..
Цемра... Трывожна...
Хто кажа: «Гэта трын-трава!»,–
Хлусіць бязбожна,

Мароз ні кум, ні сват, ні брат,
Настрой суровы,
Бывала чуў не раз я мат
Шматпавярховы...

І хто тут пан, а хто прапаў –
Не многабор’е,
А хто мацнейшы, за метал –
Прагноз надвор’я!..

Абрыдла сцюжа мне ўдвая,   
Што ў твар смяецца,
Дзень добры, маладосць мая!
Мой Горад Сонца!!!
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Бекрэшава Ларыса Аляксееўна 
(г. Луганск, Украіна)

1960 г. н. паэтэса, член міжрэгіянальнага Саюза 
пісьменнікаў, член Рэспубліканскага Саюза пісь-
меннікаў ЛНР. Філолаг, перакладчык (перакладаю 
вершы з англійскай на рускую), старшы выклад-
чык англійскай мовы ў Луганскім нацыянальным 
універсітэце імя Уладзіміра Даля. Удзельнік другога 
і трэцяга фестывалю-конкурсу «Берагі дружбы».

Пенюкова Ірына Валянцінаўна 
(г. Бранск, РФ)

Нарадзілася 2 верасня 1974 года ў горадзе Нава-
зыбкаў Бранскай вобласці. Скончыла Смаленскую 
дзяржаўную медыцынскую акадэмію і Літаратурны 
інстытут імя А.М. Горкага, Акадэмію дзяржаўнай 
службы пры прэзідэнце РФ (Масква) з чырвоным 
дыпломам. Загадчык першага ўралагічнага ад-
дзялення дзяржаўнай аўтаномнай установы аховы 
здароўя «Бранская аб’яднаная гарадская бальніца 
№2» г. Бранска. З’яўляецца аўтарам больш за 2000 
вершаў і шматлікіх песень на свае вершы, паэтыч-

ных перакладаў. Захапляецца алоўкавым малюнкам. Аўтар кніг вер-
шаў «Славянскі крыж» (2002) і «Непазбежнасць кахання» (2013 года).
Член Саюза пісьменнікаў РФ. Член Саюза журналістаў Расіі. Жыве ў 
Бранску (Расія).

Белавус Ганна Мікалаеўна 
(г. Гродна, Беларусь)

Нарадзілася 10 снежня 1945 года ў вёсцы Мар-
цянаўцы  Ваўкавыскага раёна Гродзенскай воблас-
ці. Скончыла Краснасельскую сярэднюю школу, 
дашкольнае аддзяленне Мінскага педагагічнага 
інстытута імя М. Горкага (цяпер – універсітэт імя 
М. Танка). Працавала ў дзіцячых садках г. Гродна, 
з 1970 г. па 1986 г. - у Гродзенскім музычна-педа-
гагічным вучылішчы на дашкольным аддзяленні; 
4 гады – у Венгрыі – у школе. Піша вершы, байкі, 

казкі для дзяцей. Друкавалася ў «Гродзенскай праўдзе», зборніках «Га-
ласы», «Гродна ў вершах і песнях». Піша на рускай і беларускай мовах. 
Жыве ў Гродне.
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Вершы Бекрэшавай Ларысы

Добрай раніцы
Пераклад Белавус Ганны

Мне світанак зваліўся ў далоні
і адразу сінечаю ўсёй!
Карамелькай салодкаю тоне
сонца ў небе над галавой.

Пацягнуўшыся так шчасліва
магістралямі сонных дарог,
прачынаецца горад імклівы,
з захапленнем глядзіць на мурог,

на п’янлівы дурман світанка,
што з румянцам лясных суніц,
на стрыжоў, што шукаюць зранку
ў небе ліпеньскім навальніц.

І на ззяючы луг зялёны,
разарваны асфальту палон,
на лістоту падлетка-клёна,
заблукаўшую ў сценах дамоў…

Неабдымным цяплом сагрэта
і бяскрыўдная, як немаўля,
з добрым ранкам вітаю лета: – 
Добрай раніцы, мая зямля!
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***
Пераклад Белавус Ганны

Першы жоўты мазок на мальберце бяроз
неахайна накідае верасень звонкі,
абарве ён з душы мараў сонечных стос,
змые з вуснаў дажджом водар ягадаў тонкі.

Ветразь летніх надзеяў і сноў прыастыў,
валасы мне пагладзіў – душу супакоіў,
наспяваў ціха свой вераснёвы матыў
яшчэ прышлай зімы, дзе снег, дзеля спакою,

накрывае руіны разбітых надзей
і высокае мары патанулага брыга,
сабалі маіх вейкаў марозам скуе
і ціхутка закрые самотную кнігу.

Не дапіша аповесць сустрэчаў-растанняў,
прад уладаю восені мусіць змірыцца…
Пакрыху забываю рук нашых зліянне,
водар вуснаў тваіх з пахам спелых суніцаў.

Лета піша пісьмы ў восень
Пераклад Белавус Ганны

У карунках снежна-белых
так высока неба просінь –
баязліва і нясмела
лета піша пісьмы ў восень!

Жнівень рыжыя шматочкі 
па ваколіцах разносіць,
на бярозавым лісточку
лета піша пісьмы ў восень.

І шапочуцца травінкі
на лугах вільготна-росных,
што на тонкіх павуцінках
лета піша пісьмы ў восень.
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Птушак змоўкла шчабятанне
на плячах бяроз і сосен,
на птушыным нотным стане
лета піша пісьмы ў восень.

Фарбы – з цэлага сусвету,
ды лісток цячэннем зносіць –
гэта жніўня ўсё прыметы.
Лета піша пісьмы ў восень!

Ля вогнішча
Пераклад Белавус Ганны

Ля вогнішча асобае паветра,
і іншая, чым дзе, тут атмасфера.
Над вогнішчам і зоркі з часу рэтра,
тут век інакшы і другая вера!

Ля вогнішча заўсёды будзе месца
вандроўніку бяздомнаму пад небам,
тут з ім раздзеляць шчыра сваё сэрца
і новы верш, і нават крошку хлеба.

Любы, хто да агню прысеў заблізка,
у адно імгненне згубіць небяспечнасць,
як паглядзіць на іскраў яркіх нізку,
якую вецер падымае ў вечнасць.

І вусны кубак апячэ гарачы –
які абавязкова кругам пойдзе,
і ўсё жыццё ў імгненне перайначыш,
як локаць сябра ты адчуеш побач.

На гукі струнаў рэхам адгукнуцца
прысутных душы ў еднасці памкненняў,
і з вогнішчам палаючым сальюцца –
тут іншае, паверце, вымярэнне!
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***
Пераклад Белавус Ганны

Упаў на мокры тратуар
ліст з абгарэлым чорным крыльцам,
і дожджык торкаецца ў твар
вільготным і халодным рыльцам.

А кучаравісты туман
па чарнаце ствалоў бруіцца,
і дождж да цёплага акна
ільне і стукае капытцам.

У мокрым парку – ні душы!
Фантан застыў грамадай соннай,
 і толькі я ў людской глушы
ўпадаю ў светлы сум улоння.

І ліст гарыць, нібы пажар,
яму ніколі ўжо не збыцца…
І дожджык торкаецца ў твар
вільготным і халодным рыльцам.

Танец
Пераклад Белавус Ганны

Чароўна-пранізлівых нот над зямлёй трапятанне,
далонь у далоні, і блізка палае шчака,
і ў нетрах душы невыразныя спеюць жаданні.
узнёслыя, лёгкія, нібы палёт матылька.

Чужое дыханне азяблую шыю сагрэе,
бліжэй з кожным рухам напруга чужога сцягна,
ад тых датыкненняў душа замірае і млее.
і ўся наліваецца, нібы ад кубка віна.
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І мы, падуладныя рытму, зліваемся плаўна,
і музыку цел адчуваем, як сціплае “Так!”
На хвалях чароўных плывём, незалежна ад стану,
прастора і час адступілі пад музыкі такт.

Апошнія гукі ў бяздонне маўчання ўпалі,
усё, як раней: і натоўп, і з кактэйлем крышталь.
Мы ў танцы ізноў улюбёнаю параю сталі,
ды казка растала з мелодыяй разам. На жаль.

***
Пераклад Белавус Ганны

Цямней самоты лістападаўскай няма,
зноў хмара шэрай коткаю нясецца,
хвастом туману аб акенца трэцца.
Ну, дзе ж тых вераснёўскіх дзён гурма?!

Дзе залатыя блузачкі асін –
ствалы ў самотным колеры жалобы,
і толькі палыхне мазок аздобы
на пурпуровых ягадах рабін.

І рукі голых паркавых алеяў
пра студзеньскія мараць акварэлі,
калі пад віртуозных вальсаў трэлі
накінуць шалі казачныя феяў.

Ну, а пакуль – трава, нібы сурма,
апошні ліст у абдымкі запрашае
і гукі крокаў-капляў заглушае…
Цямней самоты лістападаўскай няма.
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***
Пераклад Белавус Ганны

Сцякаў апошні дзень пад гулкасць лістапада,
бязлістыя таполі халодны дождж пабіў.
Сустрэча наша ў графіку была па-за раскладам,
але яна жыла штодзень у сне маім.

Напэўна ведаў дождж, хаця ўжо надакучыў,
з асфальту разагнаўшы і кошак, і людзей…
Як два бадзягі-псы, па лужынах бліскучых
мы шлёпалі з табой па плошчах без падзей.

Без права разам быць і без надзеі нават,
шчаслівыя, што вось мы побач, тут,
імкнулася каханне сагрэцца паміж намі,
двух мокрых дзівакоў, пазбаўленых пакут.

Аматары цяпла, святла і яркіх кветак,
баяліся, што раптам ён можа перастаць,
і абарвецца дождж, што падарыў нам лета,
і голых дрэў галіны ад сораму згараць.

Перадзім’е
Пераклад Белавус Ганны

Абтросшы з промняў-вейкаў рэшткі сну,
адкрыла вочы раніца ўлюбёна –
свет, небяспечна жоўты і зялёны,
убранне снегавое апрануў!

На луг, што поўны быў яшчэ цяпла,
накінута ажурная накідка,
і жэмчугоў бліскучых нітка –
пасыл суровы – не чакай цяпла.
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Хаця на ружах ліпеньскі кураж,
ды так бязлітасна зімы дыханне!
Сняжынкі ў грацыёзным парыванні
асенні рэтушыруюць пейзаж.

Надзьмуліся, прамерзлыя да дна
дамы, і стыне парк знямелы,
пяшчотнай ружы позірк ашклянелы
нагадвае – не ў час яшчэ зіма.

Першы снег
Пераклад Белавус Ганны

Як ціха першы снег кладзецца,
яшчэ ён покрывам не лёг,
яшчэ пакуль паўтон, пралог,
мазок – і палатно азвецца.

Як ціха першы снег кладзецца,
каштанаў сілуэты беліць,
і чорны колер робіць белым,
і восені ўжо не сагрэцца. 

Як ціха першы снег кладзецца,
калыша думкі пра былое,
і марыць хочацца пра тое,
што лепшае да нас імкнецца.

Як ціха першы снег кладзецца
шлячком карункаў ля вады.
Святлеюць сумныя сады,
святлеюць думкі, душы, сэрцы.
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Вершы Пенюковай Ірыны

***
Пераклад Белавус Ганны

Вось тое знаёмае месца
З альтанкай разною ля возера,
Дзе сівы маленькі маэстра
Наствістваў з галінкі бярозавай.
Тады яшчэ суму не ведалі,
Пісалі імёны свае…
А сёння кусты бэзу белага
Здзічэлі. І цвіль на сцяне.
Апырсквае дожджык сцяжынкі,
Лістота да долу ляціць.
Цямнее. І цень ад галінкі.
І мне больш няма куды йсці.

Адысей
Пераклад Белавус Ганны

Яшчэ ўчора ён сярод сяброў
піраваў да вечара. А сёння
Адысей самотны між муроў –
на далёкім і чужым улонні.

І ляжыць змярцвелая рука,
тая, што перамагла цыклопа,
і аблокаў белая рака,
нібы лік цудоўнай Пенелопы.

А калі начная цішыня
месяцовым срэбрам азарыцца,
несуцешна ў цемрадзі, адна,
аб каханым журыцца царыца.
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Ах, яе ўспаміны ўсё ярчэй:
як славуты Адысей вялікі,
не зірнуўшы ў цёмны вір вачэй,
цалаваў край тонкае тунікі…

Ён ідзе – каб на пяску марскім
зноў вычэрчваць таямніча знакі,
выглядаць самотна з-пад рукі
берагі пакінутай Ітакі.

***
Пераклад Белавус Ганны

Багаты дом, рабіна, водар мёду –
мінулае ахутвае, плыве…
Зноў увайсці ў ваду ці ёсць нагода?
У тую ж самую? Спрабую я,
але…
Прыпаўшы да драўлянага вядзерца,
нібы ў лілова-матавым агні,
схіляюся. Адлюстраванне льецца
за край вядра.
І застаецца ў ім.
Між воблакаў з кавалкамі блакіту,
які трымціць, бы срэбра на вятры,
ледзь здзіўлена, як дожджыкам пабіты,
асіны лісцік… Восень на двары…
Даўжэй стагоддзя гэты дзень кароткі…
апостал Пётр ужо ключы нясе.
Чатыры каплі спелай чарнаплодкі,
асіны лісцік… Гіне.
Як і ўсе.
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З цыклу “Падарожжа Трыстана”

***
Пераклад Белавус Ганны

Зусім заблытаўшы зямное,
пачуццяў іншых дзіўны грай 
змяшаўся з даўкаю віною.
– У тым баку мой родны край.
Мне цяжка. Нейкае тамленне.
І хваляванне, і ўсе дні…
І… – праз адно ўсяго імгненне 
Ізольда вымавіла: – І?
Упарты профіль падбародка,
ледзь пацьмянелае чало.
Плыла, пакачвалася лодка,
і плюхала ў вадзе вясло.
Дзень дагараў. У блакіце чыстым
ужо курыўся лёгкі дым.
І бераг, мёртвы і скалісты,
насустрач набліжаўся ім.

Натхненне
Пераклад Белавус Ганны

Як слова, быццам выпадкова
зачараваўшае стагоддзі,
у небе – зорная падкова,
што не ўсе бачаць і знаходзяць.
І як на аксаміце цёмным
пяшчотна белая рука
венецыянкі Тыцыяна. Як кліч
свірэлькі пастушка
сярод саксонскага туману,
ці невыразнае святло;
як сцёрты посах пілігрыма,
як недаданае звяно,
руіны згінуўшага Рыма
этрускаў.
Гэткае яно.
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***
Пераклад Белавус Ганны

І далёка ад роднага дома
добра мне на Русі ўсё роўна!
Тут, над кручаю вечнага Дона
зноў раблюся відушчай і вольнай.

Свет зямны распінае Месію
і штодзённа, аслеплы, дрыжыць.
Сураспяцца – не ў кожнага сілы,
а Расія заўжды на крыжы.

Прывыкаць да цярпення не трэба,
вінаваціць, стагнаць, пагражаць…
Каб бліжэй да Айчыннага неба,
калі нават “бліжэй” – і з крыжа.

Страпянуся бадзёра, як вецер,
назбіраю з вышынь зорак кош.
Добры Божа! Зрабі, каб на свеце
аніхто не пакутаваў больш.

***
Пераклад Белавус Ганны

Свет ад любові хутка ахне,
а па-другому – не бываць!
Падонкі, што крывёй прапахлі,
прыйшлі Расію забіваць.

Ну, што ж, не першы раз, дарэчы,
нам, забываючы пра ўсё,
усіх, хто выпаўз з цемры вечнай,
уганяць у родны чарназём.

Дарма лютуе Змей крывавы,
і пахне гніласцю чало.
Расія, ззяй! Ты маеш права
караць таго, хто сее зло.
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***
Пераклад Белавус Ганны

Старадаўні пагорак і дрэвы
векавыя, забыты пагост.
Ціха туліцца вёсачка злева,
справа рэчка, разбураны мост.

А над вёскай, сцямнелы і сціплы,
Храм старэнькі ў нябёсы глядзіць,
дзесьці лёсы будуюць, сядзібы,
могуць здраджваць і моцна любіць.

Ну, а тут – тут бясконцае мора
залівае таропка лугі,
вадзяная бяз межаў прастора
затапіла жыцця берагі.

І душа захацела бяспечна
ветрам лёгкім узляцець да вышынь,
бо нішто ў гэтым свеце не вечна,
апроч Бога, любові й душы.

***
Пераклад Белавус Ганны

З-за покрыва даўномінулых год пагляд вачэй усё глыбей, трывожней
таго, хто даў бяздомнасці зарок і заручыўся з Музай падарожнай.

Шчаслівы падарожны, цар дарог нацягвае на грыф пацёрты жылы…
Такім бадзягам не падарыць Бог кутка ў жыцці, а як памрэ – магілы.
Што іх жыццё? Зары нябесны шаль, што над бяздоннай цемрай 
распрастрэцца.
Асветліць сонца цёмную вуаль – напоўніць цеплынёю даўкай сэрца.

Яго аклікне дама каля брам: – О, хто вы, рыцар? Мне імя вядома? 
– Я канквістадар… Ведае мадам…Пяе струна пад пальцамі няўтомна.
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***
Пераклад Белавус Ганны

Шумнае мора, халодны барэй,
скрыла пачатак сезону парэа 
і тое, што ты мяне, любы, сустрэў,
тое, што я цябе, любы, сустрэла.

Бездань нябесная, гор вышыня.
Бачыш, як чайкі ў прасторы мільгаюць.
Чайкі на хвалях, нібы на чаўнах,
толькі дваіх нас з табой аклікаюць.

Сны каляровыя, яркі блакіт,
блікі стракатыя… і ўсё нанова:
хваляў каштоўна-зялёны нефрыт,
ты – плоццю стаўшае слова.
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Шырабокава (Фокіна) 
Наталля Аляксееўна (г. Краснадар, РФ)

Нарадзілася 12.04.1979 года ў сям’і вайскоўцаў. 
Скончыла Новакубанскую САШ №2, затым АГПІ 
па спецыяльнасці «Настаўнік пачатковых класаў». У 
1999 годзе стала членам раённай грамадскай літара-
турнай арганізацыі «Пошук» горада Новакубанска. 
Пасля заканчэння інстытута вырашыла стаць дзі-
цячым аўтарам. Удзельнічала ў семінарах маладых 
літаратараў. У 2015 годзе стала пераможцам Усерасій-
скага літаратурнага конкурсу-фестывалю «Хрусталь-
ная крыніца». З 2015г. член Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Жыве ў горадзе Краснадар. 

Сцяпанава Ганна Сяргееўна 
(г.Мінск, Беларусь)

Нарадзілася 06.01.1994 г. ў горадзе Мінск. Каар-
дынатар літаратурных праектаў. Псіхолаг. Фотаак-
трыса. Актрыса тэатра паэзіі Масква/Мінск. Мае му-
зычную адукацыю па класе цымбалаў і вакале. Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, Расіі, Член Еўразійскай 
гільдыі пісьменнікаў. Аўтар зборнікаў вершаў i про-
зы. Кіраўнік і арганізатар клуба для дзяцей «Паэты-
ка» ад Саюза пісьменнікаў РБ. Лаўрэат міжнародных 
конкурсаў.

Хорашава Лізавета Эдуардаўна 
(Маскоўская вобл., РФ)

Нарадзілася 31 студзеня 1989 года ў г. Шадрынск 
Курганскай вобласці. Скончыла Маскоўскі ўнівер-
сітэт імя С. Ю. Вітэ (былы МІЭМП) у 2013 годзе. Да 
гэтага часу працавала ў сферы эканомікі. Уладальнік 
спецыяльнага прыза журы адкрытага літаратурнага 
конкурсу «Пішы сваё слова» (г.Санкт-Пецярбург). 
Фіналіст Маскоўскага міжрэгіянальнага паэтычнага 
конкурсу «Расія-зямля мая!» (г. Масква).

Болсун Алена Пятроўна 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзілася 10 ліпеня 1993 г.  У 2015 годзе скон-
чыла філалагічны факультэт ГДУ імя Францыска 
Скарыны. Працавала настаўніцай беларускай мовы 
і літаратуры ў Кругавец-Калінінскай сярэдняй шко-
ле да 2017 года. Піша вершы і прозу на беларускай і 
рускай мовах. Друкавалася ў раённых, абласных і рэ-
спубліканскіх газетах і часопісах. З’яўляецца аўтарам 
зборніка вершаў і перакладаў «Упала неба з вышыні». 
Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў з 2016г.
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Вершы Шырабокавай Наталлi

***
Пераклад Болсун Алены

Не апошні той, хто не першы. 
Гэту прозу жыцця зразумееш. 
У яго - матэрыяльныя нервы. 
Ты - у думках грахі сагрэеш…

Не збылося? А ці жадала? 
Фармулюючы просьбы Сусвету 
Будзь адказнай за тое, што стала, 
З тваёй ўнутранаю планетай. 

Як ва ўсіх - дзеці, сем’і і клопат. 
Чорна-белыя кіслыя будні. 
І не важна цяпер ужо «Хто ты?» 
Мы ўсе роўныя ў тонучым судне. 

Танец
Пераклад Болсун Алены

Гук. Іскра. Імгненне. 
Жыдкае полымя ў венах. 
Прэч адгані чаканні, сумненні, 
Музыка льецца па сценах. 

Сэрца змяняе рытмы, 
Разум не ўладны над думкай, 
Горла ўзрываецца крыкам, 
Поруч з нябесным прытулкам. 

Гук кастаньет не чутны, 
Час - бы без твару старац, 
Лішніх не мае тут ўжо. 
Я распачну свой танец. 
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Мышкi
Пераклад Болсун Алены

Мышкі бываюць розныя
Вёрткія, смелыя, шэрыя. 
Тыя, што лётаюць - грозныя. 
Лабараторныя - белыя. 

Жывуць у кватэрах і ў полі, 
Громка ўначы шамацяць, 
Дзяўчыначкі часта даволі
Убачыўшы іх віскацяць. 

У мульціках мышкі і ў кніжцы, 
Ёсць яны нават ў кіно. 
А з нашай кампутарнай мышкай, 
Сябрую я вельмі даўно.

Лужыны
Пераклад Болсун Алены

Дождж прайшоў, і вышла сонца
Лужыны блішчаць ў аконца. 

Мы на лужыны глядзелі, 
Іх праверыць захацелі. 

Так адважна, смела
Кожны іх памераў. 

Сапагі не ўратавалі, 
Вельмі мы глыбока ўсталі. 

Стала сонца прыпякаць, 
Сталі лужыны знікаць. 

Мы з дажджом сябруем, 
Лужыны пільнуем. 

Боты дома здымем,
Лужы ў іх пакінем.
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Вершы Хорашавай Лізаветы

***
Пераклад Болсун Алены

Чакаць не буду дотыкаў асенніх
Не вытрымаць мне гэтых мук
Як толькі ўспомню холад тваіх рук
У моманты салодкія імгненняў. 

Ўдыхаючы паветра прысмак, 
Пранізанага аж наскрозь табой, 
Імчала я па мокрай маставой,
Шукала на далёкіх зорках імпульс. 

Бурыць усё не буду ў момант, 
Пабудаваны свет не мной, 
І лепш прадстану я нямой, 
Пракляўшы гэтыя умовы. 

***
Пераклад Болсун Алены

Не дастаткова мне пакінуць ўсё, як ёсць. 
Цяпер не страшна новы крок зрабіць.
Я не ўпускаю дзёрзкасць, асуджэнне больш.
Я рада смела, з асалодай, жыць.
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Вершы Сцяпанавай Ганны

***
Пераклад Болсун Алены

Шумна. Маленні. Паклоны
Ў спешцы і згарача... 
Выдыхся мнагаслоўны, 
Як тут не прамаўчаць? 

Каецца малаверны
Зарокшыся паўтараць, 
Цягне свае маленні... 
Як не пашкадаваць? 

Клятвенна вераломны, 
Мне наракае шлях
Лёгкі, дзе я свабодны... 
Як тут не выстаяць? 

Шумна... І як жа доўга. 
Мерай ўсяму - карысць?
Сцерпім... Да радзі Бога! 
Як тут не перажыць? 
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***
Пераклад Болсун Алены

Боль... на смак... На памяць... І у голас... 
Пропадам на дне тваіх Бярмуд. 
Ведаю, жывуць пасля й такога, 
Чула, і без гэтага жывуць. 

Не ад ненавідзячага гора! 
Як заўсёды здрадзіў не чужы! 
З непасільным цяжарам ганьбы
Больш не быць жывой маёй душы. 

Божа!.. Абяззброена да стогну, 
Іменем малю: «Не ваздавай!» 
Па рацэ глыбокай ад прастолу*
Ўсё далей... Далей... На самы край... 

На маёй жа ісціне распялі,
«О Ілі! Лам; савахфані;?»**
За каханне, за святыя далі,
НЕ МЯНЕ прабач і зберагі.

Заўвага: 
* Маецца на ўвазе рака жыцця. Адкрыццё 22: “Затым ён паказаў 

мне раку вады жыцця, чыстую, як крышталь, якая цячэ ад трона 
Бога і Ягняці пасярод галоўнай вуліцы горада. Па адзін і па другі бок 
ракі растуць дрэвы жыцця, якія прыносяць плады дванаццаць разоў 
у год, якія даюць свае плады кожны месяц. І лісце дрэў служылі для 
вылячэння народаў”. 

** Пераклад «Божа Мой! Для чаго ты мяне пакінуў?» – гэтымі сло-
вамі пачынаецца прароцкі 21-й Псалом цара Давіда.
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Нямыкіна Вольга Уладзіміраўна 
(г. Ціхарэцк Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася у 1962 г. ў сяле Заплаўным Вал-
гаградскай вобласці, дзе пражыла да двух гадоў. 
У Ціхарэцку жыве з 1964 года. Скончыла шко-
лу №34, потым Ціхарэцкі тэхнікум чыгуначнага 
транспарту. На заводзе хімічнага машынабуда-
вання працавала токарам трэцяга разрада, а пас-
ля заканчэння тэхнікума – тэхнікам-тэхнолагам. 
З 2005 года Вольга Нямыкіна – актыўны член 
занальнага літаратурнага аб’яднання горада Ці-

харэцка і Поўначы Кубані «Крыніца». Кіраўнік маладзёжнага літара-
турнага клуба «Натхненне». Член Саюза пісьменнікаў Расіі. Рыхту-
ецца да выдання шосты паэтычны зборнік.

Звягіна Вольга Мікалаеўна 
(г. Новакубанск Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася 1 студзеня 1986 года ў горадзе 
Новакубанску Краснадарскага краю. Атрымала 
сярэднюю адукацыю ў школе №3 горада Новаку-
банска, аотым вучылася на аператара ПК па на-
прамку «графічны дызайн». З 2011-га года – член 
літаратурнага аб’яднання Новакубанскага раёна 
«Пошук». Брала ўдзел у краёвых і ўсерасійскіх 
конкурсах. Член Міжнароднага Саюза пісьмен-
нікаў і майстроў мастацтваў.

Гузянкова Галіна Іллінічна
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзілася 14 лістапада 1947 года ў горадзе 
Рыга. Скончыла філалагічны факультэт ГДУ імя 
Ф. Скарыны. Каля 40 гадоў працавала ў Бры-
лёўскай школе Гомельскага раёна, спачатку пія-
нерважатай, потым настаўніцай рускай мовы 
і літаратуры. З’яўляецца членам АДЛІТ «Пра-
леска» і кіруе АДЛІТ «Крыніцы». Піша вершы і 
прозу на рускай і беларускай мовах, перакладае 
вершы рускіх і ўкраінскіх паэтаў на беларускую 
мову. Выпусціла два паэтычныя зборнікі. Дру-

кавалася ў раённай, абласной і рэспубліканскай газетах. Удзельнік 
праекта «Берагі дружбы». Дыпламант Міжнароднага літаратурнага 
конкурсу, прысвечанага памяці К. Сіманава і 70-годдзю вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (2014 год).
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Вершы Нямыкінай Вольгі

Душа, як вандроўніца 
Пераклад Гузянковай Галіны

Гасподзь, прымі падзяку за натхненне – 
Вякоў імгненні чэрпаю я жменямі.
А з іх складаюцца старонкі новыя…
Душа-вандроўніца, брысці гатовая
Шляхамі даўнімі, сцяжынкай тайнаю,
Каб слова трапнае і незвычайнае
Лягло на тонкі ліст з усёю шчырасцю.
Нябесны лік  твой чысты – светлай міласцю,
Што слова смутаю не закаванае…
Пад ранак вершы мне падараваныя.
І патаемнае ўсё стала яваю – 
Табой вядзёная! Гасподзь мой, дзякую!

Позні праменьчык восені
Пераклад Гузянковай Галіны

У абдымках хмараў нараджаўся дзень.
Пёс удыхаў паветра пах трывожны…
А лістапад узяць рашыўся роздых – 
І неахвотна кінуў свой прамень.
І дрэвы працягнулі да цяпла
Сваіх галінак тонкія далоні.
Зіма настане – і ў яе палоне
Пад ветрам будзе голле трапятаць.
Астынуць і заснуць да цёплых дзён:
Вясенніх, жыватворных, самых лепшых.
Сабака чхнуў, страчаючы праменьчык,
І на людзей глядзіць лагодна ён.
Дык грэйся, грэйся, мой адданы пёс.
Калі яшчэ з табой нам давядзецца
Пад промнямі скупога сонца грэцца –
Ужо завея блізка і мароз…
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Не была я сведкаю вайны
Пераклад Гузянковай Галіны

Не прыцішае час свой адыход –
Бязлітасна з людзей здымае “плату”.
Расце полк бессмяротны з году ў год,
Дзе зноў у строй становяцца салдаты.
Так, не была я сведкаю вайны.
Дзядуля маладым згарэў у танку…
Сталелі на руінах пацаны – 
Вайною апаліла іх, падранкаў…
Як промні сонца, грэла думка іх
Хлапечыя параненыя сэрцы.
Мізэрныя збіраючы харчы,
На фронт збягалі – можа, давядзецца…
Так, не была я сведкаю вайны,
Не чула свісту куль, не галадала.
Чаму ж тады мне рэха цішыні
Сціскае сэрца тут, ля п’едэстала.
Камяк у горле, слёзы на вачах…
Жывым бы дзеду доўга заставацца.
У бессмяротны полк, ў нябесны шлях
Пайшоў ён у свае няпоўных дваццаць. 

Пераацэнка
Пераклад Гузянковай Галіны

Плакала і вельмі гаравала,
Што навокал багацей усе.
А цяпер мне проста смешна стала,
І забаўным быў вясёлы смех.
Ні палацаў, у кішэні вецер,
Ды ў душы затое чыста так!
Мне жывецца радасней на свеце
Беднай, ды за пазухай Хрыста! 



37

Аб табе
Пераклад Гузянковай Галіны

Ў малітвах аб табе заўжды
Была шчаслівай.
З падзякай лёсу я тады
Аб тым прасіла,
Каб быў не хуткім стрэчы міг
Цябе і Бога!
Шлях да кахання быў вялік – 
Ў святле дарога.
Ты прыйдзеш да мяне, бы ў храм,
Дарогай гэтай…
Паверу я тваім вачам,
Цяплом сагрэтым.
Даверу лёсу я сябе,
Каб не таіцца…
Ну, хто так будзе аб табе,
Як я, маліцца?

Памаўчым, дарагі…
Пераклад Гузянковай Галіны

Памаўчым пра любоў… Аб высокім навошта?..
Мы астылі, мо ў гэтым прычына бяды?
Мітусіцца разгублена побач пяшчота,
Шчырасць знікла у млявым паглядзе ахвотна – 
За падманам схавана ад нас назаўжды.
Памаўчым, аб каханні казаць мы не будзем…
Цяжка корпацца  ў вуглях і жар варушыць.
На паверхні бясколерных сціснутых будняў
Не народзіцца кветка й вяселля не будзе,
Як жадання, напэўна, не з’явіцца – жыць.
Памаўчым пра каханне… То словы святыя…
Можа, песню яго нам спачатку пачаць?
Глянь: завея між намі не плача, не вые,
Разбалелася сэрца ў самоце і ные –
Не спужаць бы каханне,

замерці…
маўчаць.
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На хутары
Пераклад Гузянковай Галіны

Пахне мятай і карыцай,
Цёплым хлебам і дымком,
Вострай свежасцю ў святліцы,
Ў сенцах пахне малаком.
Покрывам бліскучым новым
Срэбра на траву лягло.
Зябка курчацца дубровы,
Ды ў душы у нас цяпло.
Абрамлёны фарбай сіняй,
Скрозь прарэхі аблачын
І праз голыя галіны
Праслізнуў прамень адзін.
Позняй восені дарункам
У пакоі ён узнік
І на стол прылёг малюнкам,
Нібы пэндзля мяккі штрых.
І няхай вятры затрубяць,
Ў сетку скруцяць правады,
На мяцеліцу мы будзем
Праз акно глядзець тады.
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Вершы Звягінай Вольгі

***
Пераклад Гузянковай Галіны

Выходзяць хлопчыкі, амаль мужчыны:
Шрам на далоньцы шчэ бялее трошкі – 
Татуіроўка, што зрабіў Алёшка…
А ў мам сівыя пасмы пад хусцінкай.
А мамы берагуць забаўкі сына,
Якія ўжо даўным-даўно забыты:
Рудое тыграня і самалёт разбіты,
Без пушкі танк і без калёс машынка.
Ды камуфляжы апрануць мужчыны,
І сцісне аўтамат далонь са шрамам,
І пісьмы будуць адпраўляць ім мамы,
Чакаць, калі зноў вернуцца мужчыны.

***
Пераклад Гузянковай Галіны

Друг не знікае назаўжды.
Глядзіць з ужо пажоўклых фота
З усмешкай, поўнае пяшчоты,
Што сагравае ў халады.

Друг застаецца ў сэрцах жыць,
У сваіх вершах і акордах,
Раптоўна абарваных, сцёртых,
Ды шлях у неба іх ляжыць.
Хай на другім ён рубяжы,
Ды песні, што тады ліліся,
Ў табе навекі засталіся,
Адбіткам сталі у душы. 
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***
Пераклад Гузянковай Галіны

Касцёр дагарае млява,
У неба ляціць дымок.
Няпростая, пэўна, справа - 
Каб думкі чытаць праз радок.
Шчакой да шчакі калючай
Прыціснуцца – гэта рай.
Ты фразай, даўно ўжо збітай,
Шчасце сваё не пужай.
А лішнія кінеш імкненні,
Дык стане лягчэй тады жыць.
У гэтым і шчасце, напэўна, -
Застацца сабой і любіць.

***
Пераклад Гузянковай Галіны

Маўчы. Не вер. І дзверы зачыні.
Вось вастрыё касы. І босыя ступні.
Вось крок. Другі. І ногі ў кроў.
Забудзь свой страх. Забудзь любоў.
Нясе ў твар попел, едкі дым.
І свет твой зараз стаў чужым.
Гарачы вецер. Ціхі стогн.
Пусты душы разбітай звон.
Адзін удых. Паветра – яд.
Ўдыхнуць і крыкнуць – аніяк.
Як востра! Пройдзены твой шлях.

***
Пераклад Гузянковай Галіны

Няма ужо сіл? Дык не скардзіся Богу:
Стамляемся ўсе, ды ідзем жа патроху,
Упарта паўзем, ў кроў збіваем  калені,
Туды, дзе аднойчы прызнаюць наш геній.
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Штрафбат
Пераклад Гузянковай Галіны

Загараджальны агонь.
Ні кроку назад!
За спіною -  турэмны боль,
Спераду – пекла  чад!

За віну адказ трымаць –
Галоўны закон.
І свой край абараняць – 
Які ёсць ён.

Самым першым свой акоп
Пакінуў камбат.
Кулі ў спіну або ў лоб.
Ні кроку назад.

***
Пераклад Гузянковай Галіны

“Я песню напішу табе з пяшчотай
І на гітары вывучу акорды.
І на матыў стары, даўно забыты
З табою разам запяем ахвотна.
А хочаш, падрыхтую я вячэру,
І кубкі з чаем будуць грэць далоні,
Няхай ніхто не стукае у дзверы,
Дзень мітуслівы знікне у сутонні”.
“Не трэба. Проста побач будзь са мною,
Калі равуць халодныя завеі.
Свет зноў укрыты снегавым сувоем.
Удвух заўжды цяплей ў адной пасцелі”.
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Конюхова Галіна Іванаўна 
(Няклінаўскі р. Растоўскай вобл., РФ)

Нарадзілася 1958/08/24 года ў сяле Мары-
ца Курскай вобласці. Член Саюза пісьменнікаў 
Дона і Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і 
майстроў мастацтваў. Больш за 25 гадоў пра-
працавала кранаўшчыца на заводзе «Чырвоны 
кацельшчык» у горадзе Таганрогу. Шмат гадоў 
публікуецца ў “Прыазоўскім стэпе”. Лаўрэат I 
ступені міжраённага літаратурнага конкурсу 

«Міуская ліра». Жыве ў с. Пакроўскае.

Мішына Наталля Віктараўна 
(г. Бранск, РФ)

Мішына Наталля Віктараўна нарадзілася 3 
жніўня 1980 года ў горадзе Бранску. Скончыла 
Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка 
І. Г. Пятроўскага і Маскоўскі педагагічны дзяр-
жаўны ўніверсітэт. Член Саюза пісьменнікаў 
Расіі. Член Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяр-
жавы. Пераможца і прызёр рэгіянальных і між-
народных літаратурных конкурсаў. Аўтар кнігі 

вершаў «Пошукі героя» і лагапедычнай метадычкі для заняткаў з 
дашкольнікамі «Давай размалюем вясёлку!».

Рабінская Таццяна Сяргееўна 
(г. Таганрог Растоўскай вобл., РФ)
Нарадзілася ў слабадзе Верхнемакееўка Ка-

шарскага раёна Растоўскай вобласці ў сям’і сель-
скіх інтэлігентаў. Скончыла эканамічны факуль-
тэт Шахцінскай ВНУ ў 2012 годзе, чатырма гадамі 
пазней — аспірантуру ДГТУ па спецыяльнасці 
«Сацыялогія культуры». Працуе ў рэдакцыі газе-
ты Няклінаўскага раёна «Прыазоўскі стэп». Кан-
дыдат навук, член Саюза журналістаў Расіі. Аўтар 

вершаў і прозы. Лаўрэат I Міжнароднага фестывалю-конкурсу паэзі 
і паэтычных перакладаў «Берагі дружбы» ў намінацыі «Паэзія».
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Нілаў Дзмітрый Мікалаевіч 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзіўся 7 верасня 1980 года ў Гомелі. 
У 2003 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт транспарту, у 2015 годзе – Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. 
Працаваў у транспартна-лагістычных аргані-
зацыях Гомеля і Мінска. З 2014 года з’яўляецца 
кіраўніком Народнага аматарскага калектыву 
Рэспублікі Беларусь «Арт-кафэ на Ірынінскай» 
пры Гарадскім цэнтры культуры. Піша на рускай і беларускай 
мовах, перакладае творы беларускіх і рускіх паэтаў. Друкуец-
ца ў абласных і рэспубліканскіх газетах і часопісах, абласных і 
міжнародных калектыўных літаратурных зборніках. З’яўляецца 
аўтарам паэтычных зборнікаў і зборніка вершаваных перакладаў. 
Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. 

Долбікава Лідзія Дзмітрыеўна 
(г. Лоеў Гомельскай вобл., Беларусь)

Долбікава Лідзія Дзмітріеўна, беларуска, 
нарадзілася 1 сакавіка 1950 года ў вёсцы Мічу-
рынская Гомельскага раёна сёмым дзіцём у сям’і 
сялян. Піша на беларускай і рускай мовах. Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2008 года. З 2009 
года з’яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Са-
юзнай дзяржавы. Друкуецца ў мясцовым перыя-
дычным друку. Аўтар трох зборнікаў вершаў, два 
зборнікі ў працэсе выдання. За творчую дзейнасць мае падзякі, уз-
нагароды, з’яўляецца лаўрэатам абласной літаратурнай прэміі імя 
Л. Гаўрылава. Зараз жыве ў райцэнтры Лоеў Гомельскай вобласці, 
займаецца актыўнай творчай і грамадскай дзейнасцю.
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Вершы Конюхавай Галіны

Вясна
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Скажыце мне, вясну хто не чакае,
Чародку птушак, з поўдня што ляціць?
Зіма галосіць, з перапуду прычытае
І просіць: «Мне б яшчэ пабыць,
Табе я срэбрам размалюю шлях...»
Пабыць? Ды не! Квітнеюць кветкі,
І зелянеюць схілы на палях,
Гуляе сонца па палетках —
Вясне пракладвае маршрут,
З запалам юным — там і тут.
Музычны ключ свой завяла
Кропель у ярах непрасохшых.
Зіме нашмат настала горшай,
І права ўлады аддала
Вясне, на ўскрайчыку сяла.

Ледзь-ледзь зімы пачую плач —
Ганю тугу прэч ад парога.
Душу лякуюць мне патроху
Пралескі і ў палёце грак ...
Я дачакалася —і дзякуй Богу!
Вясна —цудоўны лекар! Так.
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Сон
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Прысніўся сон: квітнеў лужок,
Вакол пах лотаці вітаў,
З’зяў ў небе зорак ланцужок ...
Любімы россып іх збіраў,
І на сярэбраную нітку
Нанізваў ён даволі бойка.
Калье — нікому не зрабіць —
На шыю мне надзеў утойкай.
«Якая пара, Божа мой!», —
Далёкія шапталі зоркі.
Ды раптам хмара звалакла,
Дождж праліла на купал яркі.
Як толькі цемрадзь надышла,
Схавала зорачак карунак,
Другая ўбок яго звяла,
Прапёк мне грудзі падарунак.
Жыву ў журбе. Апёк лячу,
І боль праходзіць ўжо патроху.
Я з ім пабачыцца хачу ...
Ці трэба мне? Вядома Богу.

Просьба
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Восень, уладарка вятроў і халодных світанкаў,
Жаночага шчасця, прашу «на даўжэй» мне дашлі..
Веру: мая лебядзіная песня не спета, за ганкам.
Няхай увесь смутак на поўдзень знясуць журавы.
Не спяшайся ўпрыгожваць косы снежнай парчою,
Фарбу для добрых нязробленых спраў зберажы,
Гора-бяду змый праточнай жывою вадою,
Як па вясне цвіль зімовую мыюць дажджы.
Я не прашу дарагіх і раскошных убранняў,
Лепш ад нягод атулі лістападам ракітным.
Толькі ты жыў, сэрца любае білася поруч, не зданню,
А над зямлёй плыў світанак: блакітны-блакітны…
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Словы
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Душу так грэюць мілыя словы:
«Люблю, цалую, абдымаю», —
Яны адметнага жыцця аснова,
Простыя, як незабудкі ў маі.
У іх глыбіня, мораў абсяг,
Веліч, блакіт нябёсаў бяздонных,
Лаві без прымусу, нібыта сцяг,
І мацней трымай у сваіх далонях.
Іх на простай звычайнай мове
Сэрца прымае, як самародак,
Трымай ў кулачку шчасце зямное!
Словы кахання — лекавы сродак.

Бацькава хата
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Глядзіць удалеч з грудка сінявокая хата...
Прад табою, скажы, хіба я вінаватая?
То, нягоднік мой лёс за мяне ўсё рашыў,
Пакідала цябе, шнар заўзеў на душы.
Сад зарос лебядою, дрэўцы яблынь здзічэлі,
Недагледжаны двор, спарахнелі арэлі.
Дом чакае з нябёсаў небывалага цуда:
Што знарок да яго я здалёку прыбуду.
Запульсуюць абцасы, зарыпяць палавіцы,
Скажа хата з усмешкай: «Няўжо гэта мне сніцца,
Што знаёмай рукой адчыняюцца дзверы,
Пасля доўгіх расстанняў, як у гэта паверыць?”
Але доўгай не будзе мая з хатай сустрэча,
Цягнік хуткі звязе ў Прыазоўе пад вечар,
Памахаю я рукой: «Будзь шчаслівай, Марыца,
Спадзяюся сустрэча, яшчэ можа адбыцца».
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Партрэт
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Малюю я ў думках твой партрэт, 
Перажываю, каб не перайначыць.
У расстанні ўжо сорак вёснаў, лет,
(Як столькі часу я магла цябе не бачыць?)
Звяду я вочы — любы сілуэт
Ўстае перада мною без змянення.
Як з маладосці прывітанне, зоркі свет,
Усё з тых жа сноў салодкіх, як знаменне.
Прамень заходу лашчыць лёгка ганак,
Яго і цень сыйшоў да падгалоўя.
Журба кранула рысы твайго твару,
А погляд, як раней, гарыць любоўю.
Нам Богам разам быць не даравана,
У кожнага свой лёс, свая дарога,
Але што памяццю маёю захавана —
Прыемнага, хвалююча многа.
І забыццю не адабраць сустрэчы —
Яны жывуць у з’явах, уяўленні.
Я зберагчы імкнуся думкі, рэчы,
Пры гэтым адчуваю адраджэнне.
Маё жыццё мне грэшна зараз ганіць:
Лёс не пакрыўдзіў, і каханне ажыло.
Раман быў скончаны, даўно ўжо ў загане…
Ды толькі гэта ўсё было, было, было ...
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Ажываюць карціны
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Не, не мастак я, хоць малюю ў сэрцы
Ды не ствараю я дзівос на палатне. 
А ў думках граю песні на жалейцы,
Бывае, наўздагад, не ведаючы дзе.
Я песні на лісточках пазначаю,
Затым вуркочу ціхенька пад нос,
А потым, як магу, я іх спяваю,
І ў памяці карціны ажываюць:
То — карагод рамонкаў ля бяроз,
То — рэчка Прут з гармідарам стракоз,
А то — лугі, на іх пасуцца коні,
А на азёрах, быццам на далоні,
Гарлачыкі пялёсткі раскрываюць
І радуюцца, хмаркі ім не замінаюць.
А ў небе, як на шары праплываюць
Падсветленыя сонейкам аблокі,
Нябёсы іх як быццам бы хістаюць,
Калі на іх глядзіш здалёку.
Да сэрца прабіраецца журба,
Употаю жыве ў грудзях-вязніцы,
І крыўдай палыноваю таіцца.
Але вось, толькі як заплюшчу вочы,
Ажыўшыя карціны зноў вярнуцца
Дапамагаюць мне ў родныя мясціны,
На свет, дзе нарадзілася шчаслівай!
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Вершы Рабінскай Таццяны

***
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Ну вось і ўсё. Цьмянее вобраз,
А я бяссільная прад тым ...
Са мной гаруе толькі вецер:
Халодны, хваткі і нямы —

Яму, вядома, усюды месца.
Ён замяшаны ў гэтым быў ...
І з рамантычнага ён цеста
Ну, штосьці здобнае ляпіў —

Не выйшла. Што ж, ён быў ахвочы,
Не завагалася рука —
І дзве зануджаныя ночы
На горад падала мука.

Мне па душы яго навука,
Па гусце і прывабы млосці ...
Бяссоннасць гэтай доўгай мукі
Даўно пара змалоць у штосьці.

***
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Я памятаю ўсё, і гэта было так...
За ціхай восенню, разгубленай і ранняй,
Са мной блукаў амаль што Пастэрнак
Па ломкаму хрыбту ў Нахічавані.

Ішлося лёгка нам, і вершы тахт ляцелі,
Лістотай падрумяненыя знізу,
Такія казачныя, звонкія, класічнасць мелі,
Бо патуралі выпадковасці капрызу.
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Трамвай дарма цягнуў пазыўны вус —
Заслухаўшыся, мусіць, нас прырода
(Здаецца мне, з благаславення Муз)
Любоўна прысвяціла ў пешаходы ...

Я памятаю ўсё: Рабінавасць двароў,
З вакон блакіту празарлівасць тнулася…
І, раней бачаны, любіла я Растоў,
Як быццам упершыню ў ім апынулася.

***
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Што палотны? Дробязь гэта...
Прамянём змяшу пастэль,
Для свайго аўтапартрэта,
Дарагі мой Рафаэль ...

Не чакаў ты? Дом рашыўся —
Рамай стаў дзвярны праём ...
І партрэт мой сатварыўся
З тваіх думак акаём.

Дасканаласці не мае,
З горкім позіркам вачэй,
Усім сваім жаночым раем
У люстэрках я ярчэй ...

Да цябе сысці, пужліва
Ў дом, прасякнуты журбой,
Дамалюй. Смялей, рупліва…
Не, не пэндзлем, а ... душой! ..
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Гораду квітнеючых каштанаў
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Прыйшла пара нам развітацца,
Мучыцель мой і кроўны брат.
Паеду я. Так, можа стацца,
Ты зноў сустрэчы будзеш рад?

Ці ўспомніш? Памяць можа згінуць,
У ёй гонару, хаця куды ...
Мужчыну ж лёгка і пакінуць,
Другая справа — гарады!

Ты быў са мной неадэкватны,
Смяшлівы, грубы, нелюдзімы,
Ды часам вельмі далікатны,
За гэта ўсё заўжды любімы.

Мне будзе сніцца пад накрыўкай
Тваіх праспектаў бляск у ночы…
І пад каштанаваю грыўкай
Пяшчотна трапяткія вочы!

***
На ланцужку дрыжачага смычка
Нота змілаваная смяялася—
І спявала скрыпка — прыма шынка.
Ці клікаць да сябе каго старалася?

А можа нават звонкая струна
Вяла сама і скрыпку не прасіла—
А тая кволая і закаханая была.
Ды ў ёй жыла нязгаданая сіла!..

Пяцелечка скрыпічнага ключа
Прыткнулася да спыненай хвіліны ...
Яна жадала моцнага пляча —
Чароўнай формы сутнасці жанчыны.
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***
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Свой бязмерны запал 
З’ядаў горад без толку ...
А над горадам плыў
Шалік з тонкага шоўку.

І здзівіўся бульвар,
Усё закідваў ён цені,
І глуміўся шуткар,
Вітаў шалік той, геній...

Паднябесны абшар
Абмахнуць не ўмеючы,
Ляцеў шалік, бы шар,
Па алеях рунеючы,
 
Абрус плямамі йшоў
На прыціхлай тэрасе...
Шалік блытаў люстэрка
Незвычайнасцю масці.

... Ён набраў вышыню
Над абшарам кварталаў,
Каб угледзець красуню,
Што яго не ўтрымала.
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Вершы Мішынай Наталлі

Зімовы Цютчаўскі парк
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Плаваюць качкі і лебедзі
Ў зімовай халоднай скрусе.
Чуецца ціхае «Ichliebedich ...
Зноў да цябе я вярнуся ... »

Птушкі ныраюць за дробкамі.
Як жа не холадна ім!
Мы тут у цёплых боціках
Каля альтанкі стаім.

Лёгкія рыфмы роўненька
Ў думках будуюцца ў рад.
Глядзіць на дом колеру сонейка
Мюнхенскі наш дыпламат.

Гурбамі Оўстуг закіданы,
Спіць і ручай самотны.
Нібыта шапкі, з выгляду,
Гнёзды гракоў пералётных.

У парку дарожкі расчышчаны
Чыёйсьці руплівай рукой.
Значыць, паэты не лішнія
Ў жыццёвай прозе такой.
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Чарнобыльскі боль
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Прысвячаецца ўсім пацярпелым 
ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС

Дзяўчынкі, хлапчукі, усе басанож
Ля лужыны квітнеючай гулялі...
Што з кожным годам буде толькі горш
Не ведалі ў той час і не згадалі…

Маўчалі СМІ, наўкол цвілі сады...
Бэз ведаў пра злавесныя пагрозы,
Не прадчуваючы затоенай бяды,
Атруту мы ўбіралі ў згубных дозах.

У кагосьці ад таго няма дзяцей,
Камусьці дакараюць промні сонца.
Забойца-ёд дабраўся да касцей,
А з ім і радыёактыўны стронцый.

Хоць гены моцныя ў прадзедаў былі,
Згубілі мы свой шанец быць здаровым:
Мы быццам кволыя прывідныя зданні,
Жыццёвы шлях зрабіўся тупіковым.

Чарнобыльская Браншчына мая
 Пакутуе, змагаецца напружана
Дзяўчынкай я пяці гадкоў была,
Боль чэрпала і я з тае калюжыны.
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У капліцы на Буйніцкім полі
Пераклад Долбікавай Лідзіі

І зноў ківач хіснецца ў капліцы,
Сярод вянкоў і строгай цішыні:
Я памятаю ўсіх і памяць не збаліцца,
За вас, Радзіму бараніўшыя сыны!

Цік-так ...Быў прыклад дадзены выдатны,
Як весці мужна цяжкі бой без слоў.
І нездарма стаў бацькам Сталінграду статны,
Адважны, мужны горад Магілёў!

Цік-так ... З часоў тых на Буйніцкім полі
Расою выступаюць слёзы маці
Салдат, не ведаўшых пра вынік бою,
І апалчэнцаў, наступ каб стрымаці.

Цік-так... Стаяць гарматы, танкі,
Што немцаў не пусцілі на усход…
А з неба моўчкі паглядаюць зранку
Сямён Куцепаў, Сіманаў і Бог.

Цік-так ... Адлічваючы мірныя хвіліны,
Хістаецца зноў маятнік Фуко.
Усё жыццё — з пачатку да спачыну
Здаецца да вайны падаць рукой.

Цік-так ... Хвіліны адлятаюць,
Узняты Перамогі сцяг чырвоны.
Здаецца нам абліччы праступаюць
Скрозь мармур пліт і золата імёнаў.



56

Два абліччы шчасця
Пераклад Долбікавай Лідзіі

Я гляджу — і па скуры дрыготкі:
Стала з’яваю мара мая!
Два сыночкі — блізняты-малюткі!
Гэта шчасце заўжды ўдвая!

І ўдвая дадаюцца мне сілы,
Каб змагла іх жыццю навучыць.
У нашай беднай і слаўнай Расіі
На заробак нялёгка пражыць.
Па-за ўладай, палітыкай, званнямі
Бог дае нам па справах, вядома,
Маё шчасце, з сынкамі пазнанае,
Не дзялю напалову свядома.

Нікуды нам ад лёсу не дзецца,
Жыццё йдзе па законах сваіх.
Я цяплом мацярынскага сэрца
Саграваю Анёлкаў дваіх!

Іголка памяці
Пераклад Нілава Дзмітрыя

Было: разам з бабуляй мяшкі
Рыхтавалі мы летам для бульбы.
Мае, не занадта роўныя, сцежкі
Пракладалі драўляныя зрубы.

Мы на ганку садзіліся, як у раю,
Задаволены кот муркаў побач ...
Ўплятала тады я ў лёс сваю
Спакойна - смяшлівую роспач.

Гады зніклі... Толькі гляджу я ў вакно:
У мінулае не разгарнуць ўжо дзверцы.
Няма ні бабуль, ні дзядуляў даўно,
Памяць коле балюча іголкай ў сэрцы.
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Касічкі
Пераклад Нілава Дзмітрыя

Як малодшанькай сястрычцы,
Заплятаў ты мне касічкі ...
Цалаваў за пасмай пасму.
Паўтарыць бы ўсё зноў,
Як каханне ільецца тонка
У водары густога шоўка,
І тваіх далоняў жар
Ох, нясцерпна спакушаў;
Я ў смех, пад шэпат свечак,
Ты, мой мілы чалавечак,
Абдымаў мяне, кахаючы,
Вечар той не прыспяшаючы.
Як са спрытам хуткай пчолкі
Папраўляў лёгенька челку,
Як так хутка захапіліся,
Што касічкі распляліся!

Пятнаццаты камень
Пераклад Нілава Дзмітрыя

Не, не да мора мяне адвязі
(На пляжы мне ляжаць неахвота),
А ў таямнічы сад Рёан-дзі,
Знакаміты не толькі ў Кіёта.

Мне б спакой старых камянёў,
Мне бы сілу і дух самурая,
Мне б учэпістасць, гнуткасць сівых каранёў
І любоў - ні на што не зважаючы.

Мы з табою абыдзем той ціхі сад,
«Сотні міль скараціць няспынна».
А калі пажадаем вярнуцца назад,
Нам падасца стагоддзем хвіліна.
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Хай нахлыне, усмешкай імкне,
Каляровае шчасця шляхамі.
Я хачу, каб зірнуў на мяне
Патаемны пятнаццаты камень.

Абаронцам Брэсцкай крэпасц
Пераклад Нілава Дзмітрыя

Салдаты паміралі, ня здаючыся,
А крэпасць збаранялі, як маглі.
Дрыжала старае Бярэсце ад балючасці,
І плакаў бусел за ракой удалечыні.
У баях разлютаваных тыдні беглі,
Згаралі жыцці і шчасце, як масты.
Казармы, што ў прымежнай цытадэлі
Пусцелі без прадуктаў і вады.
Дзе Мухавец зліваўся з ціхім Бугам,
І плакала пад вербамі раса галосна.
Сыны сыходзілі па рву ланцугам
З смяротнае сутычкі ў нябёсы.
Але адважны дух байцоў не быў зламаны.
Ён і дагэтуль у крэпасці ўзнік.
Гудэрыян часткова пакараны,
Не апраўдаўся вермахта разлік.
І што б цяпер ўжо не гаварылі,
Сусветным подзвігам мы ганарымся тым.
Застанецца ў стагоддзях і Пётр Гаўрылаў,
І смелы камісар Яфім Фамін.
З шаноўным я наведвала нямала
Збалелых, зраненых вайною месцаў.
Да Вечнага агню Мемарыялу
Я пакланіцца зноў прыеду ў Бярэсце.
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На пляжы
Пераклад Нілава Дзмітрыя

Абзой прыбоя сыходзіць да сну
Дзень гэты паўднёвы, румяна-фруктовы.
Спёкай ахоплены, як стагоддзі таму,
Бераг Гаргіпіі, старажытны і новы.

Хвалі змываюць сцежкі слядоў,
Нібы сцірае імгенні і твары.
Час ідзе цягам хуткіх гадоў,
Каб нішто не змагло здейсніць мару…

Ярчэй становіцца свет маяка,
Свежы загар ледзь казыча мне скуру.
Бачны здалёк сілуэт рыбака,
Быццам, як крыж праваслаўны, фігура.

Хвалі нагоняць яшчэ рапаноў,
Чайкі пацешаць лёгкім ўзвышшам.
Будзе вада, ды пясок, шум вятроў,
Толькі вось мы на зямлі – між іншым...
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Сірэнка Аксана Віктараўна 
(г. Луганск, Украіна)

Нарадзілася 27 сакавіка 1980 г. у г. Кіраўск Лу-
ганскай вобласці, Украіна. Адукацыя вышэйшая, у 
2004 г. скончыла Луганскі аграрны ўніверсітэт, эка-
намічны факультэт. Па прафесіі — бухгалтар. У ця-
перашні час удзельнік паэтычнага аб’яднання «Ста-
ханавец» г. Стаханаў, ЛНР, член Міжрэгіянальнага 
саюза пісьменнікаў. У творчай скарбонцы — тры 
паэтычныя зборнікі: «Мои бессонницы» 2015 год (г. 

Новакузнецк), «После обстрела» 2016 год (г. Новакузнецк), «Счастли-
вее всех» 2018 год, (г. Луганск). 

Цішчанка Яўгенія 
(г. Саратаў, РФ)

Нарадзілася 9 чэрвеня 1988 года ў горадзе Лісі-
чанск Луганскай вобласці (Україна), дзе прайшло яе 
дзяцінства. Пасля заканчэння школы паступіла ва 
Усходне-ўкраінскі Нацыянальны ўніверсітэт імя В. 
Даля ў горадзе Луганску на спецыяльнасць «Улік і 
аўдыт». У 2011 годзе ўладкавалася на працу спецы-
ялістам аддзела ўліку адгрузкі. У 2014 г. была выму-
шаная пераехаць у г. Саратаў РФ. У Саратаве пра-
цуе вядучым спецыялістам групы балансаў і збыту. 

Выхоўвае сына, не замужам. Брала ўдзел у II і ў III Міжнародным фе-
стывалі «Берагі дружбы», у Шостым літаратурным конкурсе «Гару паэ-
зіі агнём», у іншых рэгіянальных і расійскіх конкурсах.

Дарошка Дар’я 
(Чараухіна Таццяна Леанідаўна) 

(г. Гомель, Беларусь)
Паэтка, празаік, перакладчык, сябра Саюза пісь-

меннікаў Беларусі. Нарадзілася 23 лютага 1977 года 
ў Гомелі. У 1996 скончыла Гомельскае медыцынскае 
вучылішча, у 2004 - Гомельскі дзяржаўны ўнівер-
сітэт імя Ф. Скарыны (руская філалогія, літарату-
разнаўства). Працавала медсястрой у Гомельскай 
абласной дзіцячай клінічнай бальніцы, акторкай у 
Гомельскім дзяржаўным тэатры лялек, бібліятэка-

рам у філіяле №2 сеткі публічных бібліятэк Гомеля. Друкавалася ў 
рэспубліканскіх і  расійскіх часопісах. Аўтар зборнікаў паэзіі і прозы. 
Лаурэат міжнародных конкурсаў. Жыве ў Гомелі.
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Вершы Сірэнка Аксаны

Восеньскія матывы
Пераклад Дарошка Дар’і

Восень жыве прахалодай, 
Траў палявых настоем, 
Ветласцю і спакоем, 
Цёплай душэўнай згодай.

Восень сумуе слотай,
Шолахам мокрага лісця,
Пошукам вечных ісцін,
Шэрай гурмой аблокаў.

Восень хвалюе сонцам, 
Яркім стракатым садам, 
Гронкамі вінаграду, 
Водарам пахкіх флоксаў.

Цешыцца сад лістабоем,
Поўніцца светлым натхненнем.
Восенню, без сумневу, 
Я зноў раблюся сабою. 
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Пра зону камфорту
Пераклад Дарошка Дар’і

Як па тоненькім лёдзе, ступаем сцяжынкаю зменаў.
Кожны вынік чарговы нам грае фінальным акордам.
Нам так страшна пакінуць нябачныя межы камфорту,
Што мы радыя вочы заплюшчыць на краты і сцены.

Мы пра светлую мару сумуем будзённа і звыкла,
Трацім сілы на гнеў, ашчаджаем на водпуск і бумер, 
Кансервуем ляноту ў спадзеве, што ўсё яшчэ будзе,
А жыццё, як сняжынка: праплыла ў паветры і знікла.

Лёс пярлінкамі ўрокаў пазначыў твой шлях праз абшары.
Сэрца вучыцца мудрасці ў шчасця, згрызот і нягодаў.
І аднойчы ты скеміш, што гэтых урокаў дарога — 
Ідэальны маршрут да тваёй запаветнае мары.

Коткавы
Пераклад Дарошка Дар’і

Коткі не могуць мурчаць па заказе,
Бегаць за модай і строем хадзіць.
Котка прыйшла — майце ласку любіць!
Самаахвярна, наводліў, адразу.
Коткі не маюць ні планаў, ні дат.
Ёсць вільчакі, хітры месяц у небе,
І сакавік, што нясе па планеце
Людзям — каханне, катам — кацянят.
Коткі не граюць па нотах чужых.
Бачныя ім таямніцы сусвету:
Будуць світанкі і цёплае лета —
Будуць і сілы напоўніцу жыць.
Не існуе непраходных дарог.
Ззянне вачэй адчыняе ўсе дзверы.
Самае важнае — гэта паверыць:
Котка мурчыць, значыць любіць вас Бог!
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Вершы Цішчанка Яўгеніі

Салдацікі
Пераклад Дарошка Дар’і

Божухна, Божухна, пранясі!
Не дай ім мой агонь загасіць!
Дай мне прайсці скрозь гэты бой,
Дай вярнуцца да каханай маёй!

Божухна, Божа, дапамажы!
Ты паказаў мне на акопы: «Бяжы!»
І я ўзяў аўтамат і пабег у бой,
З імем тваім, а значыцца - з табой.

Божухна, Божухна, дай золак!
Чаму ў кагосьці ён будзе, а я сканаю ад болю?
Божухна, чаму ў маім жываце рана?
Божа, я ж маліўся табе ўранні!

Навокал грымоты і ўспышкі, і стогны, і кроў.
Ляцяць малітвы да Бога з усіх бакоў.
І кожны за справу змагаецца ў гэтым баі,
Страляе  за веру, за праўду, за бліжніх сваіх.

І кожны просіць нібыта зусім нямнога,
І хоча дамовіцца ўчасна з суровым Богам.
Я буду маліцца і буду хадзіць у царкву,
Ты толькі, Бог, зберажы маю галаву.

А богу ўжо нудна, ён глядзіць на падлогу,
Мяркуе, якому з бакоў ён сёння аддасць перамогу.
Год за годам малітвы да неба нясуцца з надзеяй і адчаем,
Пакуль хлопчык у скрынку салдацікаў сваіх збірае.
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Жук-рагач
Пераклад Дарошка Дар’і

Жук-рогач прыходзіць да мяне ў сне. 
Глядзіць строга: «ці помніш мяне?» 
«Не!» 

«Я быў жывым, і радаваўся вясне. 
Жук-рогач. Ну, помніш мяне?» 
«Не!» 

«Я быў трэскай працяты і схаваны ў імгле. 
Ты ўспамінаеш цяпер мяне?» 
«Не!» 

«Я пакутліва паміраў на тваім акне. 
Нарэшце-то успомні мяне!» 
«Не!» 

«Я здымаўся з кручка і поўз на святло. 
Ты мяне вяртала. Ну, успомні!» 
«Не!» 

«Я не помню цябе, о, агідны жук. 
Казытлівых лапак і смяротных пакут.

Спінкі Гладкасць... Колкасць жывых рагоў... 
Так, я помню! Я помню! І што? 

І чаму я пакутую праз памерлага жучка?» 
«Таму што цяпер ты на вастрыі кручка. 

Сорам дзіцячы прыходзіць да мяне па начах. 
А ў вас не бывала такога жука-рогача? 
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***
Пераклад Дарошка Дар’і

А свет наш стаіць там жа.
Нам болей не быць разам,
Зрабілася меней фальшу
Без гэтых дурных «а раптам» .
Іду і штурхаю каштаны, 
Гляджуся ў люстэркі лужын.
Камусьці падамся п’янай,
Бо ўжо не імкнуся ў замужжа.
Мне хочацца крыкнуць: «Прачніцеся!»
Гэта шчасце — ад волі быць п’янай.
З–пад ног ляціць жоўтае лісце.
Я маўчу, штурхаю каштаны.

Кіты
Пераклад Дарошка Дар’і

У самы звычайны аўторак
Убачыў вочы твае.
Успомніў мінулыя Ўчора
І ў нябёсы зляцеў.
Мне не дае вярнуцца
Твой дзіўны лісіны шык,
Хоць і няўтульна ў небе,
Бо парасон мой знік.
Загадкава–недасягальная — 
Гляджу з вышыні: вунь ты!
І мне складаюць кампанію
Мятлікі і кіты.
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Дзік Мікалай Францавіч 
(г. Азоў Растоўскай вобл., РФ)

Публіцыст, празаік і паэт. Сябра Саюза жур-
налістаў Расіі, Саюза пісьменнікаў Расіі, Міжрэгія-
нальнага Саюза пісьменнікаў і Саюза літаратараў 
Еўропы. Мікалай Францавіч - Выдатнік народнай 
асветы, аўтар больш за 80 кніг па педагогіцы і ме-
тодыцы выхавання, 4 кніг прозы, 4 кніг публіцы-
стыкі і 16 зборнікаў вершаў; лаўрэат і сябра журы 
больш дваццаці ўсерасійскіх і міжнародных літа-
ратурных конкурсаў; кавалер сямі медалёў і чаты-

рох ордэнаў Міжнародных і ўсерасійскіх грамадскіх арганізацый.

Казека Аляксандр Мікалаевіч 
(Алесь Казека) 

(г. Магілёў, Беларусь)
Нарадзіўся ў жніўні 1958 года на Магілёўшчы-

не. Непаўторная прыгажосць гэтых мясцін накла-
ла глыбокі адбітак на  творчасць паэта.Аляксандр 
Мікалаевіч – кадравы ваенны. Пасля выхаду ў 
адстаўку працаваў настаўнікам у роднай  вёсцы, 
потым – у Магілёўскай абласной філармоніі, у 
мясцовых падраздзяленнях МНС. Піша на бела-
рускай і рускай мовах. Аўтар сямі кніг паэзіі. З 

лістапада 2016 года − старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Раўчанка Вольга Іванаўна 
(г. Гомель, Беларусь)

Раўчанка Вольга Іванаўна. Член Саюза пісь-
меннікаў Саюзнай дзяржавы (2015), Саюза пісь-
меннікаў Беларусі (2013 года), прадстаўнік Між-
народнай гільдыі пісьменнікаў у Рэспубліцы 
Беларусь (2011). Свабодны мастак у сэнсе працы 
выключна з тым, што прыносіць асалоду. Нарад-
зілася 5 верасня 1954 года ў Ленінскім раёне Джа-
лалабадскай вобласці Кіргізскай ССР. У 1976 годзе 
скончыла факультэт іспанскай мовы Мінскага ін-

стытута замежных моў, у 1995 – ФПК і ПК Гомельскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (спецыяльнасць «Практычная 
псіхалогія»), у 2001 – Маскоўскі міжнародны лінгвістычны цэнтр 
(кваліфікацыя «Выкладчык і перакладчык італьянскай мовы»). Вы-
кладала замежныя мовы, працавала перакладчыкам.
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Вершы Дзіка Мікалая

Край ахрыплых пеўняў
Пераклад Казекі Алеся

Мой край ахрыплых пеўняў, светлых сноў,
крылатых аканіц, адкрытых сонцу.
Тут кожны год паляну незнаёмцу
накрые ўвосень мудры Багаслоў.
Я з месцаў тых, і гарадскі бедлам
не для мяне −  мне хочацца штодзённа
збягаць у хорам казачнай царэўны
і пакланяцца векавым дубам. 

У сто разоў прыемней галаве
пачуць не плётак гарадскіх патокі,
а перазвон царкоўны над затокай
і скрыпак спевы ў скошанай траве.

***
Пераклад Казекі Алеся

Ад шуму непатрэбнага душу
Да новага выводжу прызначэння.
Стамілася нервовае цярпенне
знімаць з вушэй пракіслую лапшу.

Збягаю ад сарочай стракатні
у асалоду цішы сузірання,
дзе мае думкі будуць да змяркання
сам-насам са свядомасцю адны.

На зорку Канцавосную ўначы
закіну балбатню і словаблудства
з надзеяй, што засценкі правасуддзя
мяне не паглынуць за той пачын. 
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***
Пераклад Казекі Алеся

Холад чэрвень схаваў за дажджоў мігатлівую сетку.
Адпачынак папаў у палон неакрэсленых мрой.
Ачумелі сіноптыкі – выпусціць восень улетку,
цягнікі адмяніць… Калі трэба – ідзі пехатой!
Мкне на волю душа! І замок не ўтрымае імкненне
уцячы ад няволі, няхай за акном халады.
Каляндар не падвёў, завяршыўся абрад абнаўлення
шматаблічнага лета, хоць крыўдны прагноз, як заўжды.
Не пад сілу дажджам запалохаць людзей непагодай − 
на паўмесяца лужыны зменяць анапскі прыбой,
а затым непакорлівы ў ліпень збяжыць на паўгода…
Калі вырвешся ў лета, мяне прыхапі за сабой.

***
Пераклад Казекі Алеся

Страшней спакой у мройнай цішыні…
А што ў сто месцаў трэба спешна крочыць,
уходзішся – жыцця стрывае ніць −
за пару дзён ці да бліжэйшай ночы.
Пакуль, утульнасць скручваючы ў жмут,
тэлефануюць, просяць або лаюць −
відаць, стары спатрэбіўся хамут
і важака не забывае зграя.

Не страшны скрып пацёртых пазванкоў.
У дбаннях сустракаеш вечар срэбны,
каб зноў уранні ўспырхнуць матыльком
ад адчування, што камусь патрэбны.
Хай цяжкасцяў жыцця не адмяніць.
Няма граху, калі пабочным фонам…
Страшней спакой у мройнай цішыні
без штогадзіннай трэлі тэлефона.
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***
Пераклад Казекі Алеся

А хто б адмовіўся па леце басанож
ад гарадскіх удушлівых аковаў
сысці на суткі з лёгкім рукзаком
у дзіўны свет жалеек пастуховых?

Ад пекла ў рай на дзень або на два,
туды, дзе нават прымаўкаюць птушкі,
калі ў расе купаецца трава,
ці конік спіць на лісціку-падушцы.

З лаванды пахам выдыхнуць журбу.
Упасці ніц на скошанае сена
і скінуць набалелую нуду,
каб сілай зноў напоўніліся вены.

Пад перазвон ляснога ручая
спасцігнуць ноч з пяшчотнай незабудкай,
каб месяц стаў мне шафер і сваяк
на пару дзён, на вечар ці на суткі.

***
Пераклад Раўчанка Вольгі

Нічога выпадкова не прыходзіць –
бо распісаны цвёрдаю рукой 
хвіліны з нараджэньня да зыходу,
пакуль вас не спаткае супакой.

Для радасці знаходзяцца прычыны,
падставы – для нявыплаканых слёз.
Не будзе вам паблажкі ад мужчыны,
калі яго пакрыўдзілі ўсур’ёз.

Абавязкова вас мінуе ўдача.
Расстанне – за сустрэчай: чынам чын. 
Прырода так жадае, бо іначай
мы шчасцейка б не ўмелі берагчы.
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***
Пераклад Раўчанка Вольгі

Называй, як заўгодна; судзі, калі хочаш:
паўгады я чакаю прапушчанай ночы.
Вінаваты? Не ведаю. Мелісь прычыны, 
каб разгортваць да раю сутулыя спіны?
Пакідаць без адказаў пытанні-арэлі,
каб яны гэтым летам пад сонцам згарэлі?

Развітальнага погляду тэрмін – паўгода.
Наша ноч дзесьці побач сумуе з прыродай.
Шматчаканая восень прызнача спатканне.
Прабачэння папросім за тыдні чакання –
у прапушчанай ночы ў абдымках – да ранку…
Дык няўжо ж не абдымеш, Пані Коханка?

***
Пераклад Раўчанка Вольгі

Як шкада нявольніц адзіноты…
Са слязьмі – з нагоды ўласных страт –
ім належыць з набліжэннем ночы
выправаджваць будучыню з хат.
Заганяць сябе пад пакрывала
бізуном нябачным – найтрывала:
і пярыны адзіночцы – клець,
калі й схоча, некага сагрець…

Раніцою, разагнуўшы спіны, 
упрагнуцца зноў у бездань спраў…
Божа ж мой! Ды хто ж у тым павінны,
што нялёгкі лёс іх напаткаў?
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Меню паэта
Пераклад Раўчанка Вольгі

Хай выклікае ў дзівакоў
неразуменне альбо шок,
што мой сняданак – вершаў коўш,
абед – найз’едлівы радок,
увечар – пачак цыгарэт,
затым – з катрэнамі каўшок… 
Я проста мыслячы паэт,
і лёгкай долі не шукаў.
Не напіваўся «на дурняк»,
не браў з працягнутай рукі
і не наймаўся за пятак
абжорству-пану ў парабкі.

Я да здзіўлення разявак
у простай форме паясню –
паэту рыфма – наташчак –
лепш за заўзятае меню. 

Русь сялянская
Пераклад Раўчанка Вольгі

На затворках забалочаных,
ля заезджанай абочыны
задыхаецца, каб справіцца,
Русь сялянская мая:
прыгажуня і выбранніца –
сотні год рукамі славіцца!
Не прывыкла ў ногі кланяцца
запаведная зямля.
Без падтрымкі і субсідыі…
Сельскую душу пакрыўдзілі –
без нагляду ўраз пакінулі 
чарназёмныя палі.
Русь – яна ж і працавітая,
са званіцамі адлітымі,
з гарадамі знакамітымі –
наша вольная зямля.
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Сарочкін Уладзімір Яўгенавіч 
(г. Бранск, РФ)

Сарочкін Уладзімір Яўгенавіч нарадзіўся ў 
21 студзеня 1961 года ў Бранску. Скончыў Бран-
скі тэхналагічны інстытут і Вышэйшыя літара-
турныя курсы Літінстытута імя А. М. Горкага 
(семінар Ю. П. Кузняцова). Вершы і пераклады 
публікаваліся ў шматлікіх часопісах і альманахах. 
Вершы перакладаліся на беларускую, украінскую 
і балгарскую мовы. Старшыня Бранскай аблас-

ной грамадскай пісьменніцкай арганізацыі, сакратар Саюза пісь-
меннікаў Расіі, член Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. Дэле-
гат XIII, XIV і XV з’ездаў Саюза пісьменнікаў Расіі (2008, 2013, 2018) 
і Першага з’езда Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы (Мінск, 
2009). Член Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай 
Дзяржавы. Галоўны рэдактар альманаха «Литературный Брянск», 
які выходзіць на Браншчыне.

Кебіч (Вайтулевіч) Людміла Антонаўна 
(г. Гродна, Беларусь)

Нарадзілася 17.07.1951 года ў г.п. Краснасель-
скі Ваўкавыскага  раёна Гродзенскай вобласці. 
Паэтэса, празаік,  ганаровы член СПБ. Старшыня 
Гродзенскага абласнога аддзялення «Саюз пісь-
меннікаў Беларусі». Пераможца Рэспубліканска-
га літаратурнага конкурсу «Лепшы твор года» ў 
намінацыі «Песенны жанр» за цыкл песень «Сло-
вы прызнання» – «Залаты Купідон» (2010). Атры-

мала дыплом і тытул «Чалавек года Гродзеншчыны за 2013 год», ме-
даль Францыска Скарыны (2014). Выдала дзесяць кніг вершаў, два 
зборнікі песень. Вершы ўвайшлі ў падручнікі «Музыка» для 2-га кла-
са (выдав. «Адукацыя і выхаванне», 2013), шматлікія  калектыўныя 
зборнікі. Перакладалася на рускую, украінскую і польскую мовы. 
Жыве ў г. Гродна.
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Вершы Сарочкіна Уладзіміра

Божае кола
Пераклад Кебіч Людмілы

Коціцца пад горку сонца,
хор шалёны і бясконцы –
разрадзілася вясна.
Разлілася зелянінай,
лічыць, захад хутка згіне, 
мы гуляем да відна.

Вугалькі ляжаць на вейках,
і святло зырчыць на кветках,
быццам спіцы ў коле тым.
Льецца, льецца – так знаёма! –
Радасць цёплая і стома,
і жыцця вясновы ўздым.

Мы гуляем, як бадзягі,
хмеліць нас вясна без брагі,
кружыць вулачку-ўюнок.
У дымку салодкім тухне,
быццам курачка-квактуха,
раскудахтаўся дзянёк.

І слізгоча па каронах,
па траве, равах, адхонах,
адцяняе птушы свіст;
па асфальце, вокнах, дахах
колам – велічным і яркім –
Божы веласіпедыст.
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Дом дзяцінства
Пераклад Кебіч Людмілы

Прачнешся ў дзяцінстве. Раніца. Холад.
Нагадвае храм светлы ранішні дом,
дзе цені са снамі абняўшыся ходзяць,
хаваюцца сціпла за кожным вуглом.

Ужо разняволены вокны ад штораў,
і як беласнежны карункавы сад,
на вокнах марозныя ткуцца ўзоры,
у шэрані пухкім на сонцы блішчаць. 

І печка не крэйдаю пахне – вясною. 
Матуля рыхтуецца чай разліваць.
А бацька маўчыць, хаця любіць са мною
пагутарыць, часам і пажартаваць.

А мне ўсяго пяць – хлапчанятка малое,
але вельмі кемлівы – не па гадах…
Цяпер шмат аддаў бы, о, Божа, за тое, 
каб зноў апынуцца ў радзімых краях. 

Дзе мы па-ранейшаму побач, мы разам,
і нас не разліць аніякай вадой,
імгненні такія, бы яркія стразы
дзяцінства, што ў памяці вечна з табой. 

Хіба вінаватыя ў тайнах адвечных
яны, бесцялесныя, як белы дым?
Жыццё ў адзінстве заўсёды са смерцю,
таксама, як будучыня з былым. 

Яны асляпляюць мне вочы, як сонца,
там мама і тата, у садзе, за шклом.
Да іх скрозь той сад райскі мкнуся бясконца –
прадыхаць маленькі кружочак-акно.
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Па прыступках
Пераклад Кебіч Людмілы

Дзень за днём, даволі хутка,
хоць і мушу грукацець,
бо майструю я прыступкі,
каб на Месяц паляцець.

Месяц вытарашчыў вока,
у небе зоркі запаліў…
Там, напэўна, адзінока,
ды не так, як на Зямлі.

І с прыступкі на прыступку –
у нябёсы цяжкі шлях –
памаленьку, паціхутку,
крок за крокам, “ох” за “ах”.

Нада мной адно смяецца
той паўночны калабок –
сонца промнямі віецца –
Богам скручаны клубок.

– Усё добра, – кажуць людзі, –
тут парог, а там – карніз…
Ды палохае, што будзе
падаць зноў балюча ўніз.
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Без прыўкрас
Пераклад Кебіч Людмілы

Абрысы соснаў прыбярэжных,
слюда азёрнае вады…
Не знойдзем мы сябе ранейшых,
калі зноў вернемся сюды.

Ты помніш, плавалі як днямі,
і калыхыўся як рагоз,
і танцавалі ўсё над намі
чародкі сінія стракоз.

Вядома, што даволі часта
час зблытвае дарог паркаль,
і зноў вярнуцца нам у шчасце
невыканальна ўжо. Амаль.

Сустрэне шолахам нас лісця –
жывою гэтай цішынёй –
дамок – сыры ўвесь і смалісты –
да лесу туліцца спіной.

Дзе – у спакоі і знямозе,
так проста, сціпла, без прыўкрас
прысела шчасце на парозе
і ўсё не прычакае нас.
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Заблыталася сонца
Пераклад Кебіч Людмілы

Сонца заблытала промні ў галлі,
дзень закаціўся пад ложак,
а на падушцы тваёй матылі
спяць і твой сон не трывожаць.

Плюшч зачапіўся за створку акна,
сцішылі звон ручаі.
Хіба ты зможаш застацца адна
ў гэтым аціхлым раі?

Хочаш пачуць, як выцёхквае дрозд
песню сваю між ракіт,
дык з дальніх зорак вяртайся наўпрост, 
і з недасяжных арбіт.

Да тых свяцілаў, што ў цемры густой,
безданяў, вечна ў агні.
Можа б, і сам паляцеў за табой,
але – мне лепш на зямлі.

Тут, дзе чакаюць цябе да цямна
сцежка з аскепкамі лужынаў,
і матылёк на скрыжалях акна,
плюшч, цёплым ветрам абуджаны.
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Скажы…
Пераклад Кебіч Людмілы

Самотны вечар блытае на шыбах
апошніх блікаў яркі перыфраз.
І словы абарваныя – як выбух –
цьмянеюць, аддаляюць толькі нас.
Скажы што-небудзь мне – аб весніх промнях,
пра сэрца, што бядуе неўпапад…–
Усё толькі пачынаецца – ад сёння,
як і калісьці, дзесяць год назад.

Змані, пакуль нас цені не накрылі,
і прышлую сустрэчу не абразь!
І з рук тваіх на волю – бы на крылах,
дзень выслізнуў, як сонечны карась.

На мутным. Люты
Пераклад Кебіч Людмілы

На возеры зябка і волка. Світае.
Мізэрнасць кустоўя на беразе тым.
Лёд моцны яшчэ, ды вада праступае
і поўніць на снезе пункціры-сляды.

І неба ўзляцела сівым жаваронкам,
чапляючы дрэвы нябачным крылом.
Няма рыбакоў, і цямнее палонка –
яшчэ ад вадохрышча мерзне крыжом.

…А помніцца, летам тут лікі макалі
ў азёрную вільгаць аблокі, кусты,
і ў звонкай вадзе штохвілінна мільгалі
то нечыя спіны, то пяткі, хвасты.

А сённяшні выгляд няўтульны, жаллівы.
бо Люты не хоча здавацца вясне.
А мне вось русалак шкада асабліва –
праспалі зіму пад ільдамі на дне.
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Бэз
Пераклад Кебіч Людмілы

Як бэз спяшаецца цвісці,
хоць ночы студзяць халадамі.
Шапчу: – Прабач і адпусці
ўсё тое, што было між намі.

Мой нечаканы цуд, зірні,
як бэз гарыць, палаюць словы.
Няма ні ў чым маёй віны,
і іх таксама, безумоўна.

Калі дыханне губ тваіх
змяшаецца з сутоннем небным,
любы капрыз, любы твой пых
гатовы выканаць імгненна.

Густы, салодкі бэзу пах –
каханне, май і трошкі жалю…
Мы столькі год – на жаль і ах! –
паветра гэтае ўдыхалі.

Так непарыўныя яны
ў сваёй бясконцасці баладнай:
жыццё, вясновы бэз і мы,
і гэты дзень наш неадкладны.
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Шаты соснаў
Пераклад Кебіч Людмілы

Шаты соснаў, нібы невад,
ледзь намацваючы дно,
працадзілі наша неба
і аблокі заадно.

Лета мкне да заняпаду
і скупіцца на цяпло,
рабізною голых пятак
цераз возера сышло.

Ды яшчэ дзяньком апошнім
затрымалася на ланч
і мядзяным гонкім соснам
усміхаецца: прабач!
Ведаеш, у клетках пледа
не схаваеш боль разлук,
і шкада мне вельмі лета,
што так выслізнула з рук.

Сыдзе хай усё другое,
ды як ціхі скіт, вігвам,
веру, возера льняное
дасць яшчэ прытулак нам.

Там, дзе сонца на далоні,
мкнуць, забыўшы карані,
шаты соснаў, нібы клоны,
да нябеснай вышыні.
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Анёл
Пераклад Кебіч Людмілы

Вельмі блізка аднойчы я ўбачыў чало,
нібы дзень, як святло залатое,
і адно – быццам сонца – гарэла крыло,
і сінела, як неба, другое.

І нішто не бянтэжыла даўкі спакой,
толькі промні зіхцелі тугія.
– Ты навошта такі? – я спытаў у яго. –
І чаму твае крылы такія?
Да яго я цягнуўся, як пыл той на шкло,
было можна пакратаць рукою
і адно, што гарэла, бы сонца, крыло,
і як сіняе неба, другое.

А калі Анёл знік, то не стала цямней,
толькі словы зляталі па гронцы:
– Я такі для таго, каб не ўбачыў мяне
між зямлёй і палаючым сонцам.
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Маркер Галіна Міхайлаўна 
(Няклінаўскі р. Растоўскай вобл., РФ)

Нарадзілася ў г. Таганрогу 24 лютага 1964 г. 
Жыве ў Няклінаўскім раёне Растоўскай воблас-
ці. Паэт, празаік, аўтар твораў для дзяцей. Пу-
блікацыі з 2006 г. у газеце «Прыазоўскі стэп». 
На гэты час аўтар асабістых кніг вершаў «Ма-
крамэ» і «Бессань». Удзельніца перекладніцкага 
руху «Берагі  дружбы». Апублікаваны перакла-
ды вершаў беларускіх аўтараў у калектыўных 

зборніках «Слова за словам», «Сілай агульнай любові», «Не зара-
кайся мары», асабістай кнізе перакладаў «Мы бачым свет». Член 
Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў.

Палянскі Яўген Мікалаевіч 
(г. Таганрог Растоўскай вобл., РФ)

Нарадзіўся 30 ліпеня 1956 г. у Данецкай воб-
ласці (Украіна). У 1961г. сям’я пераехала ў Рас-
тоўскую вобласць. 1973 – 1978 г. – навучанне ў 
Таганрогскім радыётэхнічным інстытуце. 1978 
– 1988 г. – праца па размеркаванні ў г. Красна-
ярску. З 1988 г. увесь час жыве ў г. Таганрогу. 
Выпусціў зборнікі вершаў «Лірычныя сшыткі» 

(2003 г.) і «Сярод мітусні быцця» (2016 г.). Публікаваўся ў газетах, 
а таксама ў калектыўных зборніках.

Кісялёў Юрый Уладзіміравіч 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзіўся 15 мая 1946 года ў Гомелі. У 1977 
годзе скончыў эканамічны факультэт Гомель-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска 
Скарыны, у 1985 годзе – Мінскую ВПШ. Усё 
жыццё захапляецца паэзіяй. Мае публікацыі ў 
абласных і рэспубліканскіх газетах і часопісах, 
аўтар трох кніг паэзіі. Жыве ў Гомелі. Старшы-
ня савета Школы маладога літаратара, член 

рэдкалегіі секцыі перакладу, заснавальнік серыі кніг «Першыя 
старонкі».
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Вершы Маркер Галіны 

На руках
Пераклад Кісялёва Юрыя

Мой дзед ляжаць застаўся на Ўкраіне
Без шанаванняў і другіх наград.
Бароніць ён дагэтуль у краіне
Савецкі горад Варашылаўград.
Не мае спраў да перадзелу ўлады,
І хто як горад потым назаве,
Ахоўвае адважна свет ад свастык,
Душа там пад Луганскам і жыве.

Другі мой дзед застаўся ў Беларусі,
Ўдаву і дзетак прытуліў Кузбас.
Ён не баяўся: моцна сціснуў вусны,
Душыў фашыстаў за мяне, за вас.
Засталіся абодва ў сорак першым,
Сабой спыніўшы манію свінца:
Каб я жыла, каб век не быў завершан
Жыццём бацькоў і мною, як байца.

Калі ў сваім раду я ўсіх, пры гэтым
Пералічу, апроч вось гэтых двух,
Мне рук не хопіць, каб узняць партрэты
Тых, на чыіх руках цяпер жыву.
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Партрэт
Пераклад Кісялёва Юрыя

Паэт. Нуда ў вачах і мора,
Да лёсу прывязаў сабе.
І жыў, як Дэман і Пячорын,
Нібыта ветразь на вадзе.

Усмешка – гарката сарказму – 
“Лісток эпохі ліхалецця”,
Даходзіла дзе да маразму
Жыццё мінулага сталецця.

Прыстойнасцяў злупіў ён глянец,
Сцягнуў з душы, круціўся ў свеце.
І небяспечным стаў выгнанец,
Героем часу на планеце.

А гор Каўказкіх таямніцай
Ён паланіўся назаўжды.
Каўказ магільнай стаў зямліцай,
Прылёг Ля Машука тады.

Прамень вітальны тушыць зоркі,
Над перавалам – навальніца.
Жыцця яго крутыя горкі
Заўсёды будуць людзям сніцца.
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***
Пераклад Кісялёва Юрыя

Куды імкнецца ідэал вясны?
Мо разбурыцца, даць абшары лету?
І летнія бязвоблачныя сны
Змяняе восень, падпявае ветру…
Зіма завей распачынае баль
І людзі ў гэта ўцягнуты кружэнне:
Віхура пачуцця – дзявяты вал,
І… ідэал імкне да разбурэння.

Пра любоў
Пераклад Кісялёва Юрыя

Люблю ката, бо котка ловіць мыш
І так пяшчотна трэцца аб калені.
Люблю і ложак: стомішся – паспіш,
Ці проста, як паленішся - падрэмлеш!

Люблю свае талеркі і нажы –
І ёсць карысць: нічога не папросяць.
Люблю часопіс –  на стале ляжыць,
Заўсёды інфармацыю прыносіць.

Люблю за справу ўсё, што ёсць вакол –
Прадметы напаўняюць рэкі века.
За тое, што ён проста – любы мой,
Кахаць магчыма толькі чалавека.
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Словы
Пераклад Кісялёва Юрыя

Згодна, словы парою і неабходны,
Але яны нада мною не маюць улады.
Так мне словы каханы казаў лагодна,
Што й сама я рабілася слоўным ладам.

Ён такія словы, казаў мне, помню,
Што, здавалася, процьма надзела сары,
І галактыкі далёкія былі рОўняю,
Ну, а блізкія часткай мяне сталі.

Як круцілі ў танцы словы-зоркі,
Спараджаўся вар’яцкі агонь жарсці!
І ў глабальным апафеозе дзіцёнка
Прарастала ў душы насенне шчасця!!!

Цяпер ведаю: сусветы таксама тонуць,
Калі карты пікавай масці – засада.
І словы абсыпаюцца з ціхім звонам...
Нада мною яны не маюць улады.
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Вершы Палянскага Яўгена

***
Пераклад Кісялёва Юрыя

Сёння восені пара – 
Лістапад.
Ды не хмарна мне якраз,
Вельмі рад.
Каляроваму дывану
Пада мной,
Ланцуг будняў, без падману,
Мы з табой
Разарвем і пойдзем разам,
Ягамосць!
Дзён асенніх мы спазнаем
Прыгажосць!

Ліст
Пераклад Кісялёва Юрыя

Пажадала пазнаць, выглядае як мора?
Як змагу, адкажу ў паштоўцы сваёй:
Статак белых баранчыкаў срэбнай прасторы,
Нібы той пастушок, вецер гоніць па ей!
Ты пабачыш сама, як спадобіш прымчацца
У паўднёвы мой горад, каб самою спаткацца
З хваляй, з чайкаю, з шумам прыбою…
Стане ясна тады, што ж за мора такое.
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***
Пераклад Кісялёва Юрыя

Мама мае сяброў – проста іх не злічыць
Гэта, верце вы мне, не ліслівасць.
З барадой і з вусамі, рудыя і лысыя,
Ёсць і чорныя, і белабрысыя.
Ёсць для працы, ёсць для вольнага часу,
Бо матуля для іх – сябра першага класу.
Ёсць высокія, ёсць кучаравыя.
Маці з сябрамі – вельмі жвавая.
Для мяне ж няма ні мінуткі,
За кампутарам усе суткі
Маці бавіць дзянькі свае,
Ў інтэрнэце сябры яе.
Маці мае сяброў без ліку…
Мне б кампутар той збіць з панталыку.

***
Пераклад Кісялёва Юрыя

Прырода цяпер - дзіва,
Вакол вясны пячаць!
І ты – мой цуд шчаслівы –
Няпроста разважаць:

Якое з гэтых дзіваў
Усцешней для душы
У жыцці мітуслівым,
І у начной цішы?

Дарэмна  параўнанне:
І цноты бездакорнасць,
І прыгажосці ранне,
Абодва – непаўторнасць.
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Газель
Пераклад Кісялёва Юрыя

(форма верша)

Свет разнастайны! І дабро, і зло
Нясуць душы то холад, то цяпло.
І распазнаць, не проста ў жыцці,
Што у душы паспее прарасці.
Змяшалася пад месяцам у свеце
Ўсёй мітусні людскае рамяство.
Добро, парою, выспяткам адорыць,
А зло ўратуе і падасць вясло.

***
Пераклад Кісялёва Юрыя

Мацуецеся людзі, хуткае лета!
Алег Міцяеў

Зіма, як і раней, грукоча ў вокны,
Ды дзіўна ў лютым бачыць спакваля,
Як дрэвы пад дажджом тужліва мокнуць,
Пад галалёдзіцай блішчыць зямля.

Вясна ўсміхнулася, нібыта ў маі,
Густым і цёплым радуе дажджом,
Мо’ лічыць, што даўно яе чакаем,
Вось і дзівачыць, скача за акном.
Іду насустрач весняе нарадзе,
Бяру гітару, рушу ў сэрцы снег,
І, неадменна, служачы парадзе,
Што падарыў Міцяеў - бард - Алег!
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Салтанава Валерыя Анатольеўна 
(г. Растоў-на-Доне, РФ)

Нарадзілася 11 чэрвеня 1966 года ў Пяцігор-
ску. Дзяцінства прайшло ў Растове-на-Доне. У 
1973 годзе з бацькамі пераехала ў Варкуту. З 
1987 па 1994 год выкладала ў музычнай школе, 
некалькі гадоў адвучылася ў Петразаводскай 
кансерваторыі. Канец 80-х–90-я гады – стар-
шыня Варкуцінскага літаратурнага аб’яднання 
«Сполохи». У 1998 годзе скончыла маскоўскі 

Літаратурны інстытут імя А. М. Горкага. Член Саюза пісьмен-
нікаў Расіі, Саюза журналістаў Расіі. Пасля пераезду ў 2005 год-
зе ў Растоў-на-Доне працавала намеснікам галоўнага рэдактара 
Расійскага літаратурна-мастацкага часопіса «Дон», рэдактарам 
газеты «Культура Дона». Цяпер – рэдактар у кніжным выда-
вецтве «Фенікс», публіцыст, літаратурны крытык, аўтар-выка-
наўца. Аўтар кніг і зборнікаў песен і рамансаў. Перакладае паэтаў 
Рэспублікі Комі. Друкавалася ў калектыўных зборніках, альмана-
хах, анталогіях. 

Кацюргіна Стася Аляксандраўна 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзілася ў Гомелі ў 1992 годзе. Скончыла 
філалагічны факультэт ГДУ імя Францыска Ска-
рыны. Магістр філалагічных навук. Настаўнік 
гімназіі № 46 г. Гомеля імя Блеза Паскаля. Член 
МСПМ. Дыпламантка прэміі «Дэбют» імя Мак-
сіма Багановіча за першую кнігу паэзіі «Пад вет-
разем ранку» (2012 г., Мінск); лаўрэат літаратур-
на-мастацкіх конкурсаў. Творы ў перакладзе на 

рускую мову друкаваліся ў зборніку «На земле Бояна» (Бранск), у 
кнізе В.Вітошкіна «Холсты небес» (Мінск) і інш.
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Вершы Салтанавай Валерыі

***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Мілая, мілая, мілая мама,
Ты даражэй усяго:
Спеву птушынага, пышнага храма,
Скарбаў, дарогі, снягоў.

Толькі адна ты - снягі і дарога,
Зорная далеч нябёс.
Сэрца змясціла так мала - і многа
Вопыту, горычы, слёз.

Мала змяшчае - але жа змяшчае,
Колькі бы сіл не было!
Хтосьці юродзтвуе, хтосьці вяшчае,
Ты - дабрыня і святло!

Шмат бессаромных, пляткарак стараных, 
Злых, каму усё раўмя.
Мілая, добрая, мудрая мама -
Ласкавая моц мая!

***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Я не кепская, не злая,
Проста ўсё наперад знаю.
Прадчуваю я, калі 
Лёд няпэўнасці кранецца,
Ды і боль прадбачыць сэрца
Год, што без цябе прайшлі. 
Як любоўю ні мані -
Нам не вытрымаць гульні.
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***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Адважна, ды ў гонар сумнення свайго
Мы змучым сябе... Вось і тыдзень збягае...
Калі жа зіма - дзеля дня аднаго
Тады ўсё жыццё - дзеля вечнага мая?

Якім ён паўстане? Ці будзе са мной?..
Ў палітры ёсць фарбы і шчасця, і болю,
А ўсё, што далося вялікай цаной,
Цяпер называем вялікай любоўю.

***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Раскоша - ўласна даймаць і мучыць,
Смяротным воскам на сэрцы капаць,
Агню прыбраўшы ад слоў калючых,
Пісаць санэты і ціха плакаць!

Знішчаць навокал усё бясследна,
Жыць, каб у помсце стаць абазнанай.
Раскоша кожнай душы - быць беднай,
Чужою мукай не прывязанай.

І не баяцца таго парога, 
Дзе незваротныя нашы страты.
Раскоша, кажуць, не верыць ў Бога!
Даўгоў скапілі мы неаплатных...
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***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Прырода не спяшыць з зімой,
Не верыць снежнаму бязмоўю. 
Як мудра гэта! Мілы мой,
Нашто спяшацца нам з любоўю?

Лягчэй душы палёт яе.
Навошта жарсць сваю прыспешваць?
Яе агонь сляза залье,
Я гэта ведаю - не першая.

***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Паў лета. Душны белы пал.
Сухі і разагрэты вецер.
Нішто ўжо не кранае ў свеце,
Калі й ты летняй спёкай стаў.

Ніводны больш нябесны Глас
Лянотных дум не парушае.
Жар, як і жарсці, спусташае,
Дашчэнту раскрадае нас.
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***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Спустошанасць!.. Адвечны гук -
Ўсё патанула ў гэтым стогне.
Каму гарачы сэрца круг
Пакласці ў цёплыя далоні?

«Не застанешся ты адна...» -
Тады казаў. І дзякуй, мілы.
Ды толькі нешта стала я
Бязмерна сумнай і бяскрылай.

Я прызямлённасці баюся
І цемрадзі, і слёз бяз крыку,
Ды адчуваю - аступлюся.
Дні чорныя ідуць бяз ліку...

Прыйду, прашу - не прагані!
Ласкава працягні на стрэчу
Далоні ў пругкай цішыні.
Спустошанасць!.. а не пустэча.

***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Ніколі не ўмею ўсяго ўлічыць
не ўмею адказ даць адразу
і трапіць у дзесятку
не ўмею
ездзіць без білета
лічыць грошы
прыносіць карысць
столькі яшчэ ўсяго
не ўмею
столькі ўсяго
ужо
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***
Пераклад Кацюргіной Стасі

Праднавагодняй мітусні дыханне...
Ў слядах ад елак снежныя дарогі...
Ва ўсім - знаёмай радасці чаканне
І пах хваёвы, даўкі і не строгі.

Яна прыйшла - жаданая свабода
Са сціплаю галінкаю яловай!
І новы год - якая асалода! -
Сустрэну новай, новай, новай, новай...
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Зарвоўскі Сяргей  Нікіфаравіч 
(г. Луганск, Украіна)

Нарадзіўся ў Луганску, скончыў Расійскі гу-
манітарны ўніверсітэт у Маскве, працаваў у Нова-
сібірску, вярнуўся ў Луганск. Паэт, журналіст, стар-
шыня Рэспубліканскага Саюза пісьменнікаў (ЛНР), 
член праўлення Міжрэгіянальнага Саюза пісьмен-
нікаў, у якім вядзе секцыю бардаў. Друкаваўся ў 
літаратурных часопісах  і іншых выданнях і калек-
тыўных зборніках. На фестывалях у гарадах Варо-
неж, Ялта, Сумы, Уладзікаўказ, Валгадонск, Палтава, 

Харкаў, Навашахцінск, Запарожжа, Чаркасы і многіх іншых быў стар-
шынёй і членам журы, вёў паэтычныя майстэрні і майстар-класы па 
паэзіі, выступаў як ганаровы госць. Выдаў тры паэтычныя зборнікі.

Кузняцоў Сяргей Аляксандравіч 
(г. Міргарад Палтаўскай вобл., Украіна)

Кузняцоў Сяргей Аляксандравіч нарадзіўся 18 
студзеня 1959 года ў г. Рубцоўск Алтайскага краю. 
Скончыў Харкаўскі авіяцыйны інстытут у 1982 год-
зе. Служыў ва Узброеных Сілах СССР і Украіны. 
Ваенны пенсіянер з 2004 года. Член Саюза пісьмен-
нікаў Украіны. Аўтар 4 аўтарскіх кніг: вершы, эсэ, 
апавяданні, гумарыстычныя мініяцюры. Друкаваў-
ся ў таксама ў калектыўных зборніках і альманахах, 
артыкулы – у мясцовай прэсе. Удзельнічаў у фесты-

валі «Берега дружбы» ў 2018 годзе. Мастак, член Творчага аб’яднання 
палтаўскіх мастакоў «Живопись». Правёў тры асабістыя выставы жы-
вапісу ў Міргарадзе, некалькі калектыўных выстаў жывапісу ў Мірга-
радзе і Палтаве.

Курловіч Віктар Георгіевіч 
(Гродзенская вобл., Беларусь)

Нарадзіўся 18 лютага 1955 года ў вёсцы Драгі-
чаны Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці. Па 
прафесіі педагог. Творы друкаваліся ў перыядычных 
выданнях. У 2012 годзе ўбачыў свет зборнік лірыкі 
«Пах медуніцы». У 2017-м выходзіць другая кніга 
паэта – «На скрыжаванні восені і лета». Стаў фіналі-
стам першага (2008) і лаўрэатам другога (2012) Аб-
ласнога конкурсу паэзіі педагагічных работнікаў 
«Поэзия – души движенье». З 2018 года Віктар Геор-

гіевіч Курловіч – член Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
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Вершы Зарвоўскага Сяргея

***
Пераклад Курловіча Віктара

Дождж ішоў па вуліцы і плакаў,
Бо яму было ўсіх так шкада:
Да хваста прамоклага сабаку
І пад лаўкай рыжага ката.

І варон у мокрым апярэнні,
Вераб’ёў, нырнуўшых пад страху,
І ўсіх тых, хто ў гэтае імгненне
Апынуўся на яго шляху.

Разумее дождж – як час настане
І ў яго не хопіць больш вады,
То ісці раптоўна перастане
І памрэ адразу ён тады…

Дождж ішоў па вуліцы і плакаў…

***
Пераклад Курловіча Віктара

Жывём мы ўжо ў эпоху перамен,
Злуецца добры, храбры пабаіцца,
І рушыцца спакой ад гэтых змен,
І нават пераносяцца сталіцы…

Жывём мы ўжо ў эпоху перамен,
Не можа ўсё нязменным заставацца.
Дык дай нам Бог што-небудзь узамен…
Магчыма, дай самім не памяняцца!
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***
Пераклад Курловіча Віктара

Залазіць вецер мне пад паліто
Сагрэць сваю душу хоць на імгненне.
Вясновы лес, празрысты, як фантом,
Я не парушу цішу захапленнем.

А буду моўчкі слухаць лейтматыў
Акордаў абуджаемай прыроды,
І скіну груз, што неяк прыхапіў
І ўсе гады цягнуў без асалоды.

А вецер уцякае ўдалячынь,
Па верхавінах ціхенька ступае,
Свой смутак дрэвы льюць на дол з галін
І голасу зязюлі не хапае.

Што будзе, колькі год яшчэ, лічыць
Сусвету ў адзіноце заставацца.
І захад лёг на кволенькім плячы
Бярозкі, счырванелае ад шчасця.

***
Пераклад Курловіча Віктара

Вецер хмары надзьмуў касматыя.
Потым дыскантам выў пракураным.
Залацінкі зор, як старацель ён
Ноччу ў небе шукаў захмураным.

І збіраў іх у хмары надзьмутыя
Бы скупы, у мяхі вялікія,
Кідаў іх на горы магутныя,
На вяршыні з вострымі пікамі.

Як мяхі за іх зачапляліся,
Вельмі хутка яны парваліся.
І на Млечным шляху, як водзіцца,
Залацінкі ізноў карагодзяцца…
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***
Пераклад Курловіча Віктара

Лятаць чалавек навучыўся даўно –
Выходзіш ціхенька ў начное акно,
Нагамі ступіў на знаёмы карніз,
Штуршок… Хто да зорак, а хто проста ўніз…

Да зор хто ляціць, пажадаю адно:
Вярнуцца калісьці назад у акно,
Галоўнае, зорку не трэба лавіць,
Каб лоб на хаду аб яе не разбіць.

А ўніз паляцеў, можна крыкнуць: “Чакай,
Не трэба адразу ўпадаць у адчай.
Узняць цябе сілы да зор не змаглі?
Ляцець паспрабуй паралельна зямлі…

А потым круцей ты віраж залажы,
І ўжо ў захапленні аж сэрца дрыжыць!
Вось бачыш, ты можаш! Калі захацець
Да зор нескладана з сябрамі ляцець!..”

***
Пераклад Курловіча Віктара

Не трэба размаўляць аб тым спрадвечным.
Шмат лепш у вочы проста паглядаць,
І атравіцца гэтым ядам вечным,
А пра пачуцці слова не сказаць.

Не трэба палавіністых рашэнняў,
Ад разважанняў па начах не спаць.
І з-за шматлікіх думак і сумненняў
Амаль забыць, што можна так кахаць.

Не трэба пералічваць нам разлукі,
А кінуць справы, што прыйшлі няўчас,
І проста ціха ўзяць яе за руку.
І зразумець – яна чакала вас.
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***
Пераклад Курловіча Віктара

Кіно ў акне вагона,
А станцыя – стоп-кадр.
І зноў на перагонах,
Пад гук калёсных мантр.
Асенняя палітра,
Птушыных збораў шум,
Начных вакзалаў цітры
Ўманціраваны ў сум
Вялікім рэжысёрам…
Жыццё? Гульня падчас,
І гледачоў у акцёры
Настаў высаджваць час.
Дзе іх чакаюць ролі,
Іх маскі, амплуа,
Дзе суткі – кінаролік,
А месяц – серыял.

За сценкай кіназалы,
І ў гэтым наш сакрэт,
Жыццё нам навязала
Шэкспіраўскі сюжэт.

***
Пераклад Курловіча Віктара

Не кожнага гады
Не пераломяць.
Спяшаемся туды,
Куды нас гоняць.

Зварот не трэба нам,
Бо мы не вечныя.
Ды азірніся – там
І ёсць спрадвечнае.



101

***
Пераклад Курловіча Віктара

Збегла ранкам удача
Ад мяне спакваля,
Быццам бы незадача,
Ды шар круглы Зямля.

Хай паходзіць нядоўга,
Зазірне ў гэты кут,
І прашэпча з парога
За спіною: “Я тут…”

***
Пераклад Курловіча Віктара

Будзе, пэўна, хутка лета?
Вось надзейная прыкмета –
Ціха, сціпла, без высноў
Лезуць мары з шчылін зноў,
Шамацяць задумкі-мышы.

Мо пачуеш іх ты ў цішы?
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Вершы Кузняцова Сяргея

Маўчанне дваіх…
Пераклад Курловіча Віктара

Бакал віна і свечка, ціхі вечар,
І музыкі чаруючы паток.
Дваіх маўчанне… Шмат у той сустрэчы
Не сказана… Ну што ж, яшчэ глыток

Віна і музыкі? Прыгожае імгненне,
Акорд мелодыі не разлівай!
Спакой душы – а не заспакаенне
Табе запомніцца няхай!

Накцюрн
Пераклад Курловіча Віктара

Замоўкла музыка ўначы.
Не плачце, струны!
Нялёгка скрыпцы. Памаўчы,
Хоць гэта сумна.

І не спяе ўжо цішыня
Аб чымсьці светлым.
З журбой мелодыя мая,
Як песня ветру.

Патухлі ноты ў партытуры.
Замрыце рукі!
Калі чароўнага накцюрна
Заціхнуць гукі.

Застынь смычок, свой рух спыні!
Схавана тайнай
Загадка ціхая.
Прысніся, проста Мара…
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Цяжкі аксаміт цяніць…
Пераклад Курловіча Віктара

Цяжкі аксаміт цяніць
Святла ад свечкі блік.
Струна нясмела загучыць
І зачаруе ўміг.

І полымя ледзь чутны трэск – 
Матыў для цішыні.
На кафлях ад каміна бляск
Мне навявае сны.

Разліты воск. Дзівацтва цені.
Утульны дом і ў ім найлепш.
Мелодыяй уздыхаюць сцены.
Кладзецца на паперу верш.

На клавішах рука ляжыць,
Стварае гук сама.
І мне няпроста аддзяліць 
Што трэба, што дарма.

А ружа адзінокая -
Не можа не крануць.
І светлае прароцтва я
Збіраюся пачуць…
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Бікмуліна Зарына (г. Казань, РФ)
Нарадзілася ў Казані. З’яўляецца студэнткай 2 

курса МДУ імя Ламаносава. Аўтар чатырох паэтыч-
ных і празаічных зборнікаў, лаўрэат усерасійскіх і 
міжнародных літаратурных конкурсаў.

Іванчанка Ірына Віктараўна 
(г. Новакубанск Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася 26 сакавіка 1978 года ў горадзе Нова-
кубанск. Скончыла Армавірскі юрыдычны тэхнікум, 
працуе дзіцячым бібліятэкарам. Удзельнік краёвых 
конкурсаў і фестываляў. Апавяданні і вершы друка-
валіся ў газеце «Кубанскі пісьменнік», калектыўных 
зборніках «Сувязь часоў» і «Вершы + Я». Сябра літа-
ратурнай суполкі «Пошук», член МСПМ.

Перавозава Ганна Андрэеўна 
(п.Мастаўскі Краснадарскага кр, РФ)
Нарадзілася 3 лістапада 1980г ў г. Нальчыку, Рэ-

спубліка Кабардзіна-Балкарыя. Урач-неўролаг. Аўтар 
зборніка вершаў «Лети-лети, моя любовь» (2010). 
Член псебайскага клуба аўтарскай песні «Алоус» і 
міжнароднай грамадскай арганізацыі «Саюз пісь-
меннікаў і майстроў мастацтва».

Чарвоная Таццяна Арцёмаўна 
(Краснадарскі кр., РФ)

Нарадзілася ў горадзе Туапсэ 18 ліпеня 1997 года. 
У 2018 годзе скончыла бакалаўрыят па спецыяльна-
сці «Хімія» ў Кубанскім дзяржаўным універсітэце ў 
горадзе Краснадары, дзе ў цяперашні час працуе і 
навучаецца. З 2016 года з’яўляецца членам МСПМ. 
Вершы друкуюцца ў часопісах і паэтычных збор-
ніках. Лаўрэат рэгіянальных і міжнародных конкур-
саў. Штогод удзельнічае ў Міжнародным моладзевым 
фестывалі-конкурсе паэзіі і паэтычных перакладаў 
«Берагі дружбы».

Бадалян Марына 
(г. Новакубанск Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася 08.12.1990 г. ў Новакубанскім раёне, 
х. Ляпіна. Настаўнік англійскай і іспанскай моў. З 
2014 г. друкавалася ў газеце «Світанак» г. Краснадара. 
Член грамадска-літаратурнай арганізацыі «Пошук» 
г. Новакубанска. Лаўрэат міжнароднага паэтычнага 
конкурсу «Берагі дружбы» (2016г.). У 2017 г. выпус-
ціла лірычны зборнік вершаў пад назвай «Неба ў 
россыпу зор». 
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Іванцова Алена (Маскоўская вобл., РФ)
Нарадзілася 27 мая 1987 года ў Маскоўскай воблас-

ці, дзе прайшло яе дзяцінства і школьныя гады. Пасля 
заканчэння школы паступіла ў Маскоўскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт, дзе вывучала нямецкую і 
англійскую мовы. Зараз працуе ў авіякампаніі і вучыц-
ца на эканамічным факультэце. Фіналіст II і III Між-
народнага маладзёжнага фестывалю-конкурсу паэзіі 
і паэтычных перакладаў Міжнароднага моладзевага 
фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў 
«Берагі дружбы» (2017 г., 2018 г.).

Саўчанка Эліна Сяргееўна 
(г. Гарачы Ключ Краснадарскага кр, РФ)

Паэт, празаік, журналіст. Нарадзілася 13 красавіка 
1982 года ў пгт. Кадыкчан Магаданскай вобласці. Член 
Саюза пісьменнікаў Расіі, член Міжнароднага саюза 
пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. Кіраўнік Савета 
маладых літаратараў Кубані пры Краснадарскім рэ-
гіянальным аддзяленні СПР. Скончыла эканамічны і 
юрыдычны факультэты Санкт-Пецярбургскага інсты-
тута знешнеэканамічных сувязяў, эканомікі і права. 

Шэбанец Марыя Русланаўна 
(г. Маладзечна Мінскай вобл., Беларусь)

Нарадзілася 27 красавіка 1989 г. у горадзе Малад-
зечна. У 2007 г. скончыла Маладзечанскі дзяржаўны 
палітэхнічны ліцэй. Індывідуальны прадпрымальнік, 
працуе з тэкстамі і перакладамі, займаецца зносінамі 
з іншамоўнымі кліентамі кампаніі-замоўцы. Піша на 
рускай і беларускай мовах вершы, песні, прозу, пера-
кладае. Друкуецца ў калектыўных зборніках, газетах, 
часопісах, удзельнічае ў конкурсах. Аўтар паэтычна-
га зборніка «Таямніца». Член літаратурнага аб’яднання «Купалінка». 
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2018 г. Пераможца III Міжнарод-
нага моладзевага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў 
«Берагі дружбы» (Гран-пры, с. Пакроўскае, РФ, 2018 г.).

Папко Алёна Мікалаеўна 
(Бресцкая вобл., Беларусь)

Нарадзілася 24 лютага 1990 года ў в. Сакалова Бяро-
заўскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыла факультэт 
замежных моў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна. Працуе ў школе. Піша вершы і прозу на 
беларускай і рускай мовах. Пераможца конкурсу мала-
дых літаратараў Саюзнай дзяржавы «Мост сяброўства» 
– 2018-2019 гг. Пераможца III Міжнароднага моладзева-
га фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў «Берагі дружбы» 
(дыплом I ступені, с. Пакроўскае, РФ, 2018 г.).
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Вершы Бікмулінай Зарыны

Папалам
Пераклад Папко Алёны

На вадзе распусціліся чорныя цені,
Ледзь не выкралі шлях залаты. 
Месяцовую ноч мы з табою падзе-
лім у лімонным дыханні травы.

І жамчужная леска асядзе знянацку, 
Як прамень, над застылай вадой.
Гэта ноч над Дняпром так падобна на каз-
ку, мы ж сядзім, вабім час з цішынёй.

Калі хочаш, лаві жэмчуг жменямі лоўка
І шпурляй, быццам гальку, у муць.
З цішынёю сябруй, і палову мне зноў-
ку пакінуць ў адказ не забуць. 

Месяц вынырне з шэрых аблок, адшукае
Ў залюстроўі рубец альбо шрам. 
Калі хочаш, разрэжам дыягана-
лі рысай крывой папалам. 

А рака мчыць у будучыню, як прамені,
Пакідаючы час і прастору ўдваіх.
Дзесьці ў хаце старой дагарае лучы-
на, і жыццё, быццам міг.

Калі вечнасці суджана быць глухою,
Дык зажмурыцца можна, да ста далічыць.
Разбіраючы ночку на ніткі спа-
кою, ты знікаеш з палотнаў усіх.
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Вершы Іванчанка Ірыны

Восень
Пераклад Папко Алёны

Восень узышла над горадам
Набасанож, у рыжым шалі.
Кроплі дажджоў узгоднена
На дол з парасонаў сцякалі.
Кудысьці спяшаліся людзі,
Зябка захутвалі плечы.
Нехта жадаў убачыць цуда,
Хтосьці – чакаў ціхі вечар.
Восень прыйшла няпрошана:
Пасерабрыла туманы.
Лісце пашпурляла, пазморшчвала.
Вятрамі заскавытала. 
Не суцяшай, няўмольная –
Вясну не чакаю я ў святы.
На табурэце прымосціцца
Восень – з ёй вып’ю гарбаты.
Пойдзе па крузе кубак,
Мне з ёю не будзе няёмка.
Разгоніць адвечны мой смутак
Восень – мая сяброўка.

Малітва
Пераклад Папко Алёны

Божа, я разумею, Ты ўмацоўваеш Свае войскі. Але ці можа 
здасца так, што Ты дазволіш камусьці застацца тут? Каб узвод-
зіць дамы на пяску і апрацоўваць сады. Альбо проста для таго, 
каб смяяцца і спяваць, таму што Ты ёсць… Божа, не палічы маё 
прашэнне слабасцю. Я прыму ўсё, як належыць, без наракання 
і крыўды. Але так хочацца верыць, што з Тваёй недасягальнай 
вышыні абароняць маю надзею на шчасце…
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Памятаю…
Пераклад Папко Алёны

Я памятаю шэрае неба,
Пажараў з’едлівы дым.
Акраец чорнага хлеба,
Бяды горкі пах, як палын. 
Жывуць, адраджаюцца ў памяці
Няшчасці ваенных гадоў.
У душах крывавяць, уздымаюцца –
Не сцерці іх грозных слядоў.
Пячаццю будуць адзначаны
На ўсіх пакаленнях яны.
Народ, кайданоў не трываючы, 
Не пакіне сваёй барацьбы.

Восень жыцця
Пераклад Папко Алёны

Крочу ў восень я, нібыта ў Храм.
Стракацеюць купалы агнём.
Колькі б вёснаў ні свяціла нам,
Восень месца зойме ў іх сваё.
Разальецца клічам журавоў
Сонечны касцёр маёй душы.
Лёгка, без прыкрас і медзякоў, 
Завядзе размову аб жыцці.
Карты зверыць, абвядзе разлік, 
І няспешна вынік падвядзе…
У апошні абяцання міг
Адштурхнуся я, нібыта ў сне.
Узлячу ў нябёсы, дзе прастор
Галубіны ў сэрцы зашчыміць.
Дзе лунае над зямлёй анёл,
Божай ласкай музыка гучыць.
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Мара
Пераклад Папко Алёны

Намалюй мне карціну жыцця
Усю з святла лёгкага, чыстага,
Без віны і дакораў яна каб была…
Лета няхай гэта будзе квяцістае!
Вабіць няхай яно пахам травы,
Сонейкам шчодра ўсміхнецца… 
Мы – не суддзі, мы – не светары,
Хай над гэтым ніхто не смяецца…

Вершы Перавозавай Ганны

Лес каля мора
Пераклад Папко Алёны

Цішыня… Ігліцы водар…
Лес… Паважны і густы…
Летуцела аб спакоі –
Лес дзяліўся ім заўжды.
А гарэзлівае мора 
Распасцёрлася ля ног.
Кацянём ласкавым ўчора
Лес туліўся да аблок!
Здрадзіць ім мне не па сілах.
Яны – смех мой і журба. 
Што б жыццё нам ні ўчыніла,
Зноў сюды вярнуся я.
Ледзь ступлю на бераг мора –
Справам больш не турбаваць.
Цішыня… Духмяніць хвоя…
Ім душу святлом кранаць…
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У зімовым садзе маім
Пераклад Папко Алёны

Не чакаю я болей вясны
У зімовым садзе маім.
Там мятуць храбусткія снягі
Напамінам аб шчасці зямным.
Запрашаю на белы вальс –
Ногі ў скокі, а сэрца ў адчай:
Толькі раз мы жывём. Толькі раз… 
Паўтарыцца не зможам, на жаль. 

І не скінуць памылак з плячэй –
Гне да долу пануры цяжар.
У кнізе нашых разлук і сустрэч
Пішам начыста лёсаў сцэнар.
Калі б ведалі, што няма 
Чарнавых у кахання лістоў…
Апяклася б тады зіма
На памылках мінулых гадоў.

Нас мудрэйшымі робіць час –
Ні дагнаць яго, ні спыніць.
Я шаную твой голас, твой плач, 
Што чароўным спевам звініць.
Я шаную шчаслівы твой смех
У садзе вечнай маёй зімы… 
Дзе задумліва кружыць снег,
Я чакаю цябе заўжды.
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Цёплыя пісьмы
Пераклад Папко Алёны

Лета шчымліва на развітанне
Крылом журавоў узмахне.
У сэрцы сваім я прыхоўваю тайныя –
Цёплыя пісьмы твае.
Нават ідучы дарогай далёкаю,
Ты не стаміўся кахаць.
Будуць кружыць лістапады высокія,
З пяшчотаю нас абдымаць.
Будуць дажджы праліўныя нястрымана
Плечы бяроз цалаваць.
Самыя ўзнёслыя, самыя шчырыя
Ў восені словы шукаць.
У непазбежнай пагоні за страчаным
Не ўспамінай, не шкадуй!
Пісьмы сагрэюць твае гарачыя
Сэрца маё ў часы сцюж.

***
Пераклад Папко Алёны

Гляджуся ў аблокі высокія,
На хвоі, што цягнуцца ў неба.
А мы патанаем у дробязях
І думках аб пошуках хлеба. 

Гляджуся я ў хвалі калматыя,
Ў блакітныя далячыні.
Нас ідалы клічуць праклятыя,
Каб долю сваю не ўзлюбілі.

Я моўчкі гляджу і пакорліва
На скалы ў адбітках стагоддзяў…
Пакуль людзі сівыя ўзгоднена 
Жыццю выклік кідаюць: «Хочам…»
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Павольна іду, не спяшаюся,
Плывуць прад вачыма лес, горы.
Іх душы, дакору не знаючы,
Ніколі не здрадзяць. Ніколі…

Не журыся, любы! 
Пераклад Папко Алёны

Не журыся, любы, не бядуй бясконца!
У квецені чаромхі зноў утоне сонца.
Заблішчаць дажджынкі – небу слёз хапае.
Дык няўжо, мой светлы, я табе чужая?

Вабяць нас сцяжынкі, клічуць у далячыні.
Не чакаць нам золкаў паасобку, мілы.
П’янкія ад шчасця, пахнуць мятай поўні…
Дык няўжо забудзеш, ты мяне, мой родны?

Ні сабе, ні людзям болей не тлумачу 
Чаму сон у поўдзень я салодкі бачу.
Йдзе спарней работа – ўсё ў руках гарыць..
Сэрцайка ад болю, верыш, не шчыміць.

Не журыся, любы, нам яшчэ ў дарогу.
На шляхах цярністых клікаць дапамогу.
Лета абнадзеіць, ці зіма стрымае…
Ведай, многа шчасця ў свеце не бывае. 
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Вершы Чарвонай Таццяны

Нехта
Пераклад Папко Алёны

Чорным па белым, белым па чорным.
Ноч. Анікога наўкол. Ліхтары.
Нехта ўрываецца птушкай бязмоўнай
Ў свет, што яшчэ не дасніў свае сны.

Ў закутках цёмных шукае надзею
І спадзяецца – ў ім ёсць дабрыня.
У тых, хто душы зачыніў сваёй дзверы,
Слабасці з лішкам балююць спаўна.

Нехта ўратоўваць імкнецца другога.
Часам па згодзе, а часам сілком.
І не таму, каб сябе улюбёна цешыць –
А бачыць у блізкім любоў.

Чорным па белым, белым па чорным
Пішуцца жыццяў старонкі, лятуць.
Нехта дастукацца марыць да сонца –
Яго пацалунак на твары адчуць.
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Вярніце дзяўчынцы сшытак
Пераклад Папко Алёны

Дзяўчынцы сшытак лепш вярніце –
Ёй трэба ў ім занатаваць
Марскую роўнядзь, гор даліны.
Ты побач, каб не замінаць, 
Прысядзь.

Накрэсліўшы радкоў палову,
У сшытак аркуш пакладзе.
Дзе кожны вугалок – ў ахову.
Чарнілаў вабіць плынь
Яе.

Ў свет новы кліча над зямлёю,
Дзе вецер нараджае верш.
Яе краніся даланёю.
Ёй лёгка побач быць
З табою.

Але, на жаль, ты ўсё згубіў.
Чакаць цябе паўсюль адвыклі.
І мроя светлая яе
К табе вяртаецца
Нязвыкла.

Адчуй, не гледзячы у твар,
Яе – для сэрца чужаземку.
Яна не супраць памаўчаць,
Пяшчоту ловячы так
Зрэдку.

Хутчэй чытай яе радкі
І зразумееш вельмі многа.
Яе ты толькі не згубі.
І словаў не шкадуй, ўцямі –
У ёй твайго жыцця замова.
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Проста па курсе
Пераклад Шэбанец Марыі

Проста па курсе заўважана восень.
Хмурыцца неба, і вокны ў слязах.
Адзін аднаго ні аб чым мы не просім —
Справа не ў просьбах, а ў тым, як казаць.

Мне б у ахапак апалае лісце!
Ды пад руку каб... Не, зноўку сама...
Зубы мацней мне ад болю не сціснуць...
Снегу б хутчэй... І хутчэй бы зіма

Снегам маё астудзіла каханне.
Стома пануе. Далей што? Дарма
Голас чакаю, у ночы схаваны.
Зноўку чакаю яго давідна...

Проста па курсу заўважаны нехта.
Восень? Зіма? Ды не важна ўжо...
Я зашываю ўпарта прарэхі,
Гарбею над рванай ад крыку душой.
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Так трэба
Пераклад Шэбанец Марыі

Надзьмуліся вагоны, чакаючы ад’езду,
Халоднае надвор’е тушыць полымя дажджом.
Мне ў горадзе паніклым аказалася зацесна.
«Надвор’е хутка зменіцца!» — Чакаем, што ж ужо.

Мільгаюць ліхтарамі нашы будні — гэта цітры
З жыцця, што пралятае толькі міма ўвесь час.
Эмоцыі размешваю, што фарбы на палітры,
Я ў колер пазітыву расфарбоўваю каркас.

Паеду. У цягнік! Пачну, бадай, спачатку
Пад стук калёс заманлівыя мары варушыць.
Упэўнена, гатовая да новага парадку!
У пачках на паліцах рыхтую аркушы.

Дарэмна — не змяняецца на вуліцы надвор’е.
Гудок. Цягнік імчыцца ў адзіноце ў сваю даль.
Здаецца, што сядзіць у ім жаданая мной воля,
Малюе ў падказку на акне гарызанталь. 

І праўда. Не шкадуючы, закрэслю няўмольна 
Парады, што да мар мяне пасмелі прывучаць...
Мне пуста! Мары вяжуць адзінотай неадольнай.
Не вырвацца ў жыццё ад іх, каб новае пачаць.

Ён знік. І я спазнілася. Пакінуў дым і бездань.
Так трэба — паўтараю я сабе ўсё часцей.
Я ведаю, цягнік уласны ты рыхтуеш недзе.
Ды дождж малюе кроплі з маіх стомленых вачэй.
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Вершы Бадалян Марыны

Цвіла вясна
Пераклад Шэбанец Марыі

Не паўтарыць, шкада,
Былое падарожжа,
Плыла ў вачах вясна
І бэз наш цвіў прыгожа.
Пяшчотная туга
Сыходзіла далёка,
У сонцы патанаў
Наш дзень праз сэрца крокі.
Асвечваў захад нас,
Зліліся неба з морам,
І сёння мы з табой
Зноў чуем шум прыбою.
Цвіце ў вачах вясна
Ды марамі бэз п’яніць, 
І музыка падчас
Бы грае разам з намі.
Мне цёпла на душы
Ад музыкі сузор’яў, 
Світанак водар лье
Ў салодкі песні нораў.

Твае сны
Пераклад Шэбанец Марыі

Люблю твае сны, мой горад,
Тваю журбу незямную,
Як ноч праводзіць размовы
І зоры неба цалуюць.
Як дзеці заплюшчваюць вочы
І скрыпачка грае ўцешна,
Такі каляровы ты ўночы,
Што бачу тваю ўсмешку.
Што бачу твае світанні — 
Душу асалода кліча,
Я ведаю, й ён у расстанні
Твае перамогі лічыць.
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Зімовы вечар
Пераклад Шэбанец Марыі

Сыходзіць бязлітасна вечар сонны,
Раскошна і чыста ў сэрцы маім.
З безліччу зор гуляюць сузор’і,
Мой стомлены дом тушыць агні.

І мне такі блізкі боль снегападу,
Сняжынак прывабных белы напеў, 
Сёння кожнаму сустрэчнаму рада,  
І вечар такі навагодні прыспеў.

І мне так знаёмы снежны дом у акенцы
І шоргат ветру, прыціхлага ў ім. 
Давай мы нібыта ўвойдзем праз дзверцы
Ў смарагдавы свет, дзе пануе спачын.

І ў чараўніцтва Раства паверым,
Бывай, нездзяйсняльных мараў дым!
Глядзі, для любові адкрытыя дзверы,
Магчыма, шчаслівымі зробімся мы.

Месяц цішай ахіне
Пераклад Шэбанец Марыі

Збор зорак у маім акне,
Там ззяюць яркія планеты.
Адвольна сэрцу, што ўцямне
Запальваецца ў зорах лета,
Што месяц цішай ахіне,
Дзе граюць сонныя кларнеты. 
Будзь ты ў далёкай старане,
Я ўхвалю цябе-паэта.
Спяваць я буду пра цябе,
Пісаць прыгожыя санеты.
Збор зорак у маім акне,
Напамінай мне гэта лета,
Што месяц цішай ахіне...
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Красавік на зыходзе
Пераклад Шэбанец Марыі

Красавік на зыходзе галаву маю круціць,
Я за кнігай утульнай на кухні сяджу,
Лістападным агнём вецер лісце разбурыць,
За акном аддаю я сябе міражу.

Восень сцежкай рудою па парку гуляе,
Я чытаю табе самы яркі пейзаж.
Проста ў сэрца тваё лістапад пранікае,
Заліваюць дажджы залаты антураж.

Каляровае неба спакойна іскрыцца,
Ды ўпадае ў абдымкі суровых вятроў.
Тваё сэрца пяшчотнае зноў усумніцца
Ў чароўнасці ліры дарагіх вечароў.

Красавік на зыходзе галаву маю круціць,
Я за кнігай утульнай на кухні сяджу,
Лістападным агнём вецер лісце разбурыць,
За акном аддаю я сябе міражу.

Гарэла неба
Пераклад Шэбанец Марыі

Па-над галовамі неба тлела,
Зоры ў высі нябеснай ззялі.
Лета без развітання імчэла,
Сэрца праз сінь касачоў блукала.
Радасць раскошы растала ціха,
Светлай пяшчотай журба абдымала.
Песні адпела сініца, заціхла,
У спеваў абдымках шчасце шукала.
Пяшчоту адкінуўшы за аблачыны,
Сустрэчы чакаю, нібы ў моры ветразь,
Пачуцці жывуць толькі ва ўспамінах,
Толькі душа табе верыць, як летась. 
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Назаўжды бывай
Пераклад Шэбанец Марыі

Сплываюць нашы стрэчы ўдалячынь,
І пад гэтым яркім зорным небам
Нам, шкада, не пагуляць дваім,
Не сустрэць ужо зару да свету.

Хай сыходзяць горда караблі,
Толькі не прасі мяне застацца.
Самай ласкі мы не збераглі,
Вецер шэпча, што пара расстацца. 

І адгэтуль тонкая журба —
Толькі муза ў месяцовым свеце.
Я пачую: назаўжды бывай...
Развітанне будзе на дасвецці. 

У снежні
Пераклад Шэбанец Марыі

У снежні пабачыш мяне
Ў чырвоным маім паліто,
Я буду крыху разумней,
Закіну гуляць у лато.
Ты зробішся трохі дабрэй,
Забудзеш панурыя дні,
І будзеш ужо пасмялей
Страчаць гарадскія агні,
Страчаць гарадскую журбу,
Сумёты ў начной цішыні,
Я дзённіку ўсё раскажу,
А ты не сыходзь, адпачні. 
Застанься ў снежні са мной,
Я буду ў сваім паліто,
На календары снег сцяной — 
Кружыцца яму ўсё адно.
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Вершы Іванцовай Алены

Памаўчым пра... 
Пераклад Шэбанец Марыі

Хочаш забыцца? 
Выпі гарбаты кубак.
У жмені цукерак знайдзі адну — любімую. 

Час не будзе чакаць
Па-чалавечы. Нудна
Час бяжыць наперад. І, ведаеш, быццам міма.

Кокан са слоў пусты,
Калі ні душы, ні думаў.
Калі ўжо наскрозь — не бойся, што б’ецца сэрца.

Там, дзе нам можна «на ты»,
Нам не будзе сумна.
Там нам з табой, павер, і не будзе цесна.

Хочаш віна?
Ці гронку хіба вінаграду? 
Зоры наводзяць бясконцых думак бессань.

Услухвайся ў твары, прамоў не слухай, дай рады...
Адна цішыня, здаецца, прасякнута сэнсам.
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Таму што... 
Пераклад Шэбанец Марыі

Адлегласць паміж людзьмі не вымяраецца кіламетрамі, кілабайтамі;
Адлегласць гэту можна змераць толькі канкрэтнымі думкамі і 
інсайтамі.

Узважыць на языку, кожным словам смакуючы гучна;
А потым сыходзіць улегцы, забыўшыся пра нязручнае.

Душы не аддаляюцца ні на лье, колькі б год між імі ні клаў сусвет.
Неба не будзе другім, як і чалавек. У гэтым увесь запавет.

Ты, так, Ты, што брыдзеш па радкоў дарогах,
Колькі разоў за жыццё ты ўспамінаў пра Бога?

А каго вінаваціў Ты ў час няшчасця, тугі, знямогі?
Не кажы. Памаўчы. І павер. У перамогу.

І якую б гаворку ці мову ні ўжывалі продкі ці сам Ты зараз,
Ведай: у свеце нічога няма прыгажэй за самую запаветную, 
шчырую і патаемную, Тваю мару.

А побач заўсёды знойдзецца чалавек, такі ж, як і Ты, у народзе,
Таму што так ужо склалася ў гэтым дваццаць першым стагоддзі.
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Бісер
Пераклад Шэбанец Марыі

Мы спадзяемся вечна на цуды, забываем маліцца.
Ды не верым, а вечнасць толькі птушкай імчыцца.

І палёт яе ціхі над сном скаванай Зямлёю
Не заўважыць ніхто. Можа, нават і мы з табою.

На Зямлю заглядалі прарокі. Не раз, ды толькі
Паўтараліся кожны раз словы іх і ўрокі.

І, канечне, ёсць тое, што зноў паўтарыцца.
Не авечак лічы. Лепей зоры. Калі не спіцца.

Не пужайся, калі ў клубочак звернецца шчасце. 
Ты ж ведаеш, заўжды надыходзіць час развітацца.

Цішыня залюляе думкі, накрые плечы.
А пад ранак, можа, напоіць трызненнем млечным.

Не губляй. Ні дыхання. Ні слоў. Ні надзеяў.
У адзіноту будзеш ныраць — дык давай без адзення.

Усё, што ёсць у цябе — на далоні змесціш ахвочай.
А захочаш знесці з сабой — збірай рэчы гэтай ноччу.

Як пойдзеш, зірні праз туманную далеч Сусвету,
У міжрадкоўі лёсу. Без сумнення сцвярджаю гэта:

Там пабачыш ты, што сказаў тады Бог —
«Не народжаны яшчэ чалавек, без якога я б не змог». 
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Твая сіняя птушка
Пераклад Шэбанец Марыі

Сёння, як ніколі, я хачу напіцца.
Я не сініца 
Ў тваіх руках.
Я — сіняя птушка ў нябёс аксаміце,
Што радасна мерыць крылом абсяг.
Я — тая, што сніцца,
Спакой твой рушыць,
Жывой вадзіцай
Плёскае ўслед.
Я, можа быць, — зімовая сцюжа,
Твая спякота… Твой амулет.
Сёння, як ніколі, я хачу напіцца
Жывой вадзіцы
З рук найперш.
Бывае ж такое, што лёс прысніцца.
А я на гэтым скончу верш.

Вершы Саўчанка Эліны

Пакаянне
Пераклад Шэбанец Марыі

Ты ляці, ляці, душа мая,
Па-за мораў сінь да ручая,
Да крыніц сярод сцяжын тайгі —
Апусці абедзве ў іх рукі.
З плеч змывай: прэч стома, прэч бяда!
Адпусці, чаго ўжо не шкада.  
Праз пакору ціхасць апранай
І любоў Гасподню спазнавай. 
У слязах туліся да зямлі
І слязьмі зямлю сваю абмый...
Ён няпросты, пакаяння шлях,
Ты прайдзі аднойчы па слядах.
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Тату
Пераклад Шэбанец Марыі

Светлай памяці майго бацькі 
Саўчанка С.М.

Не хаваю больш вочы далонямі,
Гэтак лёгка. Дык што са мной?
Загулялася сонца ў хованкі — 
Не дацягнешся ўжо рукой... 

Звілі гнёзды, як летась, ластаўкі...
Час паводкі ўжо на двары.
На дамах пакрывіліся засаўкі,
Вецер ходзіць на пустыры...

Водар даўні з дзяцінства ласкамі!
Ён салодкі, як мармелад...
Безнадзейна хварэю казкамі,
Дзе на душы не ставяць лат. 

Не хаваю больш вочы далонямі,
Гэтак лёгка. Дык што са мной?
Загулялася сонца ў хованкі  
З самай блізкай далечынёй... 

Разуменне
Пераклад Шэбанец Марыі

Так мала застаецца тых,
Каму душу я адкрываю.
Імёнаў мала дарагіх,
Хто сэрцам слухаць навыкае. 
І тых, каму бліжэй падчас
Маўчанне супраць дыялога,
І хто ў любові кожны раз
Папросіць за мяне... у Бога...
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***
Пераклад Шэбанец Марыі

Патрэбнае? Добрае?
Беднае? Дрэннае?
Богу – не Богава...
Чырвоныя, белыя...

Усё пераблыталі,
Ды перайначылі.
Здачу так выдалі
Путамі-клячамі?

Жыць пад расстрэламі
Ўсім (не)вядомымі.
Вуліцы белыя?
Коні чырвоныя?

Топчуць капытныя,
Коні ці бесы то?
Жыць пад разбітымі
Цэрквамі ў месіва... 

Сонца барвовае
Ў рэчку закоціцца,
Рана ці позна то...
Богу памолімся.

Жыву
Пераклад Шэбанец Марыі

Як расказаць пачуцці да цябе?
Глядзі, ў высокім кавылі рабое скача жарабятка,
Не ведае ні збрую, ні аброць,
І п’е туман густы-густы, расісты, нерухомы.
Яно шчаслівае! Жыве!
І радасць ціхая яго перапаўняе сэрца.
Жыву і я... табой.
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Размова з франтавіком 
Пераклад Шэбанец Марыі
Саўчанка І.А. прысвячаю...

У зале холад. Рамка на сцяне.
Пад ціканне гадзінніка размова.
Дваюраднаму дзеду выпадкова
Згадала пра ахвяры на вайне.

Змярцвелая паўстала цішыня,
І стрэлкі на гадзінніку стаялі...
Мінулае — нібыта птушак зграя.
Балюча памяць сэрца апякла.

На стомленых без колеру вачах
Фіранкам белых веек апусціцца...
Я зразумела: ганьба ў душах рыцца...
Адкуль нам ведаць «супраць» іх і «за»?..

Ён паўтарыў задумліва: вайна...
Адкрыта агаліла памяць джала,
І час у нецярпенні захістала...
І ў плач была раздзёртай цішыня!

Змены
Пераклад Шэбанец Марыі

Дажджы. Штодзень ідуць у рад.
Прыбрана поле. Гола, непрыгожа.
Хоць ты, о іржаное сонца, можа
Заплаканы мой абагрэеш сад?
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Ларына Іна Уладзіміраўна 
(г. Ліпецк, РФ)

Іна Ларына нарадзілася ў г. Усмань 28 са-
кавіка 1985 г. Пасля заканчэння школы па-
ступіла ў каледж мастацтваў імя К. Ігумнава 
(Ліпецк). Далей вучылася ў ВДУ на факультэ-
це журналістыкі і ў Літаратурным інстытуце 
імя А.М. Горкага. Паэт, драматург, сябар Са-
юза журналістаў Расіі. Лаўрэат міжнародных, 
усерасійскых і абласных конкурсаў. Педагог 

тэатральных дысцыплін, член журы фестываляў паэзіі і аўтар-
скай песні. Вершы І. Ларынай выходзілі ў зборніках і  часопісах. 
Арганізатар Усманскага маладзёжнага фестываля паэзіі і аўтар-
скай песні.

Рагавая Галіна Аляксандраўна 
(Гомельская вобл., Беларусь)

Нарадзілася ў 1943 г. у г. Добруш Гомельскай 
вобласці. У 1966 г. скончыла філалагічны фа-
культэт Гомельскага педагагічнага інстытута. 
Да 2007 г. працавала настаўнікам рускай і бела-
рускай моў і літаратуры ў Каранёўскай школе 
Гомельскага раёна. Зараз на пенсіі. Жыве ў п. 
Каранёўка. У раённых, абласных, рэспублікан-

скіх выданнях, акрамя  вершаў, друкуюцца яе пераклады з рускай 
мовы на беларускую і з беларускай на рускую, водгукі і рэцэнзіі, 
прысвечаныя творчасці беларускіх аўтараў. Піша на беларускай 
мове. Аўтар трох зборнікаў паэзіі. Удзельнічае ў конкурсе «Бера-
гі дружбы» з 2013 г. Лаўрэат міжнародных і абласных конкурсаў. 
Член Союза пісьменнікаў Беларусі з 2018 г. 
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Вершы Ларынай Іны

***
Пераклад Рагавой Галіны

Прачнулася, стамлёная бяссіллем,
Прыцягнутая цемраддзю нямой.
Бязважкая, ўздымаюся – без крылля – 
Над небам, над пакоем, над сабой.

І бачу ў гэтым прыцемку дрымучым
Дагэтуль незнаёмы мне сусвет,
Дзе у паветры мрояцца калючым
Абліччы слоў, якіх не ведаў свет.

І я не сплю. Бо піць ужо гатова
Да донца цемру гэтую саму,
І ў словах разглядзець светабудову,
Што сэрцу невядома нічыйму.

***
Пераклад Рагавой Галіны

Ды і к чорту ўсё! Адсюль знікла я ўраз:
Пустазеллем засланы луг.
Абвяшчае нядобрую вестку час,
Я і гэта стрываць змагу.

Я гра-ніт-ная, я павінна змагчы,
Па заслугах будзе тваіх.
І ў пустэчы глухой ты, сябе клянучы,
Будзеш Богу маліцца ўслых.

І ваўком хоць вый – вось такі адчай!
Хоць крычы, ну і што – твой крык?
Я глухая. І ты мяне не чапай.
Ўсё з табой – гэта чарнавік.
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***
Пераклад Рагавой Галіны

Ў пакоі маім фіялетавым 
Паліца, канапа, два крэслы 
І столік – разьбою адметны ён.
Сюды свае вершы прынесла.

Не тое, каб іх не хацела я,
Не тое, каб іх не жадала,
Калі праз двары апусцелыя
Брыла па начным я квартале.

І думалася, што не асуджанасць
Для вершаў удалае месца – 
Зямным і  звычайным акружанасць,
Дзе столік, канапа, два крэслы.

Прароцтва тут ёсць нешчаслівае,
Дзе страшнае сілы нямала.
Яна адзіноту тужлівую
За вершы мае абяцала.

***
Пераклад Рагавой Галіны

Такая ціш – паветра стыне.
Душу кранае сум шляхоў.
Спынюся – і бязмежнай сінню
Плывуць праталіны палёў.

Ўздыхну – і побач з небакраем,
У рэху – крокаў адбіццё.
Ці то да пекла, ці да раю
Ідзе няўдалае жыццё.
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***
Пераклад Рагавой Галіны

У гэтага дома старога
Пакрыўлены ганак даўно.
І вецер бязлітасна стогне,
І рвецца нядбайна ў акно.

Прыступкі ад часу струхлелі
І крэкчуць – аж страшна ступіць.
І, сцяўшыся, коцік здзічэлы
На хісткім услоне сядзіць.

А я не была гадоў дваццаць
Вось тут, дзе маленства гады
Гатовы былі затрымацца
Надоўга, а лепш – назаўжды.

Са мною і ў зімы, і ў вёсны
Удача была не заўжды:
То ў лодкі ламаліся вёслы,
То рэчку закоўвалі льды.

Ды зноў я на родным прычале.
Мне восем. Бабулька ідзе:
“Вунь пеўні ужо пракрычалі
І сонейкам радуе дзень”.
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***
Пераклад Рагавой Галіны

Майму дзядулю 
Корневу Аляксею Аляксеевічу 

Вясною, калі падсыхала патроху,
Дзядуля, запрогшы гнядога каня,
Саху браў у рукі, ўздыхаючы: “З Богам!”,
І зранку гароды араць пачынаў.
Ляжала зямля за сахой камякамі,
Ўгары пунсавела палоска зары.
Калі камякі я сціскала рукамі,
Дзядуля сварыўся, казаў:”Не бяры”.
Было мне тады ўсяго толькі сем вёснаў.
Пальцечка на выраст, сукенка ў гарох.
Я мерала познюю дзедаву восень,
За крокам няўпэўнены робячы крок.
Йдучы за сахою, спяваў ён мне песні
Пра маму, малюнкі ў маім буквары,
Спяваў пра дарогу, палях напрадвесні, 
Пра верных сяброў, што у нашым двары.
Бабуля ў абед малако нам насіла – 
Мне смаку яго не забыць ні за што.
Адтуль пачыналася маці-Расія
Для тое дзяўчынкі ў старым паліто.
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***
Пераклад Рагавой Галіны

Каля прыпынка за Гарздравам,
Дзе сонца бачна між дамоў,
Прысеўшы, ў паліто дзіравым,
Мужчына корміць галубоў.
Ён крышыць ім акраец хлеба –
З асфальта будуць падбіраць.
І, нібы снег, апоўдні з неба
Пярынкі белыя ляцяць.
І “гулі-гулі, гулі-гулі” – 
З усмешкай шэпча вуркачам.
Вось раз – крыламі ўстрапянулі.
Яшчэ – і на яго плячах!
Каля прыпынка за Гарздравам
Прахожы ў паліто дзіравым – 
Частуе ( а ў вачах любоў ),
Нібы анёлаў, галубоў.
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Раманенка Віктар Андрэевіч 
(г. Гарачы Ключ Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзіўся 10.03.1952 г. у працоўным пасёлку 
Прыіс-Кумак Арэнбургскай вобл. ва ўкраінскай 
сям’і простых сельскіх працаўнікоў. Наступнымі 
асноўнымі этапамі жыцця былі школа, тэхнікум, 
армія, інстытут. Працоўная дзейнасць – кіру-
ючыя і адказныя пасады на прадпрыемствах 
металургічнай галіны Арэнбургскай вобласці і 
Украіны. Жанаты, мае траіх дзяцей. Пасля выха-

ду на пенсію – на пастаянным месцы жыхарства ў г. Гарачы Ключ 
Краснадарскага краю. Пераможца і лаўрэат некалькіх рэгіянальных 
паэтычных конкурсаў. Акрамя рускай мовы, валодае літаратурнай 
украінскай.

Шаўчэнка (Чабоцька) 
Людміла Уладзіміраўна 

(г. Гродна, Беларусь)
Нарадзілася на Гродзеншчыне ў сям’і на-

стаўнікаў. Паэтэса, член СПБ. Піша вершы для 
дарослых i дзяцей. Аўтар кніг «Состояние души» 
(2003), «В зелёном мае» (2006), «Я здесь своя» 
(2009), «Почему звенит ручей» (2018). Лаўрэат рэ-
спубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы 
твор дзіцячай літаратуры 2010 года» за кнігу 
«Праздничный пирог». Лаўрэат Прэміі Гродзен-

скага аблвыканкама імя А. I. Дубко «За творчыя дасягненні ў галіне 
культуры i мастацтва-2015» за зборнік вершаў для дзяцей «Весёлая 
карусель». У 2017 г. вершы перакладаліся на польскую мову. Жыве ў 
Гродне. Піша на рускай і беларускай мовах.
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Вершы Раманенка Віктара

Ты прабач мяне, мама
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Ты пачуй, ты пачуй мяне, мама…
Я свой крыж нясу, як умею.
Прабачэння зямнога мне мала,
А з нябёсаў – сэрца сагрээ.

Скрозь гады, скрозь прастору нямую
ты прабач свайго сына-гарэзу
за дзіцячую ўпартасць сляпую, 
за слоў шэраг, што слых табе рэзаў.

І свавольнага плопца таксама
выбачай за бяссонныя ночы.
Прад табой вінаваты я, мама,
за чаканне, за сумныя вочы.

І за ўсю мацярынскую горыч,
што прынёс я табе не наўмысна.
За памылкі, за горкую споведзь
і за слёзы матчыны – чыстыя.

Ты пачуй мяне, сталага мужа,
за  былое прашу прабачэння.
Сваё сэрца адкрыць табе мушу
і пачуцці, хаця й са спазненнем.

Ты прабач, ты прабач, мяне, мама.
я свой крыж  нясу, як умею.
Прабачэння зямнога мне мала,
а з нябёсаў – сэрца сагрээ.



136

Палярная зорка
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Палярную зорку ахоўвае Поўнач.
Гарыць над Зямлёю яна, як маяк.
Было так спрадвеку: даверліва побач
Вяршылі свой шлях пілігрым і марак.

Эпохі мяняліся. Сталела навука.
Жыццё набірала віток за вітком.
Цяпер навігатар – “разумная” штука.
Так лёгка кіруе “крылом” і “вінтом”.

Прыбораў і зорак ідзе параўнанне
З прыборам зручней. Ды ці моцны ўсё ж ён?
Зламаецца тэхніка – расчараванне,
А зорачка – вечна  жывы эталон.

І кружыцца Неба з усходу на захад,
змяшчаюцца зоркі. І толькі яна 
удаль пасылае свой вогненны погляд,
заўжды нерухомая зорка адна.

Усім, хто жыве над экватарам, пэўна,
зайздросцяць народы паўднёвых шырынь,
бо зорка ім свеціць аддана, нястомна,
аднойчы ўзышоўшы ў нябесную сінь.

Я ведаю, і сумнявацца не трэба:
без зоркі Палярнай нам проста ніяк,
бо з зорачкі той пачынаецца Неба! 
Гарыць над Зямлёю яна, як маяк!
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На Чымгане
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Мы любуемся Чымганам
З па-над хмарнай вышыні.
У сіняй бездані над намі 
Кружаць птушкі ў цішыні.

Тут ільдоў грувастых ззянне.
І арлоў ліхі палёт.
Над скалою па заданні
Праляцеў наш самалёт.

Душам, як узнагарода,
Краявіды і спакой.
У абдымках прахалоды
Знік асадак спёкі злой.

Радасць першага знаёмства
З дзіўнай, велічнай красой.
Пасля шуму гарадскога
Аглушальнасць цішынёй.

Непрывабная бяспечнасць,
Захапленне і прастор.
Толькі горы – неба вечнасць,
Толькі вечнасць – паміж гор.

Свята сонейкам сагрэта 
ў сінім небе й на зямлі.
А зіму парою летняй
зберажом у сэрцах мы.



138

М’янма
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Самалёт, што стаміў мяне вельмі, 
пакідаю ў парыве душы. 
Ты лагоднай усмешкаю, М’янма, 
сустракаеш ля першай мяжы.

Любы мне твае чорныя вочы 
і прыветлівы бірманскі твар.
Я імчаў да цябе дні і ночы
скрозь гады растрывожаных мар.

Ды праз горы нязбыўныя планаў,
і праз мора нязладжаных спраў.
Цераз нетры бязмерных жаданняў,
што ў сабе пакрыху распазнаў.

Я цяпер нібы вольная пташка,
бо я воляю вольны тваёй.
Непрыкметая, быццам манашка,
завалодала доляй маёй.

Ад нуды ўратоўвала спрытна,
як урач ад хваробы цяжкой. 
Ты была мне спачатку сяброўкай,
а цяпер стала жонкай маёй.

Не гладзі недаверліва ў вочы,
я не здраджу  табе, сэрцам твой.
У цішы светлых дзён ці то ў ночы
слухаў голас нябёсаў з табой.

Я не ведаю потым што будзе,
колькі буду ў тым будучым я.
Толькі мудра-прыветлівы Буда
мне цяпер і закон і суддзя!
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Чэмпіёнка
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Жыў працаю стамлёны горад
у сваёй звычайнай мітусні.
А ты ішла да мары горда
без страху, барацьбы, хлусні.

Сачылі дбайна ўсе трыбуны,
павісла ў зале цішыня.
Была праціўнікам ты юным
і майстрам вопытным – яна.

Нібы ў імклівым дзіўным танцы 
сышліся ў цяжкім вы баі,
і параўноўваліся шанцы, 
і люд прарочыў нічыю.

Заводзіць тэмперамент юны,
і на татамі – ураган.
І гучна ахалі трыбуны,
калі вянчаў удар  таран.

Табе патрэбна перамога,
хаця ў руцэ нясцерпны боль.
Трымайся! Сілы ўжо нямнога,
ты годна даіграеш роль.

А потым – гіпс, пакой бальніцы,
спакой, як жудасны кашмар.
Спакой – пазней, а ноччу сніцца:
удар, удар, яшчэ ўдар!

Час перамогі яркі, звонкі…
Апладысментаў ліўся шквал,
калі ты ў званні чэмпіёнкі
ўзыходзіла на п’едэстал.
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Восеньскі баль
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Восень дарыць нам рыжую замець,
Парк святочны, зусім, як тады…
Ажыўляе ізноў мая памяць
Вальс, што тут пакахаў назаўжды.

Гэты баль, нібы дзіўная казка,
Тут сустрэліся мы ў першы раз.
Я  лавіў свет вачэй тваіх ясных – 
Ён яшчэ ў маім сэрцы не згас.

Гукі музыкі з неба ліліся,
Нас па кругу, як крылы няслі.
І адкуль тут пачуцці ўзяліся,
Мы з табой зразумець не маглі.

Пад вянчальны салют зарапада
Акружаў нас бяроз карагод.
Ды чакаў нас прадвеснік разладу –
У нашым шчасці круты паварот.

Разляцеліся мы, нібы птушкі,
Бо чакала нас спраў чарада.
Толькі сніўся той баль, а падушка
мне шаптала: “Любоў – не бяда.”

Год прайшоў. Ля бяроз з нецярпеннем
Цябе ў парку чакаю ізноў,
дзе свой баль, ды з былым захапленнем,
мы сустрэнем, як нашу любоў.

Пад вянчальны салют зарапада
Зноў бярозы пачнуць карагод.
Больш не будзе між намі разладу –
Мы прайшлі свой круты паварот.
Як калісьці, з табой пратанцуем 
Аж да ранку, да светлай зары.
Па мінулым сваім пасумуем,
Не вярнуць той шчаслівай пары.
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Дагнаць мару
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Адышлі гады юнацтва,
што нясуць зарад вясны,
але кліча зноў, прызнацца,
шлях вандроўны, пах лясны.

А душа, як тая птушка,
яшчэ просіцца ў палёт,
хоць жыцця зямнога стужка
сумны робіць паварот.

Хопіць час дарэмна бавіць,
хопіць марыць ды ўздыхаць.
Трэба ўсё ж жыццё падправіць,
а не вечара чакаць. 

Развяжу сабе я рукі –
кіну, што распачынаў, 
заглушу сумнення гукі,
быццам іх не сустракаў.

Я займуся любай справай, 
я душы паддам агню.
Смела?  Але маю права –
сваю мару даганю!

Ёсць яшчэ запал і сілы,
і што трэба – усё пры мне.
Небасхіл і ўвосень сіні,
а не толькі па вясне.
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Вершы пра вершы
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Не магу я без вершаў –
без пранізлівых слоў,
без прывабных радкоў
і чаруючых рыфмаў.

Кліча, кліча мяне
дух прыгожых слупкоў,
дзе ў аснове памер
і адточанасць рытмаў.

Уваходжу ў свет вершаў –
цудоўнейшы храм,
ды на хвалі пачуццяў 
сябе забываю. 

І то ўзнёсла гучыць, 
як нябесны арган,
паэтычная мова,
то самотна сціхае.

То да хмарак імкне,
то ізноў – да зямлі,
запаўняе сабою
ўсё наваколле.

Вершы ў шэрані будняў,
як кветкі ў раллі,
у дні шчымлівай журбы – 
ратаўнічае кола.



143

Вершы льюцца ракой,
за радочкам – радок.
Мрояў свет таямнічы,
яркіх думак кіпучых.

І хвалюецца розум,
у грудзях халадок,
прасвятленне ў душы 
і ў пачуццях сугучча.

Не магу я без вершаў,
без пранізлівых слоў,
без гаючых радкоў
і чаруючых рыфмаў.

Вершы ўсе для мяне
і ва ўлонні вякоў,
як міраж у пясках, 
як загадкавасць рыфаў.
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Пасляслоўе
Пераклад Шаўчэнка Людмілы

Пойдзем мы, як прыйшлі.
Нас не стане аднойчы.
Паглядзім на жыццё
мы з нябесных вышыняў.

У гэтым свеце былі
мы сучасным, станоўчым.
Сёння сталі мінулым 
неабсяжнай краіны.

А жыццё, як пажар –
мы свой край падымалі.
Нам дастаўся цяжар
грозных, смутных гадоў.

І скрозь буру, імглу,
скрозь халодныя далі
шчыра марылі мы,
каб час шчасця прыйшоў.

І світанак прыйшоў,
ды такі прамяністы.
Ажываў любы край, 
як прырода вясной.

Забываўся разлад,
страты, голад, фашысты…
Птушкі звонка пяюць 
на палянцы лясной.
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Дык прыміце наш край, 
ветразь свой падымайце.
Усё, што створана намі, 
ацаніце, як ёсць.

І ў надзейных руках
мір планеты трымайце,
каб мінулі навекі 
гора, слёзы і злосць.

Прадаўжайце наш шлях.
Беражыце Расію!
Хай ахоўвае лёс
на крутых віражах.

Хай заўжды небасхіл 
будзе мірным і сінім,
а планета ў кветках,
як у майскіх садах.

Пойдзем мы, як прыйшлі.
Нас аднойчы не стане.
Знікнем, нібы святло,
што сышло ў начы.

Зорка роснай слязой
упадзе і растане,
Журавы з сумнай песняй 
адляцяць у далячынь.
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Шаблакова Вольга Анатолеўна 
(г. Бранск, РФ)

Нарадзілася 7 ліпеня 1968 года ў мяст. Праўд-
зінск Балахнінскага раёна Горкаўскай вобласці. 
Скончыла Маскоўскі ордэна Працоўнага Чырво-
нага Сцяга дзяржаўны інстытут культуры па спе-
цыяльнасці «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія», 
прыехала па размеркаванні ў г. Бранск, дзе ў 1989 
-1997 г. працавала ў Бранскай абласной навуко-
вай бібліятэцы ў бібліяграфічным аддзеле. З ка-
стрычніка 2001 года –загадчыца бібліятэкі МБАУ 

«Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 28», г.Бранск. У снежні 
2016 года выйшла першая кніга вершаў «Мельница дней». Член Са-
юза пісьменнікаў Расіі, МСПМ, лаўрэат і дыпламант шэрага літара-
турных конкурсаў.

Ушакоў Віктар Іванавіч 
(ст. Абліўская Растоўскай вобл., РФ)

Данскі паэт і празаік, аўтар кнігі «Пах палыну» 
(Донвыдат) і трох паэтычных зборнікаў. Галоўны 
рэдактар альманаха «Данская глыбінка», член 
Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў. Яго вершы і аповеды друкаваліся 
ў абласных газетах і часопісах. У 1997 годзе быў 
рэдактарам  калектыўнага паэтычнага зборніка 
«Там, ля Маныча» і новай раённай газеты «Веся-
лоўскі вястун».

Шклярава (Нікіціна) 
Ніна Нічыпараўна 

(г. Гомель, Беларусь)
Нарадзілася ў 1947году ў в. Пракопаўка Го-

мельскага раёна, Беларусь. Скончыла філалагічны 
факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэ-
та імя Ф. Скарыны. Працавала ў раённай газеце, 
настаўнікам у школе, рэдактарам на абласным 
тэлебачанні. Піша на рускай і беларускай мовах. 
Вершы і  пераклады публікаваліся ў перыядыч-
ным друку і  калектыўных зборніках. Аўтар сямі 

кніг. Перакладае з беларускаай на рускую мову і наадварот. Лаўрэат 
некалькіх абласных і рэспубліканскіх літаратурных прэмій. Жыве 
ў Гомелі. Працуе ў Гомельскім абласным Палацы творчасці дзяцей 
і моладзі кіраўніком школы «Малады літаратар». Адзначана нагруд-
ным знакам СПБ «За уклад у літаратуру». Член СПБ с 2000г.
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Вершы Шаблаковай Вольгі

Толькі мора…
Пераклад Шкляравай Ніны

Міжземнае мора… Люляю  на хвалях адна
Здалёк ад людзей, якія танцуюць на сонечных пляжах,
А пад тоўшчай вады – ілюзорнасць пясчанага дна,
І прыбраныя рыбкі вальсуюць на праменажы.
Жоўты конус буйка сіратліва ківае мне ўслед.
І не бачны абрысы гары за туманам бяссонным.
Толькі неба святла і палёту натхнёны сакрэт,
Толькі мора, што кліча,
 Толькі я – безназоўная...

***
Пераклад Шкляравай Ніны

На мокры асфальт наляпіла кудзесніца-восень
Налепкі бярозавых лісцяў на памяць аб стрэчы.
Разьбяныя, жоўкнуць яны ў гэту зорную ростань
На небе вячэрняй парой у сіні адвечнай.
Пакуль пазалота яе не зусім абляцела,
Царыцаю восень яшчэ засядае на троне.
Цешуся велічы! Як  мне таксама хацелася
З гадамі мудрэй рабіцца, дабрэй і спакойней …

***
Пераклад Шкляравай Ніны

Настаўнікі у вучнях ажывуць .
І тое, чаму некалі вучылі,
Скрыжалямі ў стагоддзях назавуць,
Каб нам ствараць, калі яны спачылі.
І памятна драбнюткая дэталь,
І слова кожнае раўня высноў,
Калі настаўнікі ідуць удаль,
У вучнях нараджаючыся зноў!
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Дачушка
Пераклад Шкляравай Ніны

Толькі ўпрыскач і з прыпевачкай, верш агучвала на міг –
Сталай стала мая дзеўчынка. Нельга ёй забараніць:
Уцякаць без мамы з хаты,  талакой ісці у лес,
Сустракаць свой зорны ранак  і з сяброўкамі, і без.

За яе я ўжо не думаю: усё  дазволена даўно .
Ёй – ісці хадою юнаю, мне ўглядацца у акно,
Спамінаць, якой капрызнай і пацешнаю была,
І выпроствала упарта свае крылы, як магла.

Паляцела птушаняці,  ўе  гняздо ўдалечыні…
Дом вялікі, мабыць, цесны ёй. Паляцела – дагані!
Неўпрыкмет, як быццам дзень адзін, чвэрць стагоддзя… 
Не забыць:
Мне малая ўсміхаецца – з фатаграфіі глядзіць…

***
Пераклад Шкляравай Ніны

Спяць  драўляныя хаты у рад —
Двухпаверхія, сонцам сагрэты.
А фіранкі на вокнах мігцяць,
І расчынены форткі ў лета.

Дождж прайшоў, і блішчаць правады.
Выглядаецца неба ў лужыне.
Ловяць вецер галін невады,
Абсыпаючы перліны… Кружыць

Капяжоў срэбразвонны куплет,
Без патрэбы красе казначэі.
…На дзіцячай пляцоўцы арэлі
Не рыпяць і не помняць мяне.
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Вершы Ушакова Віктара

Прадказанне
Пераклад Шкляравай Ніны

І багатым будзеш ты, і бедным,
То адзін, то з любай, (рэдкі дар).
І, хоць  з імем, досыць, і прыкметным,
Але  свайго лёсу не спадар.
У цябе дарога – цётка злая.
А пагудка, як змяіны ўкус.
Што ж далей? Убачыў, знаю,
Ды сказаць табе баюсь.

***
Пераклад Шкляравай Ніны

Заасеніла.
Стэп заўздыхаў.
Лісточак – шурх,
Птушанём з маіх рук.
Заасеніла.
Стэп заўздыхаў.
І асіна на сонцы, 
Бы ўдава ля аконца.
Заасеніла…
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Бабіна лета
Пераклад Шкляравай Ніны

Вось і бабіна лета… Няўжо ўсё праспявана?
Дык няўжо і жыццё, як нямое кіно?
Хаця дрэвы ў адзенні і шматабяцаным…
Ды чамусьці ў  вачах іх маленне адно?

Хутка, хутка ўсе дрэвы пойдуць па свеце.
Ды і знешнасць не тая, дый гоман не той…
І карчак пад дымлівым і шэрым дасвеццем
Зарагоча услед  ім старою каргой.

Пяшчота
Пераклад Шкляравай Ніны

Пяшчота – гэта двое
на прыстані.
Пасля абвальнага ветру
разлук…
Глядзяць адзін аднаму
ў вочы чыстыя
Вераць не слову – дотыку рук.

Пяшчота - гэта дзве 
шчыроты
Са словамі кахання і без слоў.

Пяшчота – два вершы турботных
Пра адну і тую ж
любоў.
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Цётка Моця
Пераклад Шкляравай Ніны

Жураўлі на адлёце,
Стэп – сірата.
Замаўчыць цётка Моця,
Не жыццё – маята.

Стукне хто – не адкрые,
Клікне хто  – не ідзе.
Пахаваюць якія
Сілы цётку і дзе?

Жураўлі на закаце
Ды ветру сувой,
Котка ў змрочнае хаце
І ручай пад гарой.

Гром
Пераклад Шкляравай Ніны

Барысу Прымераву

Гром на вяршыню па кручы
Залазіў адзін па гарах.
Рукамі паправіўшы чубчык,
Кашулю парваў на грудзях.
Сябрам адданым ляцеў
 Да слова шчырага, з вераю,
Гром з гары грукацеў,
Памянуўшы Барыса Прымерава.

Пацямнелі нябёсаў палотны,
Ноч над стэпам і змрок  навакол…
Адазваўся світанак самотны 
На званічнае рэха  –  на гром.
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Шукшын
Пераклад Шкляравай Ніны

Апошнія здымкі.
Хто тузіў стоп-кран?
Тут кнігі - памылка,
Без горкай - стакан.
Калі б смерць не зваліла,
Колькі б ён напісаў.
Дон усклікнуў: «Василий!»,
Здрыгануўся Байкал.
Сібірскія сосны,
Скуластасць вяршынь.
Суровыя вёсны,
Васіль Шукшын.
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СЭРЦАМ Я БУДУ ПЕЦЬ!

Пераклады з рускай мовы
фіналісты
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Васюкоў Ягор (г. Бранск, РФ)
Нарадзіўся 3 ліпеня 1998 года ў Бранску, дзе і 

пражыў амаль усё сваё жыццё. Пераязджаў для 
навучання ў Маскву, але вярнуўся на Радзіму. 
Піша ўжо больш за 13 гадоў. Малады паэт.

Герасімаў Андрэй 
(г. Санкт- Пецярбург, РФ)

Нарадзіўся 18 лютага 1987 года ў Данецкай 
вобласці. Удзельнік літаратурнага аб’яднання 
«Крыніца» горада Янакіева. Друкаваўся ў газеце 
«Янакіеўскі рабочы» і ў часопісе «Пяць стыхій».  
Зараз працуе над трэцім паэтычным зборнікам, 
вершы з якога выконвае пад гітару як аўтарскія 
песні.

Арцем‘еў Міхась (г. Гомель, Беларусь)
Міхась Арцем’еў нарадзіўся на Гомельшчыне. 

Скончыў Патапаўскую СШ. Пасля арміі працаваў 
грузчыкам, каменшчыкам. Зараз асвоіў прафесію 
слесара на Гомельскім сяльмашы. Вершамі заха-
пляецца са школьных гадоў. Друкаваўся ў раён-
ных і абласных газетах, а таксама у часопісе «Літа-
ратурная Гомельшчына». Аўтар зборніка вершаў 
«В гуще дней». Займаецца ў Школе маладога літа-
ратара.
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Вершы Васюкова Ягора

Расставайцеся
пераклад Арцем‘ева Міхася

расставайцеся, як зможаце ўранні
вы пазбегнуць
ва ўсім сумневаў, 
непражытых песняю
напеваў.
расставайцеся, калі няма кахання.

расставайцеся вы і тады,
калі вам нармальна
без сяброўства,
у дзяцінстве
карнавальным -  
проста. 
расставайцеся, калі няма нуды.

расставайся, як не чуеш глебы,
і губляеш лепшыя секунды,
і збіраеш  рэчы без прычын.
расставайцеся, калі ні з чым,
калі побач вас тады не будзе,
калі ваш пагляд яшчэ патрэбен.

расставайцеся, як хлусяць вочы,
але ж лепей гэтага не знаць…
толькі, я прашу, тады не збочыць,
калі вам пагібель напрарочаць,
калі праз нянавісць трэба крочыць,
калі згаснуць зоркі нат’ уночы - 
калі ўсё яшчэ імкнеш сказаць:

я цябе кахаю.
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Не вяртайся 
пераклад Арцем‘ева Міхася

Ты не вяртайся.
Я табе не рады,
бо тое ўсё, што ты магла сказаць 
Дарэмна, 
мы не дэмакраты,
Улады нада мной табе не знаць.

Ты не вяртайся,
 я цябе не знаю,
не веру твайму слову і слязам,
і мне на шчасце
ўспамінаць, што з намі
здаралася, калі я верыў снам.

Ты не вяртайся,
Ну а зараз я
цябе ўжо не чакаю,
няма жадання
каб убачыть зноў

ну а цяпер мне
стрэць цябе – няшчасце,
не маю ні жадання я, ні слоў,
ты не вяртайся!
Усё-ткі, не вяртайся!
не ведаеш нічога пра любоў.

Я быць прычасным
Да жыцця не хочу,
І нам с табою шчасця не знайсці.
Ты не вяртайся,
ты таго не хочаш,
калі сумела ад мяне пайсці .



157

Тысяча
пераклад Арцем‘ева Міхася

тысяча і адзін дзень.
так мала, каб зразумець сябе, але так шмат, каб закахацца.
думкамі ты на дне,
а на справе імкнешся, як бяскрылая птушка змагацца.

я кахаю цябе. я так рэдка магу сказаць падобнае,
ненавідзячы ўвесь спектр колераў, апроч чорных і белых, але
ці адчыню я сэрца, калі асобна
ты і ўсё, што мяне хвалюе ў арэхавай старане.

я дачакаюся цябе, чаго б мне гэта ні каштавала,
грошы зноў сталі тухнуць, смярдзець і на біржах плавіцца.
мне пляваць на іншых, нават калі іх не сталыя
і разумныя, да чорта мне гэтая розніца?

не патрэбен ніхто, і пачуцці з адказамі ветлымі,
каб было прачытаць лёгка іх, загугліўшы значэнне.
для чаго тлумачыць, калі адчуваю па прыкметах, што
я толькі з табой шчаслівы буду ад парабашчэння.

і няважна, калі гэта сыйдзе ў балота,
з дзіцячым імем па бацьку, пасля страты вечнасці.
я кахаю цябе болей, чым адзіноту, 
гэта значыць мацней, чым любіць чалавецтва.

Вершы Герасімава Андрэя

***
пераклад Арцем‘ева Міхася

Чапляе поўня кроны сетку.
На дрэва ўзлез, не зняць яе.
Начнога неба этыкетка,
Як паплавок за мной плыве.
Іду ўначы сам, з ценем зліўся  
І абяцаю сам сабе:
Наступіць  час той, што калісьці
Дастану, поўня, я цябе.
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Кавалёў Максім (г. Бранск, РФ)
Нарадзіўся 22 сакавіка 1996 года ў г. Бранску 

Бранскай вобласці. Студэнт 4 курса Бранскага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. Удзель-
нік літаратурнага клуба БДТУ «Экватар». З 2018 
года –член Бранскага абласнога літаратурнага 
аб’яднання. Лаўрэат III ступені III Міжнародна-
га моладзевага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэ-
тычных перакладаў «Берагі дружбы». Перамож-

ца VI-га Бранскага міжвузаўскага конкурсу паэзіі. Прызёр II-га 
паэтычнага моладзевага фестывалю «Вялікае свята маладосці цу-
доўнай». Неаднаразовы пераможца конкурсаў чытальнікаў і паэ-
тычных марафонаў.

Мікалаенка Яна (г. Луганск, Украіна)
Нарадзілася 18 красавіка 1999 года ў г. Ровень-

кі Луганскай вобласці. Вучылася два гады пра-
фесіі перакладчыка ў Луганскім нацыянальным 
універсітэце імя Уладзіміра Даля. На сённяшні 
дзень атрымліваець адукацыю журналіста ў той 
жа навучальнай установе. Першыя вершы пача-
ла пісаць ва ўзросце 10 гадоў. Натхняецца твор-
часцю Уладзіміра Маякоўскага, Сяргея Ясеніна, і 
асабліва Іосіфа Бродскага. 

Бялова Вольга (г. Магілёў, Беларусь)
Нарадзілася 8 мая 1985 года ў Магілёве. Скон-

чыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры 
і мастацтваў па спецыяльнасці «Літаратурная 
работа (драматургія) » (курс А. В. Сабалеўскага). 
Працуе настаўніцай па класе тэатра ў ДУА «Магі-
лёўская дзіцячая школа мастацтваў №1».  У 2015 
годзе выдадзена першая кніга Вольгі Бяловай 
«Шчасце» – зборнік вершаў і п’ес на рускай і бе-

ларускай мовах. З 2016 года – член Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
У верасні 2016 года выйшла другая кніга вершаў «29», у лістапад-
зе 2018 г. - «#Настроение_осень». Лаўрэат рэспубліканскіх и між-
народных літаратурных конкурсаў.
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Вершы Кавалёва Максіма

Лета на літару “Цвердзь”
Пераклад Бяловай Вольгі

Цвер, Таганрог, Таўрыда!
Лета на “Т” маё:
Верхняволжскія краявіды,
Растоўскіх палёў жніўё,

Крымскі бяздонны захад,
Чаек сівы аркестр,
Пена хавае хвалі − 
Быццам вэлюм нявест. 

Стану, раскіну рукі,
Літарай цвёрдай – “Цвердзь”.
Радзімы мілыя гукі
Сэрцам я буду пець! 

***
Пераклад Бяловай Вольгі

Ніколі не чытайце з Інтэрнету 
Радкі вялікіх геніяў пяра.
У час, калі вячэрняя пара
Захопіць мары ўнутранага свету,
Чытай радкі любімага паэта.
Калі б не томік вершаў Джона Дона,
Што б Бродскі браў з сабой тады ў дарогу? −
Планшэт? Нэтбук? І гугліў там патроху…
Пакуль  wi-fi І-нэт лавіць гатовы?
Але даволі непатрэбных словаў! 
І ні пры чым, здаецца, знешнасць тут −
Радкі зачэпяць тонкую струну:
Як сення, так і сто гадоў таму 
Самотнай песняй льецца ціхі гук.
Паэзія, сапраўднасць… Сэрца стук.
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Зойойі
Пераклад Бяловай Вольгі

Зімоваю парой 
Пялесткі снежных кветак 
Губляе вішня
Заснежаны Зойойі стыне ў ветры.
У храме тым яна адна не спіць:
Калені холадам пячэ граніт,
Крывёй гарачай насычае гетры.

Не зрушыўшы спакой кубічных метраў,
Шмат доўгіх дзён прад стодзівам стаіць,
Душа мацней за цела ёй баліць.  
І шолах… Губ?  Ці кімано пад ветрам?

Малітвы словы горкія гучаць:
– Дапамажы дзіцяці ўратаваць,
Закрый яго ад дэманаў крывавых!

…І бачылі, калі змагла паўстаць,
Пунсовы чэпчык Дзідзо завязаць,
Мо, сёгуны ад роду Такугавы. 

Вершы Мікалаенка Яны

***
Пераклад Бяловай Вольгі

Ты немагчымы, нібы хіт,
Катастрафічны як стыхія,
Але таю твае штрыхі
З спасылкаю на эмпірыю.
Я выключаю цябе з сноў,  
Не зажадаю ў твае рукі –
Не закранаюць вальса гукі,
Што ва ўнісон тваіх размоў
Без тэм жыцця, пад трафарэт,
Завучаных на “раз, два, тры”…
Тваёй усмешкі бранзалет
Звініць, хвалюючы, знутры.
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***
Пераклад Бяловай Вольгі

Мне трэба было выпіць “Імунэле”,
Бадзерай быць, чытаць, смяяцца.
Усё змагу, каб толькі не прызнацца, 
Што я табой бязвыхадна хварэю.

О, мой Нарцыс, у першы дзень вясны
так жарсна твае вусны цалавалі,
і рукі-змеі шыю абвівалі
ў пачуцці пяшчотнай навізны.

Але ж у тым няма маёй віны…
Усе спынілася і быццам на імгненне
Адчула асалоду ап’янення,
Здалося мне, што ты прыйшоў з вайны.

Павісну на цябе бы засцярог
У дзень нядзельны сонечны, яскравы,
Чакаю пэўна, хоць не маю права,
Любові той, што ты ў сабе збярог.

Віно віной – каханне ўсё ж не грэх,
А толькі душ наўмыснае памкненне.
Не папрашу ніколі прабачэння,
Што абдымала гарачэй за ўсіх.
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Валодзін Віктар Васільевіч 
(г. Бранск, РФ)

Нарадзіўся ў мястэчку Наўля Бранскай воб-
ласці. Паэт. Аўтар трох паэтычных зборнікаў, 
шматлікіх публікацый у альманахах і перыя-
дычным друку. Член Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і май-
строў мастацтваў (Украіна). Член Саюза пісь-
меннікаў Саюзнай Дзяржавы. Пражывае ў г. 
Бранску.

Бялькова Ала (г. Гомель, Беларусь)

Нарадзілася і жыве ў Гомелі. Па прафесіі – 
эканаміст. Кіраўнік літаратурнай гасцёўні ма-
ладых аўтараў «31-ы  мерыдыян». Аўтар кніг 
«Трапяткі світанак», «Палітра гуку», «Казкі і 
былі Белай Феі», «Адпусціла я цябе навечна». 
Піша вершы, казкі, апавяданні для дзяцей і да-
рослых на рускай і беларускай мовах.
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Вершы Валодзіна Віктара Васільевіча

Ізабэла
Пераклад Бяльковай Алы

Дзесьці прасёлкам гудзе адзінока машына.
Восень смуткуе, і з ёй – залаты лістапад.
Гронкай  чырвонай гарыць на заходзе рабіна.
Шызуюую гронку ў лістоце схаваў вінаград.

Доўга пустая расла каля хаты галінка,
Дах апляла, ў сакавітай лістоце сцяна.
Тонкія плечы пакрыла суседка хусцінкай,
Даўкія гронкі здымае у кошык яна.

Ўецца прыгожы узор на яе камізэльцы;
Сівую кружыць даўно галаву бабылю…
Ціха прысяду ля ганка з тугою на сэрцы.
З ягады віннай я сока ў вядро надаўлю.

І разаллю, каб брадзіла, па чвэрцях умела,
Да батарэі пастаўлю пад самым акном;
Хутка зайграе ў бутэльках мадам Ізабэла,
Нібы індыйскім рубінам, дамашнім віном.

Стане маркотна калі пад зімовай саетай
Мне аднаму і суседцы таксама адной – 
Вып’ ем па чарачцы з ёй і зацягнем дуэтам
Пра ямшчыка, што загінуў у стэпе зімой.

Восеньскай мухай гудзе адзінока машына.
Вечар ідзе, як заўсёды, на свой праменад.
Гронкай  чырвонай гарэніць ля плота рабіна.
Гронкай салодкай ў лістоце гарыць вінаград.
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На Радзіме
Пераклад Бяльковай Алы

Хутка ехаць. Прабегла сустрэча.
На талерцы астылая грэчка.
Засмуціўся, збялеў сіні вечар.
Не схіляйся, Сівы, галавой.
Што рабіць – адпачынак кароткі.
Ладзіць бацька патэльні за печкай,
Толькі горбіцца куст чарнаплодкі,
Лёг ля плота туману сувой.

Мне б у склепе,
                       Ды з жоўценькай бочачкі,
Мне б матуліных яблычкаў мочаных,
На саломцы густой пазалочанай
Ды з вішнёвым лікёрам зары…
А матуля мая побач з Богам
Нас чакае за чыстым парогам.
Ды рабіну здзяўблі да пары – 
Эх, разбойнікі - снегіры!

І няўдачай такой засмучоны,
Я дастану сухарыкаў чорных,
Пакрышу іх пад куст нахілёны
Ў першы снег, фарсуну - снегіру.
Не паесці нам яблыкаў мочаных,
Развалілася жоўтая бочачка,
Я заходу “Бывай” гавару.
Закурыць бы…
                           Ды я – не куру.
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Лета ў Наўлі
Пераклад Бяльковай Алы

Дзень застаўся ў душы марафонцам,
Працаваў і рукой, і плячом.
Ён устаў  на падачу, і сонца
Праляцела сусветным мячом.

Навальніцы грымелі пагрозай,
Ўслед аблокі ляцелі як раз.
І гудзелі услед паравозы,
Адгукалася рэчка ў атказ.

А з яе, елкі-палкі-маталкі,
Дзе блішчалі яскрава агні,
Выйшлі разам на бераг русалкі,
З вабных месцаў яе глыбіні – 

На лужок, дзе квітнеюць рабіны,
І ад холаду цёмнай вады
Свае голыя белыя спіны
Промнем зоркавым грэлі тады.

Беглі мы да ракі з трэніровак,
Разам з намі імкліва бег час.
І на вока жыццё стомятровак
Нам  намерала ўсім пра запас.

Басанож па зямлі мы хадзілі,
Ў сэрцы веру сваю бераглі:
Наш пасёлак – вяршыня Расіі,
А Расія – вяршыня Зямлі.
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Ля фантана
Пераклад Бяльковай Алы

Але Бяльковай (Крэс)

Як дама, абліўшы духмянасцю дзень,
Ў dentelle violette* ля фантана,
Lilas - па-французску; па-руску –“ сирень”,
Лавіла шансоны Мантана.

І водарам пахла. Да кропель вады
Цягнула духмяныя кісці.
Садзілася вільгаць на іх, нібы дым – 
На кветкі, пялёсткі, на лісце.

Манетак луска зіхацела  на дне,
І круглая рамка блішчала
Басейна; за ім, як у казачным сне,
Яна, незнаёмка, стаяла.

Фантом ў абрамленні суквеццяў і бруй,
Як з’ява сучаснага свету,
Карпускул і хваль з нетутэйшых фэн-шуй,
Містэрый мясцовага лета.

І кроплі, якія ляцелі уніз,
Лавіла, смяялася звонка.
Сушыла, узняўшы пад паркавы брыз
І промнікі сонца далонькі.

Пад промень сафіта ў мільёны ампер!
Пад graeseyer фанемы Парыжскага [R]
Кідала на шчасце сантымы,
Але сумясціць немагчыма
Яе і маёй акалічнасці сфер.
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І, што ні на Неўскім і ні на Цвярской
У межах зімы або лета.
З яе жывапісец – вялікі Крамской,
Нажаль, не напіша партрэта.

*dentelle violette(фр.) - у фіялетавых карунках.
**Акалічнасць - другарадны чалец прапановы, які пазначае месца, 
час, чыннік, выява дзеяння і інш. і адказвае на пытанні: дзе? калі? 
чаму? як? і інш.

Жаўрук
Пераклад Бяльковай Алы

Дзе не лес, а толькі дрэвы рэдка,
Ў поўдзень, за далёкаю ракой,
Плача там над вершамі паэтка – 
Над жывым Цвятаеўскім радком.

І пакой у чыстай хаце светлы;
Два гаршкі  з геранню на акне;
Абразок старэнькі, мабыць, медны;
Вышыванкі з нітак мулінэ.

А яшчэ канапа ёсць са спінкай…
Ды яшчэ звініць жывой струной
Песня жаўрука над той глыбінкай,
Над прапашчай рускай стараной.
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Начны дождж
Пераклад Бяльковай Алы

А.К.

У бязмоўе нас ноч апранала,бы ў шоўк,
Затуляючы смутку абрэзкі.
У маўчанні стаялі – аўтобус пайшоў – 
Ігрэк з ікс на жыццёвым узмежку.

На якім ў прадчуванні нялёгкіх дарог,
Адчувалі знаёмыя болі,
Ад хвілінаў растання, нібыта гарох,
Сыпаў дождж, як не сыпаў ніколі.

Біўся ў дзверы і стукаў, і вабіў за іх,
Дзе, да атамаў верныя дхарме,
Пры растанні  маліліся мы удваіх,
Запаветнае  кажучы “харе…”

У зямлі Каураваў. Яшчэ раз квіток
Па законе святому Санкальпы,
Уручылі ў круіз нам праз сотні дарог
Завітаць ў Нідэрланды,  да Альбы.

Бога міласць для нас – нараджацца людзьмі!
Мы – свабодныя, вольныя, гёзы!
…Come together right now over me
Той жа дожджык скрозь прэсныя слёзы
Напявае  нам  з «Beatles»;
«Beatles» змяняе на вальс;
Вальс на дольны памер падэспані…
Ён кахае так моцна далёкую Вас – 
Прыгажэйшую светлую пані!
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Вецер чэрвеня
Пераклад Бяльковай Алы

Там, дзе убор каралеўскі з вельвету
Колер бардо, ў праменадах пад вечар
Носяць заходы у чэрвені летам;
І выдувае паўднёвы там вецер

Розных сюжэтаў і фабул імгненні
У выяўленні тых будучых фота;
Ў кухні, дзе мамачка варыць варэнне,
Мой персанаж выяўляецца – хто там:

Ён, упіраючы ў дзверцы каленкі,
Лезе на стол, што стаіць ля буфета
І ужывае клубнічныя плеўкі – 
Смачны ласунак, як мёд і цукеркі!

Раніца ўстала, яе апранала
Рымская класіка: тога, туніка…
А ў падзямеллі даўно ўжо  чакала
Час свой цукровы у склепе суніца – 

Ягада, што не гарыць, ды гарэніць.
З ёй застываў у сіропах варэння
Час той салодкі, прыроды стварэнне
З шэптам вярбы і ракой гаварлівай,
Слаўны той час, дзе яшчэ ўсе жывыя.

Мне ад яго засталася на сёння
Сентыментальная старасць бяссоння.
Так вось… і ўсё ж вы варыце варэнне
І выбачайце мяне за тварэнне!
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Зімовы лёс 
Пераклад Бяльковай Алы

Ў журбе зімовая планіда,
Схавала сцюжа берагі,
Калі кудысьці з Dolce vita*
Імчаць вагоны праз снягі.

Бы ў жабракоў, у полі – гола.
Пад колаў цяжкіх,стыкаў грук
Дзьме вецер на пероне сола
Ў трафейны, бахаўскі мундштук.

І той трубе, і трубадуру – 
Гадоў прабегла – не злічыць.
Ён то залезе ў верхатуру,
То стрымгалоў уніз ляціць.

Ў нізы, ў рэаліі актавы,
Дзе скрозь мароку завірух
Нясе нялёгкая саставы,
Да мары іх бясконцы рух.

А ты сядзіш ў сваёй  вартоўні;
І думкі цягнуцца ў радок,
Ёсць стол і чайнік, кіпнем поўны,
І цягнеш за глытком глыток.

Чай прасаваны тых імгненняў
Астыў, як снегавы сувой...
І плынь свабоднага мыслення
Ў палоні замяці сівой.

*Dolce vita - італьянскі фразеалагізм.
Азначае «салодкае жыццё», «не жыццё, а маліна!»
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Май
Пераклад Бяльковай Алы

Разгарнуўся пад вечар алешніка ліст,
І да рэчкі аблокаў папіць малака
Прымасціўся заход, нібы вогненны ліс.
І ласкава яго частавала рака.

Гэтым вечарам, поўным цяпла і надзей,
Мы кацілі на роварах міма лужкоў,
Міма бэзаў з чаромхамі – майскіх падзей
Пад нашэсце на нас аднайменных жукоў.

І жукі, і вада,  ля дарог правады – 
Нам спявалі яны: “Націскай на педаль:
Школьны год завяршаецца…”
                                      Хутка, і ты
Залаты за іспыты заробіш медаль.

Зафіксуюць на фата цябе ў атэлье:
Ўзнагарода і метка на скроні блішчыць…
А пакуль ты і я – каляін побач дзве,
На пяску пакідалі узоры ад шын.
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Анісімава Настасся (г. Ульянаўск, РФ)
Нарадзілася 28 снежня 1987 года ў вёсцы 

Кадышава Ульянаўскай вобласці. Дзяцінства 
прайшло ў пасёлку Карсун. У 2006 годзе скон-
чыла Карсунскую кадэцкую школу-інтэрнат 
– Сімбірскі кадэцкі корпус юстыцыі з сярэбра-
ным медалём. Вышэйшую адукацыю атрыма-
ла ва Ульянаўскім дзяржаўным універсітэце па 
спецыяльнасці «Стандартызацыя і сертыфіка-
цыя» ў 2011 годзе. У цяперашні час працуе на 

Ульянаўскім механічным заводзе інжынерам па стандартызацыі 
першай катэгорыі. Не замужам. Пісаць вершы пачала з маленства. 
Першая публікацыя была ў раённай газеце «Карсунский вестник». 
Аўтар зборніка вершаў «Настальгія».

Жлоба Таццяна (г. Гомель, Беларусь)
Нарадзілася ў вёсцы Ворнаўка Кармянскага 

раёна. Пасля заканчэння 9-га класа Ворнаўскай 
сярэдняй школы паступіла ў Гомельскі дзяр-
жаўны педагагічны каледж імя Л.С. Выгоцка-
га. Затым працавала настаўнікам пачатковых 
класаў у роднай школе. У 2010 годзе стала сту-
дэнткай Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці «Беларуская 
філалогія. Літаратурна-рэдакцыйная дзейнас-

ць». Пасля заканчэння ўніверсітэта працавала ў Кармянскай ра-
ённай газеце «Зара над Сожам».
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Вершы Анісімавай Настассі

***
Пераклад Жлоба Таццяны

На абрыўках сшыткаў чужых,
З абломкаў душы сваёй
Я вершы вышываю гладдзю вышынь
Пры свеце фанарных агнёў.
Неразборлівай почарка вяззю…
Незразумелы сэнс, чужы матыў.
Л’ю чарніла на ліст, як граззю
Абліваюць старэнькі штатыў.
І пішу я толькі як сцямнее,
Пустатою чорнаю звязала.
Цішыня застыла, не паспее
Паказаць, што прыгажосць адтала.
Як назло, канчаюцца чарніла
У запасе іх і не знайсці,
Час ідзе, я разразаю жылы,
Кроўю строфы я пачну плясці.
Усё. Святлее. Раніца настала.
Жарка. Холад. Агонь і вада…
Мне словы пісаць цяжэй стала
І сілы хапае на подпіс – то я.

***
Пераклад Жлоба Таццяны

Я памру на світанні жаркага лета,
Знайшоўшы схову ў спёцы рванай душы.
Кветкі паклікаюць да тунэля свету.
Збіраць трэба крохі, грахі і грашы.
На сцэну-эшафот узыйду апошні раз,
Лёс – суддзя сыграй у “арол і рэшку” мной.
Арліны погляд ісціну мне верне ў гэты час,
А рэшка разаб’е зямны свет мой.
Я жадала памерці на світанні лета,
Але, к шчасцю, не здарылась гэта.
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***
Пераклад Жлоба Таццяны

Я ў глыбіні замучанай душы,
Забыты навек успамін,
Надзеі, веры і кахання грашы,
Абломкі ў няшчаснай свядомасці. 
Зажаты ў кут у цябе ў палоне
Спрабую вырвацца я на свабоду,
Але ў хмурых, злобных думках сэрца тоне,
А так хачу ўсё расказаць народу.
Калі-нібудзь у яе я вочы пагляджу
У душы – Надзея, Вера і Каханне
І слёзы не пакінуць зноў шчаку,
Ад шчасця сэрца ў стане замірання.

***
Пераклад Жлоба Таццяны

Колькі вуснаў цалавалі твае?
Колькі рук абдымалі плечы?
Прамаўчы. Не трэба ведаць мне.
Гэты вечар нам раны падлечыць.
Не жадаеш са мной да світанку?
Я пайду, калі скажаш: ідзі.
І душу, разбітую ранкам,
Сабяруць па драбніцам дажджы.
Кавалкі сэрца, што болей не кахае,
З крыш упадуць на карніз.
Пакахаеш – на неба ўзлятаеш,
Без кахання – са звонам уніз.
І развее халодны вецер
Абрыўкі душы маёй.
Закончыцца гэты вечар
Блескам фанарных агнёў.
Пацалункам прастужаны голас твой,
Словамі: цалую і кахаю.
Ты патрэбна мне і ты для мяне як свой
Празвіняць і ў мглу адлятаюць.
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***
Пераклад Жлоба Таццяны

Я баюсь бразгання цішыні,
Не пачую слоў я пра каханне.
Толькі ўсё часцей мне сняцца сны –
Я не чую, зноў і зноў я ў падмане.
Кожны дзень насуперак жыву,
І назло жыву я ўсім прагнозам,
Верш чытаю, слухаю вясну,
Для усіх, якія пад гіпнозам.
Я ў душы сваёй прыгрэла страх,
І змагаюся з вялікім болем.
Я жыву, як геніяльны Бах, 
Творчасцю я суцяшаю долю.

***
Пераклад Жлоба Таццяны

Яна магла памылкі ўсе лічыць
І перастаць глядзець даверліва, наіўна,
Але ад ісціны жыццёвай так душа баліць,
Хоць час даўно ужо нетарплівы.
Пераглядзець на правільнасць адказы,
Пераламіць складаны часам нраў.
Ды толькі перажыць той летні час адразу
Не хопіць вечнасці і праў.
Яна збяжыць у цішыню, за хмары,
Закрыецца, схаваецца ці знікне.
Як стаць ёй смелай, быццам мары?
І зменіцца яна ці зноў панікне.
Канечне зменіцца і стане як усе,
Душа спакой свой знойдзе ў вечным плене,
І будзе помніць прыгажосці ўсе,
Калі ёй так хацелась перамены.
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***
Пераклад Жлоба Таццяны

Адзінокая
Яго імя ўслых я скажу,
Дакрануся вуснамі да шкла.
Простым словам пра каханне адкажу
Ён раскажа, я незразумелая. 
На вакне кроплі ад дыхання,
Гэта дождж ці слёзы, невядома нам.
І каханне яго – пакаянне,
Мінулы грэх – вялікі ёсць падман.
“Недарэчная, ты ж пяшчотная,
Ты на шчасце вялікае права маеш.
Але зыйдзі ты бестурботная.
Ты навошта зноў заязджаеш?”
Няхай у мяне адзінота,
Не будзе спробы кахання,
Далёкай старой прароцтва.
Я адна, як заўжды, да склікання.
І я маюся, усё складана
Усё шукаю, заву і крычу
Шчасця моманта доўгачаканага,
І няма яго, я прамаўчу.
І сляза мой твар залівае,
Ад болі і ад разлук,
Крыху поспеху мне не хапае,
Няма побач мужчынскіх рук.
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***
Пераклад Жлоба Таццяны

Дакраніся да маёй параненай душы,
Фартуна, як птушка вясны.
Да другіх прашу, ты не спяшы,
Лёс мой забяры ў свае сны.
Цябе спрабую утрымаць, але не
Хапае сілы да цябе дакрануцца 
Пяро заўсёды я шукаю ў сне.
І на яве я прашу вярнуцца.
Фартуна, як птушка вясны
Адчыненых вакон не мінае,
Пяро пакідае, а сны
Наведваць не забывае.

***
Пераклад Жлоба Таццяны

Не кідай сваё сэрца ў агонь,
Няхай маё дагарае ноччу.
Шмат гадоў калакольны звон
Мне чамусьці ў віскі грукоча.
Для цябе я гару і свячу,
Але міма мяне ты праходзіш.
Я цябе паклічу, крычу,
Але ты міма вогнішча ходзіш.
Я ўчора стаяў на дарозе,
Вельмі доўга глядзеў пасля ўслед:
“Хай сягодня яна не пройдзе,
Хай пабача і дасць адказ мне”.
Ты не верыла? Я гавару…
Дык чаму ты не чуеш мяне?
Паглядзі, паглязді на зару.
Гэта ёсць адлстраванне мяне.
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Камароў Арман (г. Омск, РФ)
Нарадзіўся 8 сакавіка 1999 года ў Омску. Не-

аднаразова прымаў удзел у рэгіянальным семіна-
ры паэзіі і крытыкі «ПарОм». З’яўляецца членам 
ЛітА «Гаворыць Паэт». Публікацыі: зборнік прац 
удзельнікаў міжмуніцыпальнай літаратурнай 
творчасці школьнікаў «Крылы» (Омск, 2016 г.), 
літаратурна-мастацкі часопісы.

Касоўская Алеся 
(п. Мастаўскі Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася ў пасёлку Мастаўскім Красна-
дарскага краю 13 лістапада 1996 года. Скончыла 
філалагічны факультэт Маскоўскага дзяржаўна-
га ўніверсітэта імя М.В.Ламаносава. На дадзе-
ны момант атрымлівае ступень магістра там жа. 
Выкладае рускую мову, літаратуру, вершаскла-
данне. Вершы апублікаваныя ў паэтычнай анта-
логіі «Літаратурная Еўразія» і ў зборніку «Галубы 
срэбраныя» да 125-годдзя Марыны Цвятаевай.

Кузняцова Іна 
(ст. Абліўская Растоўскай вобл., РФ)

Нарадзілася ў 1978 годзе ў с. Манькоўка Лу-
ганскай вобл. Украіны. Навучалася ў  Вёшан-
скім педагагічным каледжы. Па спецыяльнасці 
– філолаг. Працавала настаўнікам рускай мовы і 
літаратуры, метадыстам аддзела культуры, карэ-
спандэнтам раённай газеты, гідраметэаназіраль-
нікам. Публікацыі – чарговы выпуск літаратур-
на-мастацкага альманаха «Данская глыбінка».

Курбака Вячаслаў 
(г. Маладзечна Мінскай вобл., Беларусь)

Нарадзіўся ў маляўнічым мястэчку Лебедзева 
на Маладзечаншчыне 18 мая 1984 года. Абраў для 
сябе прафесію юрыста, скончыўшы ў ліпені 2006 
года Мінскі інстытут кіравання (цяпер — Мінскі 
інавацыйны ўніверсітэт). З 2006 года працаваў на 
прадпрыемствах і ўстановах роднай Міншчыны. 
Піша паэзію, прозу, артыкулы і невялічкія нататкі 
ў прэсе.
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Вершы Камарова Армана

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

На якім Беламорскім канале,
у якой днепрагэсаўскай цемры
бацьку майго растапталі
і ў агульнай канаве
на славу краіны хавалі?

Масква нічому не верыць.
Масква нікому не даруе.
Зграяй у неба крык пакаленняў 
Адлятае — час наш рахуе.

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

Раскажы, праваднік,
як жыццё,
мусіць донька
краіне хлапца прывяла ці дзяўчо?

Выйдзем на станцыі — цягні беламор за вагонам,
бай пра тое,
як ты ганарышся
домам.

Колькі вакзалаў ужо за спіной,
Ці звіняць вагоны сібірскай зімой?

Бег колаў праз сінюю далеч.
Каго мроіш ты, як засынаеш?
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***
Пераклад Курбакі Вячаслава

Маўчы.
І не кажы мне гучных словаў,
я так стаміўся ад прыслоўяў.

З тваіх вачэй
святой вадзіцы
праз сечу зноў іду напіцца.

Да тваіх ног
чытаць малітву,
зноў па складах, без перапынку.

Дазволь нарэшце
стаць шчаслівым

/ ратуй і захавай-
усё ў тваёй сіле /.

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

дзесяць тысяч гадоў блуканняў,
лесвіца да мары.
мільёны расстанняў
да цябе зноў шляхі, абшары.
ад вакзала да вакзала
цягніка імчыць страла.
усё згарэла. ўсё прапала.
нічога не шкада.
сэрца каменем цягне ў вір,
у вышыню думкі птушкай лятуць.
я вітаю горада шыр.
Я жыццё спяшаю адчуць.
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***
Пераклад Курбакі Вячаслава

Я сяджу ў кватэры адзін,
вывучаю паэтыку Бродскага.
Але дзе ж цяпер ты?
Можа едзеш у аўтобусе ў госцікі
(Ды да каго?)
За табой сочыць сонца праз шкло
ва ўсе свае вочы
увесь дзень — аж да ночы.

Пра што твае думкі зараз?
Пра мяне – не чакаў я нават.
А як зноў аб некім
мары —
філосафам стану.

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

У мяне шэсць палаючых сэрцаў.
Я як з кнігі
з нейкімі
міфамі
Або збег з кунсткамеры ў Піцеры.

У цябе шэсць рук,
Як у Шывы
у вялікай рэлігіі.

па руцэ
на кожнае сэрца маё.
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Вершы Касоўскай Алесі

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

Неба нахмурыла мажныя бровы,
Ціхай хадою восень прыйшла.
Усе мы рахуем на пальцах любові,
Жджэм штогадзіны цяпла.
Дожджык казыча вакно рукавамі,
Да шэрых пантофляў ліпне асфальт.
Шмат замаўчана ўсяго паміж намі.
Шмат давядзецца чакаць.
Чэшуць вятры залацістыя шаты.
Чухаюць кроплі дарог лабірынт.
Надта даўно мы знаёмствам багаты.
Зноўку ў абдымкі спяшым.

***
Пераклад Курбакі Вячаслава

Так бывае: штурхаюць, кідаюць, не цэняць,
Кожнага разу кусаюць, як пернік.
Я ў сусветнае зло не прывучаны верыць.
Ды і сам пагубляў гандыкапы даверу.
Нічога не зменіш ты паасобку.
Ёсць такі парадокс у нашым “цуднае” краю:
Душы многіх ад цёплых абдымкаў згніваюць.
Як мялее дабро... Свет стаў увесь нетрывалы.
Не, не скарджуся. Песні спяваю начамі.
То пад Прэслі танцую, то пад Млын папіваю.
І ўвесь час па жыцці свой прытулак шукаю,
Быццам уласна жыццё без канца і без краю.
Так бывае: стаміўся ад клятае будняў,
Ды ўцікаці па шатах ня варта й ня буду.
Я ў сусветнае зло не прывучаны верыць.
Адваротнае ж часам даводзяць суседзі.
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Забытае лета
Пераклад Курбакі Вячаслава

Вітаю, мой родны. Стамілася, трапна.
Я чула ўжо сотні вар’яцкіх гісторый.
Хвіліны з табою глытала я прагна.
Цяпер жа ўсяго толькі выю ад болю.
Павольна і ранак адыдзе ад комы!
Дратуе з-пад кранаў сімфонія кропель.
Зраблю раптам выгляд, бы мы не знаёмы.
Гуляцца з табою стамілася. Хопіць.
Не той ужо ўзрост ды не тыя ўжо людзі.
Глядзім на жыццё цяпер крышку іначай.
А зрэшты, хто нас з табой, любы, асудзіць
За тое, што зноўку ўсё ў нас па-дзіцячы?
Я прагна глытаю маўчанне пакояў
Пяшчотай тваёй набрыняе паветра.
Яшчэ не прачнулась жыццё гарадское.
Мне зноўку прыснілася нашае лета ...

Беражы сябе
Пераклад Курбакі Вячаслава

Красавік нас павольна з табой падзяляе.
І градам дзічэе пахмурае неба.
Ты без стомы ізноўку мне давяраеш!
Беражы сябе! Чуеш, каханы? Так трэба.
Не згадаю апошні з табою заход.
Ён, напэўна, быў мілым, цудоўным, як ты...
Што, мінуў сакавік — падкажыце, народ?
Во, гарэзы! Быў люты, як не круці.
Вокны погляд забылі мой пэўна ўжо.
Кнігі старонкі памятыя, сумныя.
Колькі ж нясе перашкодаў жыццё...
Мы толькі ў думках з табой неразлучныя.
Колькі ж у свеце сустрэч неадбытых...
Колькі ж пачуццяў на волю не пушчаных...
Мілы, так важна свой лёс не паблытаць!
Ты беражы маё сэрца гаючае.
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Я хачу ўбачыць піцерскую восень  
Пераклад Курбакі Вячаслава

Я хачу ўбачыць піцерскую восень,
Што паслала спрытна цуда-дываны.
На праспекты, паркі скінуўшы лістоту,
Ветрык зашаптаў бы: «Чысціня, сябры ...»

Крышку б пастаяла, вочы затуліўшы,
Адчуваннем новым малявала б свет,
Восень маю душу зноўку акрыліўшы,
Падарыла ўсмешак незямны букет.

Я хачу ўбачыць піцерскую восень,
Ветрыкам халодным стаць цяпер і тут.
Пагуляць па парках... Горад не запросіць
У госці пракладаці да яго маршрут.

Я па-над Нявою неслася б упарта,
Віхрам закружыла б усё вакол сябе.
Піцерская восень – залатая карта,
Карнавалы лісця зноў для нас збярэ.

Да цябе прыеду, піцерская восень,
І ўдваіх мы будзем зноўку ў цішыні
Цешыцца табою. Я прыеду ў госці,
Ты не раз ўспомніш залатыя дні.
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Вершы Кузняцовай Іны

Вулачкі Растова
Пераклад Курбакі Вячаслава

Маленькія вулкі старога Растова —
Хацінкі ўшчыльную с супольнай страхой...
Адчынена брамка, шурпата, нянова,
Малечай забіты у мінулае гол...
Пяшчотныя вулкі старога Растова —
Вужынай сцяжынкай, нібы ў небакрай,
Бяжыце ўніз вы да самага Дона,
Да парку бліжэй, дзе бярозавы гай.
Вузенькія вулкі старога Растова —
Нізенькія вокны і коткі за шклом...
Праходы ды рэйкі ў падмурках грунтоўных.
Муры паабапал — былінны настрой.
Сучасныя гмахі ў Растове-на-Доне 
Узносяцца горда над местам старым,
Дзе сонца ўзыходіць паходкаю соннай
Стагоддзі, як сёння і учора, й заўжды.

Усё як па нотах
Пераклад Курбакі Вячаслава

Усё як па нотах, што ў тонкім блакноце,
Кожны наш крок, кожны ўздых — гэта нота.
Крокам няўпэўненым — «до» палавіннае,
Па танцавальныя — ноткі гуллівыя.
Дожджык вясновы — трэця актава.
Снег самы першы – мінорам ёсць спраўным.
Голас звярыны — вароны, лісіцы —
Ноты ў актавах на розных паліцах.
Слёзы, усмешка — на ўсё свая нота.
Кожны наш дзень — партытура з блакнота.
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Дзе пахне ладан
Пераклад Курбакі Вячаслава

У свяцілішчы, дзе пахне ладан
І златам ззяюць купалы,
Дзе няма месца сварцы, здрадзе,
Дзе адбываюцца абрады,
Вядзем гаворку з Богам мы.
Дзе ў воску плавіцца нядоля,
Дзе думкі чыстыя наўкол,
Дзе прабачаюць сэрцам вольным,
Дзе зло ў душах жыць ня здольна —
Канец пакутаў і грахоў.
Дзе паслухмянасць дорыць шчасце,
Малітвы шэпчуць і пяюць,
Знікаюць сум, мірскія жарсці
Ды стома ад жыцця напасцяў —
Душа мая асела тут.

Замроілася
Пераклад Курбакі Вячаслава

Вечар тае, ноч страчае...
За вакном гуляе дожджык.
На вакенцы пакідае
Раўчукі вільготных сцёжак...
У іх крапліначкі вясны —
Свежасці, цяпла, квітнення...
Сняцца мне яскравы сны
Ад дзіцячага натхнення...
Сняцца кветкі і нябёсы,
Засланіўшы ўсе трывогі,
Мора поўнае дзівосаў...
Ўдалячынь вядуць дарогі...
Раніцой усё ў сняжку —
Усе сцяжынкі і дарожкі...
Рыфмы-косы запляту —
Ох, замроілася трошкі...
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У боціках па лужынах
Пераклад Курбакі Вячаслава

Як пад першым ды пад дожджыкам,
Пад вясёлым ды разлівістым,
Парасончык свой, нібы сонейка,
Над струмочкаў бегам звілістым,
Па агромністых марах-лужынах,
Ды ў гумовых маіх боціках,
Узнагароджана ўсё ж заслужана
Смеху выбухам, шчасця дотыкам!

Прыкметы восені
Пераклад Курбакі Вячаслава

Сухавей ізноў веяў холадам —
Першай ластаўкай цёплай восені.
Шчэ шапталі дрэвы не ў золаце,
Ды стаяць сівыя на досвітку.
І застыне вада ў рачулачцы,
Лядком першым зацягнуўшыся.
Зазбірала лета клумачкі,
У туманы ізноў апрануўшыся.
На далонь лісты прызямляюцца,
Кветка ў дом з двара нібы просіцца.
Не гадалі мы хутка старыцца,
Ды цяпер у вачах ноткі восені.
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Валянцеева Вольга 
(г. Луганск, Украіна)

Нарадзілася 19 студзеня 1989 г. у г. Стаханаве 
Луганскай вобласці. Адукацыя вышэйшая, у 2011 
годзе скончыла Стаханаўскі факультэт Луганска-
га нацыянальнага ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі па 
спецыяльнасці «Англійская філалогія. Замежная 
літаратура». Па прафесіі – настаўнік. У творчым ба-
гажы – 1 паэтычны зборнік, а таксама 8 раманаў у 
жанры фэнтэзі.

Нікалаева Вольга 
(г. Ціхарэцк Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася ў сям’і ваеннага, аб’ездзіла ўсю 
Расію. Вершы піша з 12 гадоў. У г. Белагорск Амур-
скай вобласці ў 2005 – 2009 гг. з’явіліся на свет ча-
тыры кнігі лірыкі. Кніга «Буду твоей» выйшла ў 
Таганрогу ў 2010 годзе. Друкавалася ў альманахах, 
газетах. Працавала пазаштатным журналістам у 
газеце «Белогорский купец». На дадзены момант 
Вольга – майстар дэкаратыўна-прыкладной твор-
часці, член літаратурнага абяднання «Криница» 
поўначы Кубані.

Чарняўская Ганна 
(г. Таганрог Растоўскай вобл., РФ)
Нарадзілася 7 жніўня 1997 года ў г. Таганрогу. 

На дадзены момант – студэнтка выпускнога курса 
ТКМП (Таганрогскі каледж марскога прыладабу-
давання), працуе ў якасці пазаштатнага карэспан-
дэнта ў газеце «Таганрогская правда». У 2017 годзе 
брала ўдзел у гарадскім конкурсе маладых паэтаў і 
пісьменнікаў Растова-на-Доне і была надрукавана 
ў зборніку маладых паэтаў і пісьменнікаў Расто-
ва-на-Доне. 

Курмазія Таццяна (г. Мінск, Беларусь)
Нарадзілася 2 жніўня 1992 года ў г. Петрыкаў 

Гомельскай вобласці. На дадзены момант жыве ў 
Мінску. Вершы пачала пісаць прыкладна ва ўзрос-
це шасці гадоў. Філолаг па адукацыі. Дыпламант 
II ступені VII Усерасійскага конкурсу-фестывалю 
меладэкламацыі імя В. В. Верушкіна «Пецярбург-
скі анёл-2018». Прызёр Мінскага гала-канцэрта 
Міжнароднага фестывалю «Сусветны дзень паэ-
зіі-2018» у намінацыі «Самы прыгожы выступ». 
Удзельнік ІІ Міжрэгіянальнага форуму маладых 
пісьменнікаў Мінскай, Гомельскай і Гродзенскай 
абласцей.
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Вершы Валянцеевай Вольгі

Прынцэса
Пераклад Курмазія Таццяны

Хто вам сказаў, што прынцэсы слабыя, кволыя?
Хто вам зманіў, што каханне заўжды прыгожае?
Прыйдзецца – у пекла за любым сыду. Свае вочы долу я
Не апускала, сустрэўшы напасць варожую.

Стаў бы мне цмок спадарожнікам верным у цяжкасцях,
Ворагаў бы забіваў ледзяным сваім зубам ён.
Я ж заблукала б у сцежках жыццёвых з радасцю,
Толькі б аднойчы мой прынц зноў назваў мяне любаю.

Меч мой пра перамогі спяваў бы птушкаю,
У валасы сівізна ўплялася б ніткамі.
Зноў бы пайшла ў далячынь пуцявінай-стужкаю
Не каралевай, а простым дзяўчом-найміткаю.

Толькі б кахаў, больш нічога не папрасіла б я,
Нават жыцця не шкада за яго, адзінага.
Знішчыла б усю небяспеку сардэчнай сілаю,
Край незямны стаў бы новай для нас радзімаю.

Зноў ружавее за вокнамі золак промністы,
Раніца грукае ў шыбы вятрамі срэбнымі.
Дзесьці на ложку ў палацы чужым агромністым
Ён прачынаецца. Я ж яму непатрэбная.
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Душы-інваліды
Пераклад Курмазія Таццяны

Душы-інваліды, жабракі-калекі
З сумам зазіраюць у вочы чалавеку.
Брудныя, сляпыя, у абрыўках веры.
Адплаціць хто зможа за надзей хімеры?
Хто, скажы, адкажа за асколкі думак?
Дзе знайсці няшчасным вечны паратунак?
Літасці не будзе, як і даравання.
Не ўзнагародзяць бедных за чаканне.
Вось яны дурныя, шэрыя, пустыя –
Душы-інваліды, вестуны нямыя.
Па старым дарогам ўсё цягаюць цела –
Прарасталі крылы, ды, на жаль, нясмела.
Страчаны іх голас, думак рой туманны.
Усё ж пакуль жывыя, хоть і скатаваны.
Цягнуць душы рукі ўсім, хто іх пачуе,
Толькі бессэнсоўна – ужо ім не ачуняць.
Самі прадаліся, самі вінаваты,
Не вярнуць ніколі гэтай цяжкай страты.
У будучыню нельга, як бы ні балела,–
Не знайсці пратэза для душы сатлелай.

Злёгку казачнае
Пераклад Курмазія Таццяны

Ты сядзеў на балконе і думаў: жыццё – гэта сон.
Толькі сон, ад якога прачнуцца тужліва і страшна.
Месяц у небе лунаў, нібы сподак, вялізны і важны,
Напяваючы зоркам, і ветрык спяваў ва ўнісон.

Я ішла па сцяжынцы, а зоры глядзелі з нябёс – 
Гэта, мабыць, да ветру, і заўтра засыпле дарогі.
Мне скіруе Зіма свой дэсант беласнежны пад ногі,
Накідаючы покрыў на мары пра будучы лёс.
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Мы раней не сустрэліся. Проста не ведалі што
Дзесьці ходзім даўно па суседніх бясконцых дарогах,
Катавалі сябе ў непатрэбных, нязначных трывогах
І ліслівыя ўсмешкі раўнялі да праўды святой.

Можа, заўтра сустрэнемся? Сыдуцца ў снезе сляды,
Сэрца з сэрцам навек аб’яднаюцца ў грукат адзіны.
Будзе месяц лунаць, пад якім мы с табою хадзілі,
І дзівіцца, як «мы» ўтвараецца з слоў «я» і «ты».

Горад
Пераклад Курмазія Таццяны

Горад мой схаваўся пад покрыў ночы –
Горад спіць і бачыць у сне абшары,
Бачыць толькі тое, што вельмі хоча –
Свет без мітусні ды вайны пажараў.
Горад надта стомлены санцапёкам
І снарадаў гукамі мітуслівых.
Верыць ён, што раначак яснавокі
Хутка прыйдзе, радасны і шчаслівы.
Горад, зразумей, мы з табой павінны
Да святла імкнуцца, мацней рабіцца.
Чуешь? Ноч нам грае святыя гімны,
Перайшоўшы ў лета з вясны граніцу.
Навальніца вечнаю быць не можа –
Усё ж надыдзе радасны дзень, вядома.
Горад мой, я ведаю, дапаможаш
Назаўжды пазбавіцца мне ад стомы.
Ты дазволь у абдымкі твае ўпасці.
Усё няхай абноўленым у свеце стане.
Апрануся, нібы ў сукенку, у шчасце,
Каб для іншых промнікам быць світальным.
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Вершы Нікалаевай Вольгі

У кроплі расы
Пераклад Курмазія Таццяны

У кроплі расы,
У цябе на далоні
Дзве страказы
На травінкі адхоне,
Неба, азёрнага
Шоўку блішчанне,
Мякка-ружовага
У свеце кахання.
У кроплі расы,
У цябе на запясці,
Ветру парыў,
Кветак лёгкія танцы:
Жыта ды мак,
І люпін з медуніцай…
Стрыжык ці шпак
Бледна-сінім кружыцца.
У кроплі расы,
Што сцякла асцярожна,
Лёгенькі пыл
Мітусні прыдарожнай,
Мрой залатых
Вечаровая данасць.
Дзе крочыш Ты –
Адчуваецца Радасць.
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Адшукай
Пераклад Курмазія Таццяны

Адшукай (і астатняе знойдзеш),
Дзе там конік трашчыць у агародзе,
Дзе рамонкі ў бярозавым гаю,
Нібы пані, на свет пазіраюць.
Адшукай сярод летняга звону,
Аб чым марыш з калыскі да скону,
Усё тое, што пішацца, сніцца:
Калакольцы ў траве, як званіцы,
Салаўя, што абуджвае сэрца
І цягнік, што кудысьці нясецца.
Ручаёў веснавых пералівы,
Коней доўгія светлыя грывы.
Адшукай на зялёным прасторы
Рэха самых Вялікіх Гісторый,
Сваё сэрца раскрый, што далоні.
Чуешь? Песню зацягвае конік… 

Не пішы
Пераклад Курмазія Таццяны

Не пішы. Усе лісты твае пахнуць дажджом,
Адзінокім агнём ганарлівай душы.
Іх так шмат – разарвецца калі-небудзь дом
І адкрыецца позірку дзіўная шыр.
І у пустыні канвертаў ды марак, радкоў
Я згубіцца магу на жыццёвай шашы.
З прастатой і суровасцю ў думках гатоў
Я ўпрошваць цябе: без патрэб не пішы.
Не пішы. Мне лісты твае – дзікі праклён:
Там гарэзнасці доўжыцца тонкая ніць.
Адчуваю, як восень запаліць агнём,
Што да гэтага дня не магу прыпыніць.
Не пішы. Так прасцей. Ну навошта маніць
І блукаць у лясах бессмяротнай душы?
Не пішы. Між радкоў дождж працягвае ліць,
Хоць і дня без лістоў тваіх мне не пражыць.
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Вершы Чарняўскай Ганны

Начныя кашмары
Пераклад Курмазія Таццяны

Мне мінулае грукае ў дзверы начамі,
І не толькі маё: пражываю чужыя
Увасабленні – і болем нямога адчаю
Накрывае. Сябе адчуваю спажывай,

Што ніколі адказам не адрэагуе,
Бо знявечана цела атрутай салодкай.
Ад усіх непрыкметна і ціха бягу я,
А мінулае робіць адлегласць кароткай.

І дыханне, і слёзы затрымліваць позна,
Ды крычаць, барабаніць нагамі– пачуюць.
Жах узнікае ў свядомасці метамарфозах,
І не збегчы на дах ад яго, не ачуняць.

Не маркотна гучыць, а сумбурна і дзіка,
Што кашмары лязу вострай брытвы падобны,
Што сціскаецца сэрца ад болю і крыкаў.
Я ў сне, нібы ў цёмным бяздонні халодным.

Рыцар
Пераклад Курмазія Таццяны

Рыцар, ступіўшы на ростань дарог,
Упарта шукае свабоду і дом,
Шлях свой адзіны, каханне навек.
Марна ўдачу чакаць, чалавек,
Не аглядайся на безліч гадоў.
Шанец адзіны. Засвой жа ўрок.
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Кожная сцежка вядзе да вайны,
Нельга здавацца – галоўны закон.
Рухай наўпрост, не намотвай кругі –
Толькі для смелых адкрыты шляхі,
Іх паважаюць у народзе спакон.
Бачаць героі спакойныя сны.
Вытрываў – можна адкласці свой меч,
Даў слабіну – галаву здымуць з плеч.

Лісты без адказу
Пераклад Курмазія Таццяны

Чалавек разбірае лісты – у мінулае вокны,
Сярод іх выпадкова знаходзіцца жоўты канверт.
Адрасат невядомы, і лічбавы адрас самотна
Пазірае падцёклай чарнільнаю вяззю на свет.

Пранясуцца вятрамі радкі па прасторы папернай
Пад уражаннем сціслых пачуццяў, нямой цішыні.
Ёсць прычыны на горкае тое маўчанне, напэўна.
Усё ў гэтым лісце нібы кажа: «Забудзь, не крані».

Тых людзей раскідала зіма па застылых дарогах
Так, што нават мастоў не паспелі спаліць за сабой.
Засталося апошняй сустрэчы цяпло ля парога,
Дзе былі аб’яднаныя мараю светлай адной.

Доўгай стужкай пацягнуцца іх раз’яднаныя лёсы.
Паміж імі – бязмежнай адлегласці горкі папрок,
Нібы хтосці суцэльную плоць разарваў на палосы
І заплёў у разлукі самотны і вечны вянок.
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Васіленка Дар’я 
(ст. Ладажская Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзілася ў 2003 г. і жыве да сённяшняга 
часу ў Краснадарскім краі, станіцы Ладажскай. 
Часта менавіта родныя месцы, з якімі злучана 
мноства розных эмоцый, і натхняюць на напісан-
не новых вершаў. Вучыцца ў МБАУ САШ № 19 імя 
В. П. Стрэльнікава з першага класа. Захапляецца 
паэзіяй роўна год. Апроч гэтага любіць вучыць на 
памяць лірычныя ці празаічныя творы. Захапля-

ецца інфарматыкай і алгебрай, але знаходзіць натхненне менавіта ў 
вершаскладанні.

Ласаева Анастасiя 
(г. Гомель, Беларусь)

Нарадзiлася 25 сакавiка 2000 года ў горадзе Ба-
бруйску. В 2006 годзе пераехала ў Мiнск i ў хуткім 
часе пачала пiсаць свае першыя вершы i песнi, ак-
тыўна займалася мастацтвам. У 2018 годзе выда-
ла свой першы паэтычны зборнiк «Чорны бэз» i 
кнiгу прозы «Паэт і мастак». Была ў складзе фаль-
клорна-эстраднага ансамбля «Ранiчка», вучылася 
акцёрскаму майстэрству ў Мiнскам тэатральным 

гуртку. Скончыла каледж народных мастацкiх промыслаў. У гэты 
момант самастойна вывучае анiмацыю мультфiльмаў i пiша музы-
ку. Займаецца ў Школе маладога лiтаратара УА «Гомельскi абласны 
палац творчасцi».
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Вершы Васіленка Дар’і

***
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Толькі ты мне застаўся жаданай уцехай,
З новай сілай я вобраз твой родны люляю,
А ці сонца збяжыць, ці аслепну – не знаю,
Мне чужога не трэба ні пагляду, ні смеху.

Ты як быў, так і будзеш адвечнаю марай,
Ганарыцца не буду зорнай я мішурой,
Не хачу заракацца ні табой, ні сабой,
І хоць я не акрэпла, не злякаюся хмары.

Але зараз паверыць не магу ў перашкоды,
Закаханага сэрца агаліць глыбіню.
Знаю, скажаш, што любіш мяне ты адну,
Без цябе мне не люба ні жыццё, ні свабода.

Што ты адчуваеш?... 
Пераклад Ласаевай Анастасiі

З тленных кожны бачыць свет па-свойму.
Ад таго, што для мяне выдатна, позіркі варочаеш.
Беласкурай пастаяннай у маім жыцці ўсё дазволена,
Бо цябе заўсёды вяльмую, як сам ты захочаш.
Але сціскаеш рэбры дзіўным смехам,
І ў абдымках жарсных ірвуцца ран краёчкі.
Што ты адчуваеш,  смутак ці пацеху?
Гледзячы мне ў вочы?
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Сняжынкамі ноч і спявае, і плача
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Сняжынкамі ноч і спявае, і плача.
А голыя дрэвы вітаюць у шлях.
Мурашкамі скура пакрытая скача
І б’ецца каханне ў ціслых грудзях.

Я выйшла, пакуль завея прымоўкла,
Чырвань на шчоках і бляск у вачах,
Каб ты заглядзеўся на дзеўку-вяскоўку,
На вуснах знайшоў чараванне і смак.

Я мару ў бязмоў’е пакояў тваіх:
«Застанься, імгненне, куды ты бяжыш?
Мы доўга шукалі мястэчак сваіх,
І кожны нёс свой незапамятны крыж».

Да чорта паслалі мы нормы маралі
Яшчэ так нядаўна, ужо так даўно...
Мы радасць з табою ў смутку шукалі
Ў абдымках адзін аднаго, як - адно.

А ты - быццам мора. Рукою трымаеш,
Качаеш на хвалях, што грэюць душу.
Пражыць без трывогі ты мне абяцаеш,
“Мы разам навекі” – я ціха шапчу.
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Я з прыступкі на прыступку
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Я з прыступкі на прыступку
Спешна, подбягам бягу
Тыдзень бестурботны - ў грубку,
Ну, а добры берагу.
І нуда перад вачыма,
Цяжар ломаных надзей,
Я жыву нібы ў адрыне:
Сярод хлусаў і свіней.
Нібы Ларына Таццяна,
Моўчкі я магу прапасць.
Я ўзношу ідэалы,
Ды адчай, нібы напасць.
Я з прыступкі на прыступку
У трызненні упаду
І паволі, быццам вутка,
Прама ў пекла, не ў ваду.
Калі будуць яшчэ сілы,
Іх я сцісну ў руках
І пагляд дзяўчынкі мілы,
Я схаваю у вачах.
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Вірбіцкіх Уладзіслаў 
(г. Гарачы Ключ Краснадарскага кр., РФ)

Нарадзіўся ў горадзе Гарачы Ключ Красна-
дарскага краю, дзе і жыве цяпер. Першыя рад-
кі пачаў рыфмаваць з 4-х гадоў. Першыя песні 
пачаў пісаць у 13, а пазней – і вершы. На сён-
няшні момант напісана больш за 200 песень. 
Сваім арыенцірам лічыць Маргарыту Пушкіну. 
Фіналіст фестывалю-конкурсу «Берагі друж-
бы-2018», а таксама лаўрэат краёвага і раённых 
конкурсаў.

Колчын Станіслаў (г. Калуга, РФ)
Па спецыяльнасці - інжынер-энергетык. 

Кіраўнік калужскага моладзевага літаратур-
нага клуба «Арктыда». Член Расійскага Саюза 
Прафесійных Літаратараў (РСПЛ) з 2015 года. 
Намеснік старшыні РСПЛ з 2018 года. Лаўрэат 
абласных, усерасійскіх, міжнародных, літара-
турных конкурсаў і фестываляў. Аўтар паэ-
тычных зборнікаў «Кайданы памяці» (2010 г.) і 
«Начныя росы» (2015 г.).

Мальшэўскі Антон 
(г. Гродна, Беларусь)

Нарадзіўся 29 чэрвеня 1985 г. ў г. Маладзечна  
Мінскай вобласці. У 1995 годзе сям’я пераехала 
ў г. Смаргонь Гродзенскай вобласці. Большас-
ць вершаў была напісана падчас вучобы ў Бе-
ларускім дзяржаўным тэхналагічным універ-
сітэце, дзе вучыўся на факультэце выдавецкай 
справы і паліграфіі. Яшчэ адну вышэйшую 
адукацыю атрымаў на завочным факультэце Ін-

стытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Леніна ў Мінску. Піша на рускай і  беларускай мовах. Друкуецца ў 
раённых і абласных газетах, на інтэрнэт-сайтах. Падборка вершаў 
была апублікавана ў калектыўным паэтычным зборніку «Астра-
вецкай зямлі галасы». Працуе ў раённай  газеце «Астравецкая 
праўда» загадчыкам аддзела фотаілюстрацый.
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Вершы Вірбіцкіх Уладзіслава

Абяцай
Пераклад Мальшэўскага Антона

Абяцай, калі я загадаю
Чаканне адкінуць далоў,
І сыходзіць, без скрухі адчаю,
Ты пакінеш ночы без зор.

Усё змяняецца ў свеце нябачна -
Можа, заўтра парве артснарад
Тыя лініі, што спалучалі
Кожны гук, кожны крок і пагляд.

Не, не думай! Змагацца - я буду!
Першы крок - значыць, шлях да канца.
Толькі цуду няма адчування,
Калі цуды раблю толькі сам.

І загадам сляпым не пярэчу
Невядомага новага дня,
Ты чакай. Толькі я не чакаю
Прадказанняў здзяйснення тут я.

Нам нябёсы дадуць сваю ласку,
Калі ведаць – свой час для ўсяго.
«Няхай так!» – закрычу пад шрапнеллю,
І на брустверы стане святло.

Абяцай не кранаць у гарнілы
Задарма той знявечанны лёс.
Каб зрабіць кагосьці шчаслівым,
Перш адчуй сам ты ласку нябёс.
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Я
Пераклад Мальшэўскага Антона

Тут вакол усё быццам няправільна,
Зверху ўніз перавернута ўсё.
Тыя планкі, у дзяцінстве што стаўлены,
Знесены пад патухлым агнём.

Не старэй, але ўсіх разумнейшы.
Тут паветра не верыць сабе.
За акном мітусяцца планеты, 
Пра сляпы не спазнаючы  лёс.

А гадзіны мінаюць без жалю,
Міма дні, і зноў такту няма.
І без болю не даць радасць ведаў тым,
Хто гаворыць без веры ў сябе.

Вы кажыце! Рабіце! А ну!
Гэты час перамогі дае.
І той поспех, што зараз патрэбны,
Можа стацца, да вас не прыйдзе.

Гэта ў нашай натуры - заблытацца.
Дзень як ноч. А ратунак - як сон.
І гамоняць бязглуздыя  вуліцы.
І хто будзе ўратаваны тут сёння?

У барацьбе паміж воляй і шчасцем,
Пераможца свайго абраўшы.
Хто ж тут будзе вечна згодны?
Хто ж тут будзе вечна няправы?
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Вершы Колчына Станіслава

Пяруноў цвет
Пераклад Мальшэўскага Антона

Жыццё - секунда, імгненне - жыццё,
Для людзей і для цэлых народаў.
Шукаеш страчаны сэнс даўніны,
Спасцігаючы згадкі прыроды.

І выходзіш у нянасце начное,
Што начэй ўсіх святлей, карацей,
Каб свабоду сваю перасіліць
І знайсці, каб скаваць сябе моцна,

Ланцужок з шуму крокаў ката
Каля вогнішча проста да неба.
На секунду спазнаеш каханне,
Якога зусім не бывае.

І кветку, якой не было,
Знойдзеш ты не ў тумане ў лесе.
Быццам памяць стагоддзяў, планет,
У пустазеллі ўваскрэсне

Душ, што крылы згубілі свае. Ён - палёт
І імгненне каштоўней стагоддзяў.
Вера ў цуд у табе ажыве,
Але на досветку сойдзе.
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Свабода і смерць
Пераклад Мальшэўскага Антона

Усё жыццё - барацьба з царыцай цемры,
Толькі як ні біся – ўсё прайграеш.
Розумы шукаюць Неўміручасць,
А душы – вабяць нябёсы,

Але пойдуць усе за грань,
З-за якой няма вяртання,
І ты жыццё палюбіш, быццам брыдкаслоўе,
Як зразумееш – толькі смерць ўзнагарода

Табе за ўсё. І ў гэтым сутнасць
Барацьбы ў жыцці, кахання і свабоды,
Спасціжэнне праўды і дарогі,
А знакі ў тым шляху – паветра –

Нябачна ёсць, без іх ніяк,
Без іх кайданоў прыгнёту
Не скінуць, і кліча сцежка
На подзвіг новай бітвы,

Ды ўсё адно, смерць – пераможца...
Ужо праверана стагоддзямі,
Што ворагаў усіх не адолець,
Свабода – гэта толькі барацьба!
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Кіцеж
Пераклад Мальшэўскага Антона

Чым бліжэй, тым мацней трапятанне.
Бо наперадзе, там, Светлаяр.
Там цуд мару сустрэць я
У звычайных лясах і палях,

Дзе вобраз будучыні светлы.
Штодзённасць губіць пейзаж:
Усё больш людзей сюды едзе
Купацца, зладзілі пляж

Ля возера. З пакорлівым сумам 
Гляджу і імкнуся прыняць:
Не бачу сцены святыя,
Але Кіцеж - ён бачыць мяне,

Ён памятае стагоддзі і запаветы,
Ён жывы дзесьці там у глыбіні,
І, нясмелай надзеяй сагрэты,
Не загінуў у духоўнай вайне.

І дух нескароны ў сэрцы:
Нябачна ён у кожным жыве,
У народзе і сумным, і сціплым
Знаходзіць надзейны аплот.

Расчыненны кнігай адкрытай,
Ды праўду баімся прыняць ...
Маўкліва расказвае Кіцеж,
Што мяне ў народзе чуваць:

Ён памятае стагоддзі і запаветы,
Ён жывы дзесьці там у глыбіні,
І, нясмелай надзеяй сагрэты,
Не загінуў у духоўнай вайне.
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Агабекян Анаіт (г. Данецк, Украіна)
Нарадзілася 11 сакавіка 1987 г. у горадзе Ерэван, 

Арменія. У 1989 годзе пераехала з сям’ёй на Дан-
бас. У 2004 годзе з чырвоным дыпломам скончыла 
эканамічны факультэт Данецкага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітата. Працуе па спецыяльнасці. 
Лаўрэат літаратурных прэмій і фестываляў. Друкава-
лася ў калектыўных зборніках, літаратурных альма-
нахах і часопісах Данбаса, Расіі і Беларусі. Выпусціла 
аўтарскі зборнік вершаў і малой прозы «Тирановре-
мя». Член Міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў.

Гетманенка Кацярына 
(Растоўская вобл., РФ)

Нарадзілася ў 1985 г. у Дубне, але ўсё сваё жыццё 
пражыла ў родным сяле – Рамонтнае. У 2007 годзе 
скончыла факультэт рускай мовы і літаратуры Та-
ганрогскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. З 
2010 года працуе настаўніцай. У 2015 годзе атрымала 
Ганаровую грамату Міністэрства адукацыі і навукі 
РФ, Ганаровую грамату Саюза пісьменнікаў Расіі 
(Растоўскае рэгіянальнае аддзяленне).

Мамаенка Ганна (г. Краснадар, РФ)
Нарадзілася ў Краснадары ў 1982 годзе. У 2005 

годзе скончыла Літаратурны інстытут імя А.М.Гор-
кага. Друкавалася ў літаратурных часопісах, збор-
ніках, анталогіях. Удзельнік I Форуму маладых 
пісьменнікаў Расіі. Лаўрэат літаратурных прэмій і 
фестываляў. Аўтар паэтычных зборнікаў. У цяпе-
рашні час – уласны карэспандэнт газеты «Тайное и 
явное». Жыве ў горадзе Краснадары.

Марынец Алена (г. Гродна, Беларусь)
Нарадзілася ў вёсцы Аюцавічы Карэліцкага ра-

ёна Гродзенскай вобласці. Пасля заканчэння Грод-
зенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў (2006 
год) працавала загадчыцай клуба-музея, педаго-
гам-арганізатарам. З 2014 года працуе ў Гродзенскім 
дзяржаўным абласным  Палацы творчасці дзяцей і 
моладзі культарганізатарам. У 2016 годзе паступіла 
ў УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Ку-
палы». Друкавалася у газетах. У 2004 годзе выйшаў 
альманах «Нябесны знак», дзе таксама былі надру-
каваны вершы Алены.
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Вершы Агабекян Анаіт

***
Пераклад Марынец Алены

Над зграяй шэрых сірат-дахаў,
У абдымках цемры чырванеў,
Саромячыся, як дзяўчына
Галюткі захад ціха млеў.
Хаваўся месяц крадучыся
Сярод карункавых аблокаў,
І вецер паднімаўся вышай,
Зрываючы з паветра словы.
Самазабыўна ішлі хвіліны
Не падзяляўшы лёс адданых,
Тых, хто чакаў, дзяліўся з імі
Іншых не ведаўшы забаў.
І крочыў стомлены вандроўнік
За памяццю пражытых дзён,
Паранены пяшчотай соннай,
Вяртаўся да сябе дамоў…

***
Пераклад Марынец Алены

У душы нешта пагасла, здаецца - паломка,
Ці абрыў слабых нейронавых ліній.
Вера мая, гуляючы, блэндае бомбай:
то абнадзеіць, то  тую надзю пакіне.

Як выліваць  пакаянне - гаротнымі крыкамі
або слязой у падушку? Змяніўшыся ў тэмбры,
голас дрыжыць, сэрца збіваецца з рытму,
быццам  іграе двума клапанамі на джамба.

Божа, маленні мае неумелыя, але ж я веру:
коснаязыкасць - не зло, чым хворая ерась.
У клетцы запалу стамляюся
Зарашоткавым  зверам -
дай мне спазнаць пакорнасць ў поўнай меры.
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Чаканне
Пераклад Марынец Алены

Вечар згорбіўся,
змрокам з вуліцы
сочыць у вачніцы дамоў.
Дзярэцца,  кідаецца
часу каштарніца
гадзіннікавых кайданоў.
Цесны пакой такі
быццам скамячаны
святлом насценнага бра.
Дрымота так з’едліва
просіць да раніцы
схавацца з вачэй як мара.
У якасці цяжару
сабраныя ў цемені
думак сварлівых налёт ...
Ці хопіць цярпення
 Чакаць мне натхненне
цэлую ноч напралёт?

Патоп
Пераклад Марынец Алены

Перакуліўся кубак цярпення,
хтосьці звыш ладзіць патоп,
ці пачынае абрад абмывання,
прыроду у холад  звалок.
Планета ўжо напрамкі  абязрушана
у вертыкалях вады,
і глядзяць спадылба пакрыўджана
тыя, што страцілі сонца сады.
Неба - панурае, з сваёй сівізной,
са следам трывог на ілбе ...
Ізноў ўзгатавана над грэшнай зямлёй
Восеньскае выпрабаванне.
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Вершы Гетманенка Кацярыны

З дзяцінства
Пераклад Марынец Алены

Шырокая ты, родная старана!
Сінь нябёсаў, прасторы ўдаль,
І кружыцца галава мая
Той палынавы, родны край.
Наша поле, як мора свежае
У мяккіх хвалях сівых кавылёў,
Ёсць у іх загадка бязмежная,
Душы вабіць яна дзен за днём.

Летуценнасць
Пераклад Марынец Алены

У небе на світанні пунсовым 
Святочнага колеру шар
Чорным маленькім абгаркам
Птушка ў аблоках была.
Бліжэй, ніжэй апускалася,
Шырока расправіўшы крылы,
І ад бяссілля хавалася
Сэрца сціскала людскія.
Праляцела ціха міма,
Разбудзіла думкі-твары,
І ўжо паўсталі мірна
Вобразы, старонкі, мары.

Вось, ізноў вышэй шукаю сэнс,
Але любуючыся думаць нельга ...
Я ў досвітку на даху новых тэм ,
У небе птушка,пада мною зямлі тлен.
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Сон
Пераклад Марынец Алены

Смяяўся і цягнуў далоні да неба,
А ў іх месяц велізарны, як свет,
І з казкі вечар перайшоўшы ў небыль,
Раздольна-воблачны кідаў нам след.
Мае далоні  клаліся ў твае рукі,
Ззяў месяц, але ўжо ў вачах,
І Нюкта ў цішыню складала гукі,
А цішыня свой параджала страх.
Стаю ў сне ў двух ручаёў я босая,
Адзін імкнецца  да вады жывой,
Другi ля ног вычварна уздыхае
Цягне бліжэй, усё вабіць за сабой ...
Анір і Мом смяюцца нада мною,
Два ручая,  суткнуўшыся ў адзін,
Ледзь пагулялі  хваляю жыццёвай,
Яе адкінулі, Тартар жа прыхапіў.

Маё сяло
Пераклад Марынец Алены

Горкі вецер палынны,
здушаны подых бэзу
Вечна такі ганарлівы 
І ценяў шэрых безліч.

Прывід волі казачай
Згубіўся ў  пустэчы недзе,
Хто бяжыць за ўдачай. 
Не знойдзе ніколі на свеце.
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Вершы Мамаенка Ганны

Шлях казачніка
Пераклад Марынец Алены

Яшчаркі светлы чэрвень. Ноч – павучыны час. 
Ад месяца міргаценні ў травах не першы раз.
Выйдзі ў поле чыстае, перахрысціся ціхенька
Птушкам  саве ды крумкачу, у пояс кланіся нізенька.

Устань на траву прымятую, моўчкі світанак прымі.
Доўга ці сціпла, з-пад ног, коціцца шлях зямны.
Выйшаў на край-прастор, а там ні ражна няма.
Толькі дуб у ланцугах тэрмін матае дарма.

Вось табе трын-трава, перакаці-раён.
Душу сваю ўціхамір, ды падалей схавай.
Тут, дзе ў ночы палёг, ценяў нашых батальён,
Калі не зможаш - заплач, а калі зможаш – спявай.

Былога ніяк не вярнуць, хоць галавой аб стол.
Калі на сябе самаго, з рагацінай не хадзіў, 
Сірынам не спяваў і папараццю не цвіў,
І не адной, дурны, казкі яшчэ не злажыў.

Хопіць шукаць канцы, дзе і пачатку няма
Заўтра цябе заб’юць, ці можа пачнуць шкадаваць
А малако крумкача, твой запаўняе след
Тыя хто піў яго, казкі нясуць у свет.
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Сімфонія №8 для тралейбуса з аркестрам
Пераклад Марынец Алены

У зарослым мятай космасе задуменны Першы Сустрэчны,
Сядзіць на чорным раялі і прэпаруе вечнасць.
Гукі збіваюцца ілбамі, ляцяць каляровыя іскры.
Сустрэчны грызе аловак і піша Богу распіскі.

А міма ляцяць каметы, розныя задыякі.
Ступа з Бабай Ягой шалёная забіяка.
Першы Сустрэчны смяецца, і смех яго будзіць рэха.
Ён дачакаўся тралейбуса і ў светлую далеч з’ехаў.

Распіскі далей плывуць яго, як сумныя  ў водах рыбы.
Туды, дзе выпадзе нераст і дзе сустрэнуць пагібель.
Бог за штурвалам тралейбуса, у яркай новай камзэльцы,
З поўным салонам зайцаў чухае па зямельцы.

Арганныя фугі Баха хаваюцца ў чорных дзюрах,
Пад акампанементы бітваў, павальнай агоніі свету.
На цёмным прыпынку аблезлым, на запляваным фоне
Сядзіць Гаўрыіл Архангел,іграючы на саксафоне.

Планеты вісяць на галінках,  і сімфанічна мараць.
А Бог на тралейбусе восьмым у дэпо паўзе па бульварах.
Насельнікаў райскага пекла плаўна гайдаюць ноты,   
Калі разгараецца лістапад, бліскучаю пазалотай.

Сыходзіць пешшу Архангел, на крылах сваіх нясе восень.
Дрэмле ў дэпо тралейбус пад радасным нумарам восем.
Зайцы ў сне ліняюць, да Бога туляцца зграяй.
Музыка толькі не спіць, нешта трызніць і грае. 
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Прыдуманая зорка
Пераклад Марынец Алены

Палямі цягнік крадзецца,
цёмны, начны састаў,
герой зусім не стары яшчэ,
аповесці  не напісаў.
Пакуль ён на верхняй паліцы
уткнуўся ў падушку ілбом,
яшчэ не завылі ваўчыцы
у лесе пад цемры крылом.
Пакуль ён сапе ў падушку,
бачачы сто пяты сон,
Месяцу ў небе пакорлівы 
Сузор’і Авен, Скарпіён.
Яны ўвойдуць і выйдуць
не смеўшы штарміць эфір,
пакуль не прачнецца спячы
ў тым цягніку пасажыр.
Пакуль ён не акунецца
у тамбура чарнату,
на высахлым днішчы ў студні
Каб выдумаць зорку сваю.
Тады, яго слову пакорліва,
драўляных крануўшыся крон,
адправяцца з трэцяй платформы
Сузор’і Авен, Скарпіён.
І таямніц Плеяды
зменяць знаёмы бег,
калі іх папросіць вачыма
ўваскрэснуўшы чалавек.
І ў небе шматпавярховым,
Калі знікне ён без слядоў,
Праступіць у міганні вільготным
Прыдуманая зорка яго.
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Каваленка (Фледан) Дыяна
(г. Новасібірск, РФ)

Нарадзілася ў 1994 годзе. Піша вершы пад 
псеўданімам Уяўная Адзінка. Вершы можна па-
чуць на конкурсах і адкрытых мікрафонам гора-
да Новасібірска, фестывалях і конкурсах па ўсёй 
Расіі, а таксама ва ўласных паэтычных моноспек-
таклях. Скончыла Новасібірскі дзяржаўны педа-
гагічны ўніверсітэт (бакалаўр, напрамак – педага-

гічную адукацыю, профіль – дадатковая адукацыя), зараз вучыцца 
на другім курсе ў магістратуры (напрамак – педагогіка і псіхало-
гія). Вершы можна прачытаць у групе «ВКонтакте» https://vk.com/
mnimaya_1. Рыхтуецца да выдання першая кніга.

Клокава Таццяна (г. Уладзімір, РФ)
Скончыла педагагічны інстытут Уладзімірска-

га дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2018 г. (магістрату-
ра, кірунак – філалагічная адукацыя). Фіналіст 
Усерасійскага паэтычнага фестывалю «Созвез-
дие СЛОВО» (2018 г.), друкавалася ў культур-
на-асветніцкім літаратурна-мастацкім часопісе 
«Клязьма» (№1 2017г.), Міжнародным літара-
турна-мастацкім часопісе «Дзеці Ра» (№11 (169) 
2018г.), Суарганізатар адкрытай паэтычнай плат-

формы «ПОЭТ І» на базе Уладзімірскай абласной бібліятэкі для дзя-
цей і моладзі.

Алянцэвіч Аляксей 
(г. Магілёў, Беларусь)

Нарадзіўся 12 кастрычніка 1997 года ў горад-
зе Жабінка, Брэсцкай вобласці. Вучыцца ў Бе-
ларуска-Расійскіі універсітэце. Зараз на 4 курсе, 
спецыяльнасць«Аўтаматызацыя тэхналагічных 
працэсаў і вытворчасцей». Любіць вершы і музы-
ку. Вядзе свой невялікі праект, звязаны з паэзіяй: 
https://vk.com/new_poetes.
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Вершы Каваленка (Фледан) Дыяны

Мароз
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Пасталеў – толькі розуму лепш бы набрацца…
Ты пісаў: «хутка буду», - на стол клаў запіску.
Развітацца? Не сумна. Балюча страчацца. 
Сервер, бач, тры гады беражэ перапіску.

Ты вакацый чакаў, апранаў цёплы світэр
І бурчаў, маўляў зноўку купляюць «дзіцячае»
Ты вёў дзённік, а зараз ужо пішаш у твітэр,
Соль жыцця – дык на ране, на кухні дык - «Смачная»

«Ты ўсё помніш» - сказаў, быццам сябру па горы,
Упершыню побач раптам бясконцасць трымцела…
А цяпер толькі слухаеш песні ў паўторы
Абяцаеш: наладзіш ты ўсё... Зразумела ж.

Вырастаеш ўсё той жа, а трэба - цвярдейшы.
Не баяцца ўрачэй ды маланкі ўпрост.
Кожны вечар уранку – ўколы пад печань.
Дзеда больш вось няма, а застаўся Мароз. 
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***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Ты як быццам бы мара была, і вось – мяне напаткала.
І мне на плячо пырхнула, адбілася, можа ад зграі.
Я не змог адшукаць: гэй, адкуль да мяне ты ўпала?
І пакінуў цябе – ў тваёй клетцы, на жаль, не ў раі.

Твае песні ўсе былі дзіўныя, быццам міраж - 
Ты сцвярджала, што мора ўсіх лечыць, і засынала.
Ну а я хаваў клетку тваю ў савецкі стэлаж,
Яго замыкаў на ключ, каб ты не пазнала,

Што дурны я і нудны, заўзяты лайдак, грубіян,
На гітары я граю, матыў – скрозь якаясь нястача…
Я нястрыманы часта, магу зазірнуць і ў стакан.
З усімі, акрамя цябе. З табою вось – зусім іначай.

Цябе я кармлю з рукі, дакранаючыся ледзь-ледзь,
Расці маёй птушачкай: звонкай, пяшчотнай, ласкавай.
Пра мяне ж ніхто і ніколі не мог так пець,
Пра маю дабрыню ніколі ніхто не расказваў.

І ты пяеш усё грамчэй і ўсё весялей,
І кожная песня лепш, ці ж такое можна,
Дзе я прашу цябе: мілая, ня сталей,
І кажу: якая ты стала прыгожая.

Пажадаю ўдачы ў дарогу (даводзіцца адпусціць).
Не сумняваюся: так, мы сустрэнемся скора!
Сінюю нітку вяжу на запясце. Шапчу: ляці.
Там пра цябе, я ведаю, хвалюецца мора. 
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***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Быў халодны дзень, такі халодны -
Лёд ў руках не тае, ажно роспач.
Быць няшчасным - гэта сёння модна,
А мае каханне – гэта проста:

Посуд мыць і гатаваць вячэру,
Рукі грэць у тваіх, такіх гарачых.
Шчасце – ты… ты некаму патрэбны.
Ты - нязграбны, смешны, небарачы!

Шчасце - гэта думаць: ох, як шчыльна,
Цёпла як за рэбраў батарэяй,
Упірацца носам у тваю шыю 
Пасля мыльных серыяльных серый.

Я цягнуся гэтак асцярожна.
Ну, кранай, ты шэпчаш – уздыхам родным.
У абдымках, пранікай пад кожу.
Аддаю табе сваю свабоду.

Ты даўно ўжо не ўяўляеш,
Як пажару нам засцерагчыся.
Ды, калі мяне ты абдымаеш,
Я гару без жаху апячыся.
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Крайнія
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Мы – скрозь грубасць, няправільнасць, проста абраза.
Нас матала, і рвала, і драла на часткі.
А каханне… хто ж ведаў, што гэта заразна.
Мы разбіліся ўшчэнт (хоць бы гэта на шчасце).

Злыя. Добрыя. Злейшыя. Стомы набралі
Дык адзін у адно – быццам у коўдры абвітыя…
Былі п’янымі, ціхімі быць перасталі.
Мы - навушнікі,  сувязі нешта заблыталі.

Мы ў неба − без крылаў. І падалі. Поўзалі.
І калі нас ніхто не прасіў заставацца,
Шкадавалі. Кудысьці ляцець - ці не позна?
Ад’язджаць назаўжды і праз год павяртацца.

І праз год адказаць на пытанне: чаму ж так?
Таму што адно без іншага не складзецца,
І лёс. як гасцей, на вячэру збірае нас.
Людзі міма прайшлі, але гісторыі множацца.

Мы нахмурылі бровы. Мы бачылі твары.
І мы ведаем, за што нам на шыю - медалі.
За спіной крыж на крыж надпіс «сталіца».
- Вы апошнія? - Не, там яшчэ займалі.
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У тваім горадзе... 
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

У тваім горадзе людзі, вакзал і капліца,
Плошча Леніна, цырк, заапарк і метро.
Былі тыя заўсёды, каму ты не раўня.
Ты растёшь і такі: так, а далей-то што?

Твой раён: двары, дамы і пад’езды,
Тыя ж людзі, лаўкі, каты, провада.
Ты там жыў, нешта рабіў, некуды ездзіў.
Напрыклад, вырасцеш. Далей ты куды?

Узяў крэдыт, казаў бы з акцэнтам дарослым:
Пад залог не дзелі прытулак і думкі ні з кім,
Ня сыходзь ні з шляху, ні з розуму - усё ж проста.
Вось ты стаў вышэй ростам. А далей бяжым?

І саб’юцца гадзіны, і з’едзеш на моры,
Адчуеш а побач: застаўся адзін, нікога.
І даўно памірыўся з усімі, з кім у сварцы.
Вось, напрыклад, ты вырас.
Так. І чаго?
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Вершы Клокавай Таццяны

***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

На небе адценне старога цёртага срэбра
калыхаюцца правады
замер будаўнічы кран
вецер цалуе дрот
думаць пра сэнс толку-та
толку-та
толькі ты
ці не ты
нехта іншы
напрыклад бог
бок аб бок
ідзе блізка
мы шукаем адзін аднаго позіркам
і ня знаходзім
па звычцы ўзіраюся ў неба
там няма яго
няма яго
ён па звычцы глядзіць уніз
а там толькі бруд пад падэшвай
толку-та
толькі каб гразь мо - 
бок аб бок з богам
мы падобныя на вязьмо
у старажытнарускай кнізе
узорам галінак
ці дрэва 
якое расце тут
ці ліній 
далоняў нашых
мы ўсе так падобныя на вязьмо
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***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Маленькі хлопчык 
З кучараваю галавой
Плача каля маўзалея – нуда…
У дзяцінстве ён не марыў
Стаць Леніным.

Вова, дай руку,
Мне цябе шкада. 

***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Калі выйсці з пустэчы -
трапіш у пустэчу пустэч.
Я не ўцяміў, з якіх часоў,
руйнуецца дыялог
з-за слоў.
як ў кастрычніку трашчыць галіна,
так скончыўся ў нас бог

я не кемлю, з якіх часоў,
але твар не бачны за маскай.
калі хочаш мне нешта сказаць -
да канца,
калі ласка.
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Ленін
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Вялікі моцны Ленін
ва ўсіх гарадах краіны,
у старым ДК,
на плошчах
чакае
манументам
века.
Вера
у дарозе важнешая за даведніка,
вера і ёсць
рука
да неба.
Неба глытае макаўку
статуі,
вецер цалуе
важатага,
сонейка дбае пра ўсіх.
Помнік таксама быў
чалавек.
Яго абклалі ідэямі,
чырвонымі сцягамі,
гваздзікамі,
гальштукі завязалі ў рад
і стаяць.
І стаяць
вакол.
І баяцца знесці.
Раптам
нельга несці
І не вынесе
ніводны гарадскі пейзаж
наш
адсутнасці
прывіда
веры.
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***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Кажуць:
сцісні жыццё ў кулак і трымай.
жыццё
у
кулак -
гэта
як?
спрабую:
лаўлю сняжынку на далонь
і не магу сціснуць,
як гэта
жыццё-сняжынку
у кулак?
тае
растала.

***
Пераклад Алянцэвіча Аляксея

Так сціраецца памяць -
сем пазванкоў шчэмяць.
павярніся словам у вечнасць -
косткай ад першай рыбы.
задушышся літарамі -
усе стаяць
камяком у горле,
мудрагелістым сталактытам,
алфавітам стараславянскім,
радком, што не выкурыў
богам-богам,
манашкай ля іконы.
усе вершы як  малітвы -
бессэнсоўныя і знаёмыя.
усе паэты
спускаюцца ў пекла,
цягнучы адзенні доўгія-доўгія,
быццам у рай сабраліся яны,
быццам у рай ...
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Астрых Алена 
(г. Новакузнецк, Кемераўская вобл., РФ)

Нарадзілася 13 жніўня 1982 года ў Новакузнецку. 
Першыя публікацыі – у школьным альманаху «До-
бры дзень, свет!» Працавала педагогам, бібліятэка-
рам. Аўтар дзвюх паэтычных кніг. Пераможца Усе-
расійскага конкурсу народнай паэзіі «Шчыра, мы!», 
2015 год (выдавецтва АСТ). Кіраўнік літаратурнага 
аб’яднання «ЛиТерра» пры бібліятэцы імя М. В. Го-
галя (Новакузнецк).
Кандаурава Наталля (Бранская вобл., РФ)

Нарадзілася ў п. Трасна Жукаўскага раёна Бран-
скай вобласці 19 лютага 1986 года. У 2009 годзе 
скончыла з адзнакай Арлоўскі дзяржаўны інстытут 
мастацтваў і культуры, спецыяльнасць па дыпломе 
– бібліятэкар-бібліёграф, выкладчык. З 2004 – загад-
чык філіяла Жукаўскай цэнтралізаванай бібліятэч-
най сістэмы. Член Бранскага абласнога літара-
турнага аб’яднання Бранскага аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Расіі. Дыпламант усерасійскіх і аблас-
ных літаратурных конкурсаў. Вершы публікаваліся 
ў альманахах, часопісе «Юнацтва», літаратурных 
зборніках. Аўтар кнігі «У дзвюх хвілінах ад раю».

Круглова Яўгенія 
(ст. Атрадная, Краснадарскі кр., РФ)
Нарадзілася 6 чэрвеня 1989 года ў ст. Атраднай  

Краснадарскага краю. У 1996 годзе пайшла ў першы 
клас Спакойненскай агульнаадукацыйнай школы 
№21, скончыўшы яе, у 2006 годзе выйшла замуж 
і засталася жыць у роднай станіцы. Яшчэ ў шко-
ле спрабавала пісаць. Публікуецца на сайце Стихи.
ру. Працуе. У вольны час захапляецца рукадзеллем: 
вышывае бісерам карціны і іконы.
Паўлоўская Аліна (г. Гродна, Беларусь)

Нарадзілася 05.10.1995 г. у Гродна, тут і жыве. 
Скончыла ГрДУ імя Янкі Купалы і магістратуру па 
спецыяльнасці «Параўнальна-гістарычнае, тыпала-
гічнае і супастаўляльнае мовазнаўства». Працуе на-
стаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў СШ №40. 
Аўтар паэтычнага зборніка «За небакраем» (2015). 
З’яўляецца лаўрэатам абласнога фестывалю «Поэ-
зия – души движенье” (2018).
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Вершы Астрых Алены

***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Не пачуцці – міраж,
Восень – слёзы самоты.
Залаты экіпаж
Сонных лісцяў і слоты.
Усё было – і няма,
Перакулена ноччу.
След сузор’яў – дарма
Уцякаць або крочыць.
Па дарозе расстання…
Нашы сны белы порах,
Ты мне болей не сябар,
Ты мне болей не вораг.

***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Духмянаю галінкай бэзу
Між тонкіх адчуванняў, мар
Любоў квітнее. Сэрцу цесна:
Яе спрабую я на смак.

То кветка, то асколак лета,
То восеньскі нястрымны дождж.
Далёкая, як хвост каметы,
То блізкая, то дзень, то ноч.

Завучваць трэлі птушак лёгка
І крылаў рухі адчуваць.
Зачаравацца ценем крохкім,
Бясконца сніць цябе, шукаць…



226

***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Котка гуляе сама па сабе
І не трывае няволі.
Анічым не прыручыш яе,
Акрамя ласкі і болю.
Не намагайся мяне прыручыць,
Дзікую кошку.
Ласкі твае – абыякава
Кінуты грошык.
Не перастану здавацца сабе
Моцнай і смелай.
Скарыцца – ніколі, нават табе,
Я не хацела.

***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Не вылью на паперу горкіх слёз,
Я творчасці пакут трываць не ў стане.
А пышнасць юная наіўных роз
Мне бачыцца фатальнай.

Не схлушу я, калі табе скажу,
Што я раблюся ценем паслухмяным,
Што ў сонца промнях прывідам хаджу,
Што невычэрпная мая адданасць.

І вельмі ясны найскладаны шлях,
Прадказаны даўно і прадказальны,
Як поўня, што люструецца ў вачах
І не турбуе болей нечаканым.
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***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Чэзла, бы снег улетку
На ганку пякучай самоты.
Пяшчотных слоў не казаў ёй любы
На вушка, ноччу, з таемнасцю.
Каханне растала, выстыла.
Вясною клейкія лісточкі
На яе дрэве не распусціліся.

З’ява музы
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Ты ходзіш ледзь чутна, па моры ступаеш
Маіх нерасплёсканых таямніц.
Нябесная, дыхаеш водарам раю
І смутак схіляецца ніц.
Нашто прылятаеш ты, райская птушка?
Пранізваеш сэрца і ў вочы глядзіш.
Мне холадна, скрушна, мне холадна, скрушна!
Забраўшы два крылы, куды ты ляціш?

Вершы Кандауравай Наталлі

***
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Калыхаю неба на руках сваіх,
Зорнай коўдрай цёплай захінаю.
Сёння мне над лютаўскаю казкаю
Хор анёлаў велічна спявае.
Заплятаю ў валасы вясёлку я,
Сонцам саграюся ў ноч завейную,
Напяваю з ветрам песню тонкую –
Для душы дзіцячае алейную.
Перад нараджэння таямніцаю
Заміраю, бы ў парозе храма:
Я жыцця працяг ці я крыніца?
Я – жанчына, я – жыццё, я – Мама.



228

Бяссонне
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Поўня ў шлях па сузор’ях патупае…
Ціхім шоргатам пройдзеных дзён
Мне бяссонне ў акенца пастукае,
Да світання пазычыўшы сон.

Над пралітаю кававай гушчаю
Пара шызая ўверх паплыве
Мераць, колькі яшчэ мне адпушчана.
Што рыхтуе мне будучы век?

Прасціна бы экран пакамечаны.
Вязкіх вобразаў стылая муць.
Ці на прыстані, ці то на ростані
Сцежкі лёсу мяне прывядуць.

Будзе памяць варочацца стомлена,
І асуджана ложак стагнаць:
“Ці прароцтвы, ці хронікі – што яна
У белы аркуш імкнецца ўпісаць?”

Поўні дыск небакраю паклоніцца,
Свой нябесны сканчаючы шлях.
Бессань схопіць з сабой – бессаромніца! –
Верш ці споведзь… І знікне пасля.
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Вершы Кругловай Яўгеніі

Скрыпка
Пераклад Паўлоўскай Аліны

Адзінокая скрыпка запела,
Струны сэрца змачыўшы слязой.
Чайкі ў небе крычаць ашалела,
І здалёк завывае прыбой.
Льецца музыка, лашчыць, бы песціць
Дзевы юнай жывы, гнуткі стан.
Льецца скрыпкі самотная песня,
Забаўляе начны акіян…

Дваццаць год таму
Пераклад Паўлоўскай Аліны

«Ты сёння па-ранейшаму прыгожы,
Такі ж, які быў дваццаць год таму…
І погляд твой – шчаслівы – погляд той жа», –
Аднойчы я паведамлю яму.

Ён пройдзе міма, нават не прыкмеціць.
І стане позірк мой, як шкло, пустым…
Мінулае ніколі больш не стрэціць:
Усё сышло, сплыло, як з вішняў дым…
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Ткачэнка Алена (г. Луганск, Украіна)
Нарадзілася 25 мая 1994 г. у г. Луганску ў 

сям’і вайскоўца. З 2001 г. вучылася ў школе 
№ 11 г. Луганска. У 2010 г. паступіла ў Луган-
скі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў, 
скончыла яго ў 2015 г. па спецыяльнасці «Вы-
яўленчае мастацтва». З 2015 па 2018 г. навуча-
лася ў Луганскай дзяржаўнай акадэміі куль-
туры і мастацтваў імя М. Матусоўскага на 
факультэце выяўленчага мастацтва. З верасня 

2018 г. працуе ў Адзіным праграмным цэнтры г. Луганска на па-
садзе мастака-графічнага дызайнера.

Цярэнцьева Ганна 
(ст. Ладажская, Краснадарскі кр., РФ)

Нарадзілася 6 снежня 2002 года ў горадзе 
Усць-Лабінску, пражывала ў станіцы Ладаж-
скай. У 2018 годзе з адной чацвёркай скончы-
ла Ладажскую САШ №19 і паступіла Растоўскі 
каледж мастацтваў на эстрадна-джазавае ад-
дзяленне па класе гітары. Скончыла ў 2018 год-
зе ладажскую ДМШ па класе гітары і па класе 
скрыпкі. Пераможца і прызёр рэгіянальных 

алімпіяд, лаўрэат музычных конкурсаў. У 2017 годзе ўдзельнічала 
ў конкурсе «Берагі дружбы» як паэт-перакладчык.

Сляпоўская Дзіяна (г. Гомель, Беларусь)
Нарадзілася 1 мая 2001 года ў Кыргызстане, 

у горадзе Бішкеку. Ва ўзросце сямі гадоў разам 
з бацькамі прыехала ў Беларусь. У 2007 годзе 
скончыла Улукаўскую музычную школу, валодае 
фартэпіяна. Прымае ўдзел у Міжнародным кон-
курсе паэзіі «Берагі дружбы». Пераклады друка-
валіся ў калектыўных зборніках «На воблачку 
душы», «Не зракайся ад мары», «Ля чыстага бро-
ду», «Каханне ратуе душы». Выдала паэтычны 

зборнік «Калі». Займаецца ў Школе маладога літаратара.
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Вершы Ткачэнка Алены

Чараўніца
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Я - ў ночы змрок, жыццё без сну,
Я - месяц. Бачыш сівізну?
Я - шаць, які пакрыў траву,
Ва ўсім навокал я жыву.
Я – лепшы майстар міражу,
На шмат пытанняў адкажу.
Дачка кахання, ледзі зла,
І не кране мяне сляза.
А ты, пачуўшы ціхі кліч,
Замкніся і сядзі, як сыч.
Насенне палыну спалю,
Цябе навек сваім зраблю.
Я – жах, мяне баіцца люд,
Ды ка мне хворыя ідуць,
Дачка кахання, ледзі зла,
І не кране мяне сляза.

***
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Калі пратне сівую ночку
Самотны месяц сваім ззяннем,
Гані ты з хаты смутак прочкі
І не чакай з ім больш спаткання.
Хай навявае месяц сны,
Працяўшы змрок сваёй стралою,
І ціхім голасам вясны
Прырода кліча нас з сабою.
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Дождж
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Енчыць вецер-нелюдзімка,
Гладзіць сонную саву,
Неспакойная дажджынка
Моўчкі валіцца ў траву.
Яна б’ецца аб зялёны
Дзьмухаўца маленькі ліст,
Раптам чуе аддалёна
Ціхі, сумны ветру свіст.
І чаму, скажы, дажджынка,
Ты сарвалася з нябёс?
Быццам сумная слязінка,
Што люляе нейчы лёс.
Можа ў снах табе з’явіўся
Той зялёны гожы ліст.
І сарваліся, зліліся
Кропелькі пад ветру свіст…

Аблокі
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Як беласнежны пух, здалля
Сляды на небе карабля.
Яны з палёў, яны з лясоў,
Яны прыходзяць з нашых сноў.
І толькі я адкрыю вочы,
Я бачыць ветразь зноўку хочу,
У беласнежных тых аблоках,
Што прыплылі да нас здалёку.
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Паядынак
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

(па матывах Дж. Толкіна, «Сільмарыліён»)

Шляхоў назад ужо не будзе,
І трэба рухацца далей.
Хто правы, той няхай і судзіць,
Ідзе аддана і смялей.
І знаюць горы Сяродзем’я
Гісторыю тых даўніх дзён,
Як біўся ён за пакаленне -
Кароль - спявак і маладзён.
І тварам светлы, і душою,
Радзіме быў адданы ён,
А вораг сілай грамавою
Спяваў пра смутак чорных дзён. 
І раптам скончыўся бой волі,
І сумны быў яго фінал,
У змрочнай жудаснай юдолі
Кароль адрынуты упаў.

Палёт Маргарыты
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Пад купалам цёмна-блакітным,
На стрэчу раненаму лёсу,
Ляціць з жаданнем першабытным,
І думкай пра цябе узнёслай.
О, майстар, хіба знаеш ты,
Як зор крыштальны аналой
У гушчы цёмнай глухаты
Чытаў прысуд над ёю свой?
Ды хутка ў змрок святло сышло,
На небе грукатала сіла.
Нарэшце ты спакой знайшоў,
Цяпер яна - тваё свяціла.
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«Казачны экспрэс»
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Купіце мне квіток
На казачны экспрэс,
Які імчыць здалёк,
Вятрам наперарэз.
Які чакаю год!
Гляджу у даль без сну -
Шлях кліча у палёт,
Дзе месяц сніць вясну.
Дзе вецер дрэвы гне,
Шуміць зялёны лес,
Там возьме хай мяне
Мой казачны экспрэс.

***
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Ты помніш тых, каго любіў?
Забудзь.
А помніш, кім раней ты быў?
Не будзь.
Ты помніш, кім і я была?
Ў чым соль?
Тваю любоў я зберагла,
І боль.
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Вершы Цярэнцьевай Ганны

Чай
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Пайду, зраблю сабе я чай.
І малака ў яго далью.
- Дрэнь! – нехта скажа. – Выбачай.
Мне ж падабаецца. Я п’ю.
Спрачацца? Густ – як асарці,
Нікога смак не абміне,
Бо можна проста адысці,
Сабе прызнацца: «Не па мне.»

Зацвілае лета
Пераклад Сляпоўскай Дзіяны

Атак панічных меладычны звон.
Я чую Паганіні – гучыць так тэлефон.
Звісаюць рукі, а пагляд патух.
Жаданне жыць, нібыта ў мёртвых мух.

Пустая столь, ды змрочных кропель грук.
Час, што вада, бяжыць за кругам круг.
А сэрца стукае і прапускае такт.
Я змучыў сам сябе, сам вінаваты. Так.



236

Ліхабабіна Марына 
(г. Санкт-Пецярбург, РФ)

Нарадзілася 27.08.1997 г. у Варонежскай воб-
ласці. Студэнтка 4 курса юрыдычнага факультэта 
РДПУ імя А. І. Герцэна. 

Стулава Вольга
(г. Балакава, Саратаўская вобл., РФ)

Нарадзілася 24.10.1989г. у с. Новая-Яблонка 
Хвалынскага раёна Саратаўскай вобласці. Адука-
цыя вышэйшая эканамічная. У 2012 годзе скон-
чыла Балакаўскі інстытут тэхнікі, тэхналогіі і 
кіравання. Вершы піша з 12 гадоў. У ліпені 2018 г. 
прымала ўдзел у трэцім Міжнародным фесты-
валі0 конкурсе паэзіі і паэтычных перакладаў 
«Берагі дружбы». Дыпламант шматлікіх конкур-
саў. З мая 2018 года член Міжнароднага Саюза 
Паэтаў.

Янкоўская Алена (г. Мінск, Беларусь)
Нарадзілася ў Мінску 19 красавіка 1988 года 

ў беларуска-рускай сям’і. Пісаць пачала яшчэ ў 
дзяцінстве. Скончыла Мінскі дзяржаўны лінгві-
стычны ўніверсітэт. На працягу 6 гадоў працуе 
настаўнікам англійскай мовы ў ДУА «Сярэдняя 
школа № 168 г. Мінска». 

Танасенка Вікторыя (г. Гомель, Беларусь)
Нарадзілася 8 лютага 1991 г. у горадзе Уця-

на (Літва). Скончыла педагагічны каледж імя 
Л.С. Выгоцкага па спецыялізацыі «Педагог даш-
кольнай адукацыі». Друкавалася ў альманаху 
«Літаратурная Гомельшчына» і ў часопісе «Мета-
марфозы», «Маладосць». Прымае ўдзел у міжна-
родным маладзёжным фестывалі-конкурсе паэзіі 
і паэтычных перакладаў «Берагі дружбы». Аўтар 
кніг «Пад адзіным месяцам», «Мае малінавыя 
рэкі» (Расія). Выдала таксама кніжку-малышку 
«Прагная рыбка». Яе пераклады змешчаны ў ка-
лектыўных зборніках «Не отрекайся от мечты», 
«На воблачку душы».
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Вершы Ліхабабінай Марыны

Любові толькі маці варта!
Пераклад Танасенка Вікторыі

Любові толькі маці варта!
Яна чакаць заўсёды здатна.
Няма карысці ў ёй, падману, 
Яна ў жыцці твой друг адданы.
І дапаможа ў цяжкі час,
Утульным зробіць свет для вас.
Шануйце маму, паважайце,
Любіце і не абражайце!

Страта
Пераклад Танасенка Вікторыі

У момант смутку ўспамінай заўжды,
Мой дотык да рукі, да вуснаў.
Шкада, што мы не ведалі тады,
Што на душы аднойчы стане пуста.
Але ўсё ж веру, што і праз гады ...
Нашы шляхі сыдуцца назаўжды!
І станем жыць, не ведаўшы бяды.
Каб у расстанні больш не сумаваць,
Адно другога варта шанаваць?
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Не па душы
Пераклад Танасенка Вікторыі

Не па душы лічыцца мне другою.
Заўжды, ва ўсім я першая была.
Лепш не дражніся з лёсам і са мною,
Калі ў тваёй руцэ мая рука!
Калі ж састынуць раптам твае вусны,
Скажы мне ўсё адразу, без інтрыг ...
Цябе забуду, хоць на сэрцы пуста,
А на душы замёр адчаю крык.
Хай будзе ўсё без лаянак у спіну,
Без здрад, што раняць навылёт пры тым.
Бо, калі хлусяць любыя мужчыны,
Давер да іх сыходзіць назусім.

Чорнае мора і ты
Пераклад Танасенка Вікторыі

Лашчыцца чорнае мора ў цяпле,
Цела цалуе, бачу яскрава...
Свету не бачу зусім без цябе.
Ты - радасць мая,
Жыцця майго справа.
Сотні законаў хвалююць эфір,
Я іх вучу, як сама выпускніца,
Каб адшукаць нейкі арыенцір,
І аб кахання ўшчэнт не разбіцца.
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Вершы Стулавай Вольгi

Сядай бліжэй .... 
Пераклад Танасенка Вікторыі

Сядай бліжэй, што сціхла? 
Распавядай пра дзень,
Як матыльком ты пырхала
Сярод жыцця падзей.

Шапні на вушка ласкава:
«Мамулечка, люблю»,
І пэндзлем, яркай фарбаю
Душу малюй маю.

Далоньку  далікатную,
Я сцісну у руцэ
За промнямі крылатымі
Цалуе сонца цень.

І хваля косаў попельных
Струменіць на плячы,
Гляджу на іх захоплена:
Як гэта зберагчы!

А вочы неба сіняе,
Бязмежны небасхіл,
Чытаю лёсу лініі,
Як згодна на Русі.

Сядай мне на каленачкі,
Сакрэт скажы сама,
Мы дзве сяброўкі - дзевачкі,
Сакрэтаў, знаць, няма.

Дарослай станеш, лёгка
Ты ўспомніш гэты міг,
Як мы сакрэт пад зоркамі
Дзялілі на дваіх...
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Вершы Янкоўскай Алены

***
Пераклад Танасенка Вікторыі

на краёчку шолаху
на мяжы шэпту
ў фальбонах малюсенькіх выгінаў пялёсткаў
ля зморшчынак, неспадзявана ўпушчаных на 
скуру
гульнёй на досвітку якая захрасла ў галінах 
цемры
гучыць
душа
раскінуўшы крылы ва ўяўнай прорве
і водбліскам  
увабраўшы сэнсы і адценні трапятання
нямой радасці
тужлівай трывогі 
змешанай соллю ветра з мора 
плывучай
мяккай
гнуткай
у праменнасці супакою
якая не раскайваецца 
глыбакаводна чуйнай
цішыні



241

***
Пераклад Танасенка Вікторыі

мая надзея, мой сіні бяздомны кіт,
які цяпер знаходзіцца ля меж нямога забыцця,
не таккія вялікія твае сілы, як жаданне жыць,
і ўстойлівае, плыўнае, бесперапыннае, 
як сэрцабіццё,
рух плаўнікоў у запаветную высь,
дзе музыка хваль гучыць у гармоніі з sigur rós 
і сустракаюцца цёплыя і лядоўныя плыні.

ты імкнешся туды, дзе пра дзівы 
ні дзецям, ні сталым не хлусяць,
дзе гарэзы эльфы жартам кіруюць 
кірункам ветру.
там спакойна.

там зліліся разам і час і месца, 
калі душы знаходзяць закаханых вачэй чаканы прытулак,
і воля не скавана ценем 
нябачна прысутнай адзіноты.
там з незваротнасцю вадаспада 
сэрца напаўняецца гучаннем радасці,
а ў некалі цяжкапараненых знікаюць шнары, 
там змяншэлых клапатліва падымаюць, 
слабым не здраджваюць.

там расчынены насцеж зіхатлівыя на сонцы вокны;
твары ў іх усміхаюцца і лечаць знутры захапленнем, -
у гэтым месцы і слёзы не саланей прэснай вады, 
бо ў іх з гэтага часу толькі саладосць прабачэння.

мая надзея, мой сіні, імкненнем да святла 
небу даручаны, пяшчотны кіт,
там ты знойдзеш свой жаданы спакой.
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Дарына Старк (Дарья Сысоева)
(г. Таганрог, Растоўская вобл., РФ)

Будучы лінгвіст-перакладнік, аўтар повес-
ці «Спявацкі агонь» (2017) і зборніка вершаў 
«Ніколі-небудзь» (2017).  На дадзены момант 
Дарыне дваццаць адзін год, яна студэнтка лінгві-
стычнага факультэта ўніверсітэта ў Таганрогу. 
Займаецца перакладамі і навуковай дзейнас-
цю,  выступае на паэтычных вечарах і арганізуе 
свае ўласныя. Лаўрэат міжнароднага фестывалю 

«Сусветны дзень паэзіі»-2017 і -2018, фіналіст фестывалю цікавай 
паэзіі «Сабака Керуака-2017» у Санкт-Пецярбургу, а таксама фе-
стывалю «Крыштальная крыніца-2018». Пераможца Усерасійскага 
конкурсу «Малады паэт XXI стагоддзя». Публікавалася ў некалькіх 
альманахах і зборніках. Эксперыментуе, шукае сябе, любіць цікавыя 
дакладныя рыфмы ці ніякія зусім.

Цімашэня Яніна (г. Гомель, Беларусь)
Нарадзілася ў Гомелі ў 2002 годзе. Вучыцца 

ў 11 класе Гомельскага гарадскога ліцэя №1. За-
ймаецца ў Школе маладога літаратара. Піша з 
трэцяга класа. Пераможца раённага конкурсу 
«Рождественский форум», 2013 г., праваслаўнага 
конкурсу ў намінацыі «Лепшы аўтарскі верш», 
2014 г., атрымала дыплом фіналіста раённага кон-
курсу «Акадэмія таленту», 2015-2016 гг., дыплом 
ІІІ ступені ў раённым конкурсе «Усё на зямлі 

ад рук матулі», 2016 г., а таксама ў конкурсе «Рассыпана ў прасто-
ры благадаць», 2016 г. Пераможца рэспубліканскага літаратурнага 
конкурсу «БрамаМарЮні» ў намінацыі «Лепшыя вершы», дыплом 
фіналіста, 2017 г. Пераможца ў Першым абласным Форуме маладых 
літаратараў Гомельшчыны, прысвечаным 500-годдзю беларускага  
кнігадрукавання, дыплом ІІ ступені. Удзельнічала ў ІІІ Міжнарод-
ным маладзёжным фестывалі-конкурсе паэзіі і перакладаў «Берега 
дружбы». Мае дыплом другой ступені. З’яўляецца аўтарам паэтыч-
ных зборнікаў «Вясёлкі палатно» і «Парасткі надзеі».
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Вершы Старк Дарыны (Сысоевай Дар’і)

Перад каханымі
Пераклад Цімашэні Яніны

як надараецца перад каханымі —
спрэс навыварат,
каб расхвастана,
каб расхлістана?

курчыцца жаласна, 
гнуцца балюча
пад паглядам знаёмым,
не разумеючым,
вострым, бязлітасным?

мясам вонкі і нервамі голымі.
ці будзеш кахаць
з усімі маршчынкамі,
шнарамі, 
сколамі —

ці будзеш штурхаць мяне, 
безабаронную,
з камнем на шыі,
ніткамі зшытую,
белымі, тонкімі —

ці ёсць тут розніца, 
калі нястрымна, 
як мне здавалася,
гаркота гарачая?
Ці ёсць тут розніца,
як атрымалася?

як атрымалася,
ну як а т р ы м а е ц ц а?..
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Лінгвістамі
Пераклад Цімашэні Яніны

мы лічылі адзін аднаго дзіўнымі,
разнавокімі, абыякімі.
мы адзін аднаму — мінакі  
па адных гарадах, і краінах,
і перавязаны балюстрадамі.
нашы компасы добра звераны,
заміж полюса — адзінота.
Забываем Айчыну, імя па бацьку,
мы ў якой- небудзь, скажам,
Сербіі,
і ў якой- небудзь новай серыі
вандравання свайго, знянацку
назавуць нас салодкай парачкай.
я спадарыня, фройляйн, панначка,
але адрынула слова «женственно».
мая мова будзе новай, жэставай.

мы маглі быць з табой
лінгвістамі,
што ідуць на чатыры бакі,
ды такіх жа марфем радкі.
называюць запал наш агністым —
то апраўдана, то абсвістана.

пагаджуся, ўсё гэта заўзята, але
мы ўсяго ледзь супалі паглядамі.
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Будзь у сваіх жаданнях асцярожней
Пераклад Цімашэні Яніны

Мілая, будзь у сваіх жаданнях асцярожней,
бо яны маюць уласцівасць збывацца. 
Горш любых ін’екцый – пад скуру пырскаюць 
бязбожна 
і не дастанеш ніводнай аперацыяй. 
Спраўдзіцца, без сумневаў, нібы  кара Божая. 

Можа, гэта яна і ёсць? 

Не забывай: in me omnis spes mihi est*. 

Зрабіць сабе дарогу толькі 
ты здольная: 
кожная яе асобная жоўтая цаглінка – 
неасцярожны вокліч, быццам на месцы лобным, 
быццам бы хто падслухаў маленне, адзінкі 
і раптам вырашыў выканаць табе на пробу. 

Так што падумай тройчы, 
каб не вылезла бокам.

*уся мая надзея на самога сябе (лат.)
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Пранічнікаў Яўген 
(г. Вялікі Ноўгарад, РФ)

33 гады. Жыве ў Вялікім Ноўгарадзе. Па адукацыі 
філолаг. Працуе настаўнікам рускай мовы і літарату-
ры. Публікаваўся ў розных выданнях Вялікага Ноў-
гарада і Санкт-Пецярбурга. Двойчы быў фіналістам 
гарадскога літаратурнага конкурсу «Осенняя пали-
тра».

Салтанава Анжаліка 
(Няклінаўскі р., Растоўская вобл., РФ)

Нарадзілася ў с. Пакроўскае Няклінаўскага раё-
на. У 2010 годзе скончыла Таганрогскі палітэхнічны 
каледж, кваліфікацыя «Бухгалтар», у 2014 - Расій-
скі дзяржаўны гандлёва-эканамічны ўніверсітэт па 
спецыяльнасці «Эканаміст-менеджар». У цяперашні 
час жыве ў г. Растове-на-Доне. Працуе бухгалтарам. 
З 2012 года публікуецца ў газетах «Деловой Миус», 
зборніку паэтычных перакладаў «Не отрекайся от 
мечты» за 2018 г. Дыпламант III Міжнароднага фе-
стывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў 
«Берега дружбы».
Мірошнікаў Дзмітрый (г. Краснадар, РФ)

Нарадзіўся 13.01.1984 г. у Краснадары, дзе жыве 
і ў цяперашні час. Скончыў Кубанскі дзяржаўны 
ўніверсітэт, спецыяльнасць «Сацыёлаг». Захапляец-
ца лірыкай, гісторыяй. Працуе журналістам. Лаўрэат 
конкурсу «Рождественская звезда». Пераможца 
муніцыпальнага конкурсу «Свабодны Мікрафон» з 
вершам «Вера». Друкаваўся ў часопісе «Микролiтъ», 
газеце «Русский интеллигент», літаратурным альма-
наху «Травяной лабиринт».
Чараухін Уладзімір (г. Гомель, Беларусь)

Нарадзіўся ў Гомелі ў 1986 годзе. У 2004 скон-
чыў Васілевіцкую школу-інтэрнат для дзяцей з па-
рушэннямі зроку. У 2017 годзе скончыў Гомельскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны 
па спецыяльнасці «Псіхалогія. Педагагічная псіха-
логія». Працуе на прадпрыемстве «Святлатэхніка» 
інструктарам-метадыстам па сацыяльна-працоўнай 
рэабілітацыі інвалідаў па зроку. Лаўрэат абласных 
і міжнародных паэтычных конкурсаў. Сумесна з 
Дар’яй Дарошка выдаў зборнікі лірыкі і прозы «Не 
наступайте птице на крыло» (2010), «Маяк» (2014), 
«Альтанка» (2017). Удзельнічаў у калектыўных збор-
ніках, друкаваўся ў часопісах, альманахах. 
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Вершы Пранічнікава Яўгена

У паўсне
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Сёння я хачу ў паўсненні згінуць, 
Успамінаў слухаць шапаценне,
Заблукаць у казачнай краіне
З драбязой дзіцячай у кішэні.

Я хацеў бы ўзяць бялюткі аркуш — 
Не хачу больш біцца апантана.
Увайду ў чужога храма арку
І любіць зямлю чужую стану!

Назаву радзімай, пасміхнуся:
Наш сусвет з хлуснёю знітаваны;
З праўдай — разарваны. Я імчуся
Па лязе завостранай катаны.

У маім паўсненні, як на яве,
Там, дзе промень, быццам цень, растане,
Я ўпаду ў бясколерныя травы,
У бясконцае прыпамінанне.

Галубы
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Я карміў звычайным хлебам 
Незвычайных галубоў. 
Птушкі гэтыя займаюць 
Ценем некалькі палёў 
І самі ходзяць, як захочуць. 

Ад «ашчаднае» за паркам, 
Бо папаўся у адлоў,
Па апоўдні нёс я шпарка
Трыццаць базавых рублёў
У кішэні. Мне здалося
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Быццам лепшая фігура - 
Гэта я. Ляцець гатоў.
І спявае сэрца песняй
Незадымленых палёў. 
І сонца на маіх плячах.

Разам мы кармілі небам 
Сумных Гэтых галубоў. 
Не без гонару, бо гэта 
Сіні дах зямлі маёй,, 
Свяшчэнны, як не ведаю што. 

У лякарні
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Адчуванне, што чакаеш
Зараз ты мяне ў лякарні,
І што свет перавярнуцца
Мусіць толькі для парадку,
Варта ўзяць яго за купал.

Я спяшаюся скрозь хвілі
І баюся зварухнуцца,
Каб не перарваць тых нітаў,
Сплеценых прыхаматліва
У штодзённай мітусні.

Ну і што, жывуць жа людзі!
З чатырох бакоў як людзі.
А ў сярэдзіне так пуста,
Што парою ім балюча.
Ну і ў чым іх асалода?

Адчуваю, што чакаеш
Зараз ты мяне ў лякарні.
Я спяшаюся скрозь хвілі — 
Ім бы толькі прыпыніцца
Светлым лапікам у небе!
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Хокку
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Сэрцу трывожна.
Хрыпла вые сабака
У голым парку.

У палаце хлопчык
Пытаецца, дзе тата.
«Я ўжо здаровы.»

Бывае, людзі
Бачаць так багата жыцця.
Кіно для бедных.

Крумкач, собака...
Ці мала тых жывёлаў,
Чый крык не чуюць?

Травень як лета.
Лета - амаль як травень.
І зноўку восень.

Дзіўныя людзі.
І ў памяці лепей быць,
Чым побач з табой.

Сустрэў я сябра.
Ён мяне не зразумеў,
Але ўсміхаўся.

Дзе няма дрэваў,
Не можа быць цішыні - 
Думае вецер.

Злева ад мяне
Ныючы горада шум.
З правага - конік.

Пахне грыбамі.
Так далёка ад лесу
Заблукаў вецер.
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Шпурнуць бяздумна
Недапалак цыгаркі.
Пасівелы час.

Пабудзі мяне,
Сонечны пеўніка крык
І пасля смерці.

Дзень нябыцця
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Не цішынёй,
Сатканай
З пакаёвай фальшы
Калісьці неабходных,
Забытых рэчаў,
Чакаеш дзень пры дні
Нябыту, быццам сонца,
Прачнешся...
Ты некалі, у рэшце рэшт, прачнешся.

У садзе ручаінай,
У пекле залюстроўя мінаком - 
Імчацца паўз руіны 
Яблынь і дамоў,
Зліваючыся з рэчкай цёмных галасоў,
Сярод якіх ніхто цябе адрозніць
Не зможа.
І адбіваешся другім - 
Насмешлівым, чужым.
Сканаў ты, смяючыся, як і жыў.
І ты прачнешся
У скрадзеным сваім, спакоі
Ва ўтульным учарашнім.
Пачнецца новы век.
Палёт заўчасны перарвецца
Трымценнем веек.
І кніга цяжкая абрынецца з паліцы...

Ты кінеш позірк на яе - твая...
Вось і прыйшоў дзень нябыцця.
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Вершы Салтанавай Анжалікi

Шчасце ў далоньках
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Шчасце ў далоньках адкідвае водсвет на сцены
Бачу скрозь пальцы туманныя дзіўныя ўзоры
Веру, што будуць сагрэтыя цёплым праменнем
Тыя, што ў сэрцах люляюць планеты і зоры.

Шчасце ў далоньках заходзіцца радасным смехам,
Б’ецца аб сцены дамоў і спявае ў завулках,
І не заціхне ніколі далёкае рэха.
Нітаў іскрыстых клубочак схавае шкатулка.

Iх зберажыце. Глядзіце на іх, каб успомніць.
Шчасце ў далоньках сагрэе ў глухія завеі. 
моцна трымайце, залазьце на свой падваконнік
Светла любіце жыццё і працягвайце верыць!

Ключы
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Бяскроўнае сонца высушвае ломкі трыснёг,
Бялюткія чайкі над морам гарлаюць аб нечым,
Напяўся, як ветразь за спінай, бязважкі заплечнік,
Шыпіць і пузырыцца пена ля саменькіх ног.

Ламаным абрысам цямнее двайны хвалялом,
Жарства так балюча кусае нацёртыя ногі,
Так хочацца зноўку прыйсці да вытоку жывога...
І зноўку пагладзіць аблокі пухнатым крылом.

Сапфіравы вецер апоўдні сурова маўчыць,
Пылінкі танцуюць у промні свае карагоды,
А ў сэрцы ўздымаецца новая песня свабоды,
Зіхочуць, праменяцца ў пальцах ад шчасця ключы.
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Мы
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Мы попел патухлых 
звышновых.
Мы знічкамі долу
Упалі. 
Згарэўшы да самай 
асновы, 
Мы лёс свой ізноў
абіраем.
Мы — бледныя мёртвыя 
зоры.
Наш шлях да нябыту
імгненны.
У сэрцах бясконцая 
горыч,
У стомленых зрэнках
цені.
Мы — голыя целам 
планеты, 
Не маем ніводнай
з ілюзій. 
Шукаем адказу 
ў сусвету,
Да шчэнту пабітыя
людзі. 
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Вершы Мірошнікава Дзмітрыя

Пярсцёнак
Пераклад Чараухіна Уладзіміра

Ён падарыў табе пярсцёнак — 
Залог кахання дабрабыту.
Лёс па-майстэрску моцнай ніткай 
Звязаў вас быццам павуціннем...
З брыльянтам вузенькі пярсцёнак.

Ён падарыў сябе самога:
Свае нязбыўныя здзяйсненні,
Сяброў, кар’еру, ашчаджэнні — 
Закладам тым няма злічэння!
Ён падарыў сябе самога.

І ты ўзяла дарункі тыя,
Але душы не загадаеш.
«З ім будзе шчасце», - мовіў розум.
Але душы не загадаеш,
Хоць ты ўзяла дарункі тыя.

Ты прыняла яго каханне,
Але адказваеш сяброўствам.
Выкарыстоўваеш акторства:
Ты ж не была ніколі чэрствай!
Хай сабе лічыць, што каханне.

Ён добры, ну і ты таксама.
Але пра іншае ты марыш
І іншай долі ты жадаеш,
Хаця дакладна і не скажаш.
Ён добры, ну і ты таксама.
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Каленчукова Святлана 
(Гомельская вобл., Беларусь)

Нарадзілася ў 1984 годзе ў вёсцы Мілаград 
Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці Беларускай 
ССР. Вучылася ў Глыбовской сярэдняй школе. У 20 
гадоў страціла зрок. У 2011 годзе зрабіла першыя 
крокі ў паэзіі. Тэматыка твораў розная.

Карнеева Кацярына (г. Бранск, РФ)
Нарадзілася 29-га кастрычніка 1996 года ў го-

радзе Бранску. На дадзены момант з’яўляецца сту-
дэнткай Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Г. 
Пятроўскага, кірунак «Журналістыка» (4 курс, воч-
на) і Расійскай акадэміі народнай гаспадаркі і дзяр-
жаўнай службы (Бранскі філіял, 5 курс, завочна). З 
сакавіка 2017  года і па цяперашні час працуе паза-
штатным карэспандэнтам на ВГТРК «Радыё Расіі. 
Бранск». У 2018 годзе стала лаўрэатам 3-й ступені 
міжнароднага конкурсу паэзіі і паэтычных перакла-
даў «Берагі дружбы», атрымала членскі білет Міжна-
роднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. 

Крылова Кацярына 
(г. Санкт-Пецярбург, РФ)

Нарадзілася 18 ліпеня 1994 года ў г. Стары Аскол. 
У 2012 г. пераехала у Санкт-Пецярбург, каб атрыма-
ць вышэйшую адукацыю. Падчас вучобы ва універ-
сітэце пачала наведваць АДЛІТ «ЛЭТИ».  У 2018 
годзе скончыла электратэхнічны ўніверсітэт. Адразу 
пасля яго заканчэння ўладкавалася працаваць ін-
жынерам у Інстытут прыкладной астраноміі і там 
жа знайшла каханне.

Швядко Анастасія 
(Мінская вобл. Беларусь)

Нарадзілася у пасёлку Расоны Віцебскай вобласці 
14.02.1991 г. У 2010 годзе скончыла УА «Наваполац-
кі дзяржаўны музычны каледж» па спецыяльнасці 
«Дырыжыраванне» (народны хор), у 2015 г. – Бела-
рускі дзяржауны ўніверсітэт культуры і мастацтваў 
па спецыяльнасці «Харавая музыка» (народная). 
Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў (з 2016 г.). У 2016 годзе прыняла ўдзел у 
першым міжнародным фестывалі-конкурсе паэзіі і 
паэтычных перакладаў «Берега дружбы», дзе заняла 
трэцяе месца і атрымала сваё другое асабістае вы-
данне «Танцуй, свабодная душа».
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Вершы Каленчуковай Святланы

Церам-церамок
Пераклад Швядко Анастасiі

На палянцы рос грыбок,
Для казявак церамок.
Усё рос ды вырастаў,
Ад дажджу ўсiх ратаваў.

У iм жылi – не тужылi,
Ды пад iм гуляць любiлi.
Церам-церам-церамок:
Хатка лепшая – грыбок.

Вершы Крыловай Кацярыны

Маё мора
Пераклад Швядко Анастасiі

Я цалаваць твае хвалi
Жадаю. 
Ты цiхi нiбы
Людзi пазасыналi.
Твой пах удыхаць жадаю,
Ветрам у валасах 
Граю.
Прабач, што са мной няпроста,
Быццам гэта датычыцца ўзросту.
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Вершы Карнеевай Кацярыны

У навiнах няма анiчога
Пераклад Швядко Анастасiі

Вялiкае чараўнiцтва-
Заўжды заставацца сабой.
Навiны нiводнай: гусцiцца
Адзiн толькi пыл над зямлёй.

Не азлобiцца, не ачарствець,
Не струхлець у чаканнi ратунку,
Прызнаючы мiнулага смерць,
Яе лепшым лiчыць падарункам.

Ты нколi не ўпэўнен нi ў чым,
Бо жыццё – ход гульнёвых костак.
I таму, мы ўсе часам маўчым,
Бо ў людзей верыць вельмi няпроста:

Нi ў сябе, нi тым больш у другiх.
Так давайце гучней усмiхацца
Покуль сэрца матыў не прыцiх,
Покуль сябр можа сябрам назвацца.

Прапаную спяваць, танцаваць,
Дасягнуўшы вяршынь – не спыняцца,
Перамены – прасцей успрымаць
Ды з каханымi цалавацца.
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Восеньская ноч
Пераклад Швядко Анастасiі

Я бачу ноч, ды чую яе пах,
Яна паўзе, як чорная змяя.
Назаўтра радасць у вачах
Цi будзе? – разважаю я.

Мо цiшыня навокал разлiецца?
Цi будзе сэнс у спевах салаўя?
Наступны дзень, канешне, распачнецца.
Але цi буду ў свеце я?..

Ён, сiнявокi, выцягне бяспечна
Вяроўкi-рукi залацiстых фар.
Нi ў снах, нi духам, што такое вечнасць,
Няведая пральецца на бульвар.

Але убачыць зграi галубiнай
Узмахi крылаў над Масквой.
Ды падзiвiцца лютай сiнi,
Што ў бязмежнасцi марской.

Пабачыць старасцi нямую безвыходнасць,
Дзяўчыну, што трымае ў руках
Кавалкi хлеба, страцiўшыя годнасць.
Якуцкi снег, паўднёвы дах-

Таксама не застацца iм у ценi
Наступных ды цiкавых дзён.
Сталiца засынае ў летуценнях,
Меня хавае ноч у свoй палон.
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Марчанкова Кіра (г. Бранск, РФ)
Нарадзілася і жыве ў Бранскай вобласці, піша 

са школьных часоў, але з 20 да 30 год амаль не пі-
сала. Не лічыць паэзію сэнсам жыцця, але атры-
моўвае асалоду ад працэсу «вершастварэння». 
Змяніла некалькі прафесій, была прадаўцом, цы-
рульнікам, капірайтарам, на сённяшні дзень –су-
працоўнік бібліятэкі і майстар па вырабе амуні-
цыі для сабак.

Янкоўскі Антон (г. Гродна, Беларусь)
Нарадзіўся 29 сакавіка 1986 года ў вёсцы Енчы 

Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці ў сям’і 
настаўнікаў. У 2003 годзе скончыў Нацкую сярэд-
нюю школу Воранаўскага раёна Гродзенскай воб-
ласці, у 2008 г. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў па спецыяльнасці «Рэжы-
сура народных абрадаў і свят». Працаваў выклад-
чыкам тэатральных дысцыплін у Гродзенскім 
дзяржаўным каледжы мастацтваў. Піша вершы, 

прозу, публіцыстыку. Друкаваўся ў газетах, ва ўніверсітэцкіх збор-
ніках, у рэспубліканскіх часопісах. Аўтар зборнікаў вершаў «Анёл з 
васільковымі вачыма» (2010) і «Белыя рамонкі» (2012). Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Піша на беларускай мове. Жыве ў Гродне.
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Вершы Марчанковай Кіры

***
Пераклад Янкоўскага Антона

Нічога звычайнага – проста жыву,
Я проста чакаю таго, што прысніцца.
Іду па траве і кладуся ў траву.
Аблокі, бы людзі, не могуць спыніцца,

Яны ўсё плывуць у далёкую сінь
І зрэдку чапляюцца за верхавіны.

Ляжу і чакаю, праз пару гадзін
Восень наведацца ў госці павінна. 

***
Пераклад Янкоўскага Антона

Памяць ставіць падножку – валюся
У мінулыя сны. Ізноў
Ці то праўдаю, ці то хлусам
Я шукаю цябе наўкол.

Боль дагэтуль за грудзі трымае,
Не дапісана жменя радкоў…
Пух з таполяў паціху злятае,
Чэрвень сокам частуе наноў.

А наўкол нешта змрочнае душыць,
Навальніцу ніяк не стрымаць…
Цягне памяць у пастку. Мушу
Ўсё адно я цябе адшукаць.
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***
Пераклад Янкоўскага Антона

Пісала ў меру сіл, жыла па меры сіл,
Імкнулася самоце не здавацца.
І нават калі дождж мяне маніў,
Лічыла, мне заўсёды будзе дваццаць.

І сёння зноў перамагаю я яе,
Перад сабой заўжды адказ трымаю.
Няхай даўно не дваццаць – трыццаць мне,
А быццам толькі крочыць пачынаю.

Як быццам ёсць пралог, як быццам ёсць мяжа –
Ўсё гэта дэмагогія пустая.
Ўсё гэта толькі снег, які наўкол ляжаў,
І ў рэшце рэшт пад раніцу растаяў.

Дождж восеньскі міне, закончыць ліст кружыць,
А следам снегапады – уварвуцца.
І я па меры сіл далей імкнуся жыць,
Бо трэба жыць, да лепшага імкнуцца.

***
Пераклад Янкоўскага Антона

Навокал смуга, значыць ранак ідзе,
І верасень крочыць вільготны…
Ўсё ж марна, дарэмна пісаць пра сябе,
Калі не даведаўся – хто ты.
Ды рукі дрыжаць і асіна дрыжыць,
Навокал лістота смяецца…
Я вершы рыфмую на слова “жыць”,
Няхай у жыццё і не верыцца. 
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ПАД СОНЦАМ СТОМЛЕНАЙ ЗЯМЛІ

Пераклады з украінскай мовы
настаўнікі
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Куцэнка Пётр Іларыёнавіч 
(г. Чарнігаў, Украіна)

Нарадзіўся 13 ліпеня 1948 года ў вёсцы 
Голікава Аляксандраўскага раёна на Кірава-
градшчыне. Па заканчэнні Кіеўскага дзяр-
жуніверсітэта імя Т. Р. Шаўчэнка жыве і пра-
цуе ў Чарнігаве. Аўтар шматлікіх паэтычных 
зборнікаў. Лаўрэат прэміі імя Міхаіла Ка-
цюбінскага. Аўтар артыкулаў па пытаннях 

украінскіх звычаяў, фальклору і этнаграфіі. Пераклаў на ўкраін-
скую мову шэраг твораў рускіх паэтаў.

Вершы Куцэнка Пятра

Зімовыя сны
Пераклад Казекі Алеся

І
Перад Стрэчаннем снег цвержу неба пакінуў,
Бы анёлак, за плечы мяне абдымаў.
Ноч нячутна сыйшла з часу цемрадзі стылай − 
Палахлівым дзяўчом, што за намі двума

Ужо столькі гадоў так раўніва віжуе, − 
І здранцвела: са мною цябе ўжо няма.
Бо сцяжынку ў зіхоткіх снягах не знайду я.
Перад Стрэчаннем нас разлучыла зіма.

Свет у замеці знік, растварыўшы наўколле,
Болем вымерзлых слоў у міжчассі застыў.
...У сляпой кругаверці чужога вяселля
Хтосьці накрыж і ўздоўж рытуальна дзяліў

Святасць лона твайго і пяшчоту далоняў,
Вуснаў цёплых рубін і вачэй чысціню.
О, мой добры анёлак, у снежным палоне
Адабраў усё гэта ў мяне ты чаму?
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II
Я ішоў па Міжземнамор’і, і снег ішоў, і крычалі чайкі,
І хвалі праз вокны і дзверы імкнулі ў спарожнены дом.
Мая цудоўная чужаземка, не ўсміхайся так адчайна.
Хадзем, хадзем на край свету. Рука ў руцэ − хутчэй хадзем.

Толькі назад не глядзі: там колькі шчасця − столькі і гора,
Толькі не адклікайся, малю, на пакутлівы покліч душы.
Мая сумная чужаземка, па водах Міжземнамор’я
Хадзем, хадзем праз завеі − туды, дзе сходзяць да нас міражы.

IІІ
Магчыма, узгадаеш ты калісь,
Як да цябе я ўчора ў снах прыходзіў
І як у цьме нябесны ціхі подзіў
З-пад век тваіх заснежаных свяціў.
Як невядомы хтосьці − з мройнай цьмы −
Схіляўся ніц і па-над намі дыхаў 
Па той бок сноў, па гэты − шчасця й ліха,
Як птах начны, ці то анёл начны
З прымерзлымі да вокан і снягоў
Крыламі − не прайсці, ні дачакацца,
Каб адагрэцца ім, ці адарвацца,
А ночы − ні канца, ні берагоў.
Звініць яна, гудзе і сыпле снег,
Халодным ззяннем па-над светам ходзіць,
І боль, і сны ў змярцвелы колер зводзіць.
Да вуснаў прымярзае зманны смех.
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Бандарэнка Вольга Фёдараўна 
(г. Еўпаторыя, Крым)

Член Саюза пісьменнікаў Расіі, лаўрэат 
Усерасійскай літаратурнай прэміі імя Мікалая 
Гумілёва, лаўрэат шматлікіх міжнародных фе-
стываляў, член журы Усерасійскага конкурсу 
юных чытальнікаў «Жывая класіка» (Крым, 
Артэк, 2017). Піша на рускай і ўкраінскай мо-
вах. Аўтар дзесяці зборнікаў паэзіі і паэтыч-
ных перакладаў.

Вершы Бандарэнка Вольгі

Роздум
Пераклад Кебіч Людмілы

Вам кажу я, людзі добрыя:
Вы зрабіліся не чулымі.
На шматкі разрэзаць гарызонт
нельга, ці пра гэта чулі вы?
Не крамсаецца адзінае,
тое, Богам што прызначана,
на планеце нашай згінем мы
ў нязгодзе. Хто ўтлумачыў вам
думкі гэткія бяздушныя –
Ірад?– Верце ў Бога, людзі,
бо як пройдуць дні бяздумныя,
што тады з усімі будзе?!
Ваша ўсё – зямля і неба.
Не дзяліце іх. Не трэба!
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***
Пераклад Кебіч Людмілы

Уяўляю сабе,
што заходжу да хаты,
дзе ўсміхаецца мне
ў сенцах радасна маці.
Я збаўляю хаду,
асцярожна ступаю,
бо ў дзяцінства іду,
раны там загаўляю.
Чую, бацька бы там,
ціха кліча-гукае…
І я крочу ў наш Храм,
ціха далей ступаю.
Ва ўяўленні маім
зноўку шэпчуць куточкі,
ды з пакункамі мар
ужо дарослыя дочкі…
Вось і шафа мая,
дзе ад кніжак страката,
ведаў добрых з іх я
набывала багата.
Неабсяжны тут стэп,
і раманы – снапамі…
Толькі веды, як след,
набываем з гадамі.
Ложак, коўдра мае, 
што з чароўнымі снамі…
Тут дзяцінства ўстае
з пацалункамі мамы.



266

Летні ранак у Крыме
Пераклад Кебіч Людмілы

Ясным ранкам нібы небакрай палыхнуў,
бы нырнуў у прастору духмянага лета…
Кіпарыс да нябёсаў амаль дасягнуў,
і адтуль яго хмеліць жытнёвы палетак.
Крым, прасолены стэп, сонца, мора, з далін
лёгкі ветрык даносіць сон-травы пах і макаў,
у пажухлай траве адно горкі палын,
і на дождж ні намёку, ніводнага знаку…

***
Пераклад Кебіч Людмілы

Майго кахання срэбная крыніца
цячэ павольна, а калі й булькоча,
цябе абняць яна лагодай хоча,
цяплом да сэрца шчыра прытуліцца.
Пяшчотнасці няма канца і краю…
А восень дзівіць даляглядам пышным…
І я хачу сказаць табе, між іншым,
што толькі аднаго цябе кахаю!..
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***
Пераклад Кебіч Людмілы

Гуллівы вецер дзьмухае, спявае, 
і крохкія пялёсткі абрывае,
яны ляцяць мяцеліцай да долу
з акацый беласнежных каля дому…
І ранкам перапоўніцца прастора
паветраным, густым, п’янкім кактэйлем.
Кранальна, захапляльна, бездакорна –
любуешся, як вецер кветам сцеле.

І да гэтай пары…
Пераклад Кебіч Людмілы

Знянацку ўспаміны прыняслі
ў былое, дзе насіла яшчэ косы,
туды, дзе мары моцна прараслі,
а ранкам выпадалі буйна росы. 
Была празрыстай сэрца глыбіня,
наперадзе – шырокі шлях па Лёсе,
і дзіўна слова мне: – Адпачывай! –
што ад бацькоў не раз чуць давялося.
А ўлетку, лежачы ў траве густой,
зямлю кранаючы, прыпаўшы долу,
піла-ўдыхала чабраца настой,
пяшчотны водар сціплай маціёлы.
Прабеглі хутка з той пары гады!
І травы, што тады раслі, завялі.
Няма касы па пояс, ды заўжды
мне пахнуць кветкі, што даўно апалі.
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***
Пераклад Кебіч Людмілы

Хачу пабыць я тэт-а-тэт з сабою,
ніхто каб не парушыў майго ранку,
зіма задзьмухала ў маю фіранку
пушыстым снегам, што сцячэ вадою.
Ну і няхай! Насуперак шчаслівай
я буду, бо вясна мне абяцае,
што фарбы яркія з сусвету пазбірае
і дыяментамі ўпрыгожыць маю сліву…
Не будзе гора – будзе радасць і каханне,
салодкімі зноў стануць сны і мары,
і перажытыя гады, бы хмары,
пераплывуць у сонечнае ранне.
Але так дзіўна хутка ўсё мінае,
ужо і восень надыйшла, прыблуда.
Калі пайду – мяне тады не будзе,
такой, як я была?
А, можа, буду?..

***
Пераклад Кебіч Людмілы

Бязмежнае каханне, нібы неба,
яшчэ з юнацтва марыла спаткаць.
Ці шмат для шчасця нам з табою трэба?
Каб толькі разам, толькі ты і я.
Сустрэла, пакахала і благаю:
пашлі, Гасподзь, такое шчасце нам,
якое аніколі не мінае,
каханне, што вярней ужо няма.
Каханы мой, заўжды ХАЧУ я БЫЦЬ
з табою побач, як з вясною сад.
Ды лёсавы прысуд не абмінуць,
як рэчку нам не павярнуць назад.
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***
Пераклад Кебіч Людмілы

Час мінае так няўмольна,
і фарбуе шэрань скроні.
Што жадаеш неадольна,
што бракуе табе сёння?
Для цябе зраблю, што трэба,
атулю апекай-сонцам:
нахілю да сэрца неба,
будуць зоркі ззяць бясконца.
А мае любоў, звыш ласка
тваё сэрцайка мілуе…
І каханне, нібы казка,
тое, што між нас віруе!..

***
Пераклад Кебіч Людмілы

Сын мяне абдымае за плечы
і гаворыць даверліва так:
Ёсць у свеце пытанні і рэчы,
аднаму не разблытаць ніяк!
Што важней: самаму закахацца,
ці збіраць, бы ў гербарый, жанчын,
каб сярод юнакоў выхваляцца – 
мець для гэтага многа прычын.
Лепш сустрэць, мой сыночак, адзіную,
каб каханне ўзаемным было,
як гавораць, сваю палавіначку,
ці другое ў палёце крыло.
Скуль ты, мамачка, гэта ўзяла?
Здагадалася, покуль жыла…
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Вершы Кузняцова Сяргея

Люблю прыехаць у Кіеў
Пераклад Курловіча Віктара

У Кіеў прыязджаць люблю я ўвосень больш,
Алеі ўбачыць сумнаю парою.
Пажоўклая лістота. Шчодры дождж,
І хмары, хмары, хмары над зямлёю.

Зімой ён снегам заварожыць вас,
Калі ісці па вуліцах павольна.
Не проста так, каб бавіць вольны час,
А ўсё разгледзець ціха і спакойна.

Люблю прыехаць я сюды вясновым днём,
Калі крыху ўдаецца час між спраў знаходзіць.
Напомніць мне раскатам самы першы гром,
Што красавік мінуў, і цёплы май прыходзіць.

А летам ён чароўным можа быць,
У зелені каштанаў, цвеце кветак,
Калі вятрамі сінімі гучыць,
А жаўцізну пакіне напаследак.

У Кіеў я прыеду хоць калі
І на Славуціч зазірну на хвілю.
Змяніць цячэнне гэта не змаглі
Ні людзі, ні гады і я не ў сілах.
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Міргарад пасля дажджу
Пераклад Курловіча Віктара

Як я хачу сюды прыехаць зноўку,
Прыехаць на карэйскім, на Хюндаі,
Убачыць маляўнічую вясёлку,
Што сонейка між хмарамі гайдае.

Гуляць яго цяністымі гаямі,
Нацешыцца харольскаю вадою.
Заслухацца вясною салаўямі.
Дажджы мінуць з нягодаю любою.

Змяніў свой воблік горад пад дажджамі.
Заззяў зноў свет і стаў такім мне блізкім.
Над ім вясёлка ў небе заблішчала.
Люблю цябе, сямейная калыска.

Муза ў вышыванцы
Пераклад Курловіча Віктара

Са мной такое здарылася зранку.
Не ведаю, як лепей расказаць.
Прыйшла сягоння Муза ў вышыванцы
І змусіла на Мове напісаць.

Ну, я такі, не вельмі і спрачаўся,
І пагадзіцца з ёй хапіла сіл.
Напэўна, гены зберагліся ў часе,
Што я ў сабе ад мацеры насіў.
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На бацькаўшчыне
Пераклад Курловіча Віктара

Садок вішнёвы каля хаты,
Хрушчы і пчолы, каравай.
Ты пахам мёду, пахам мяты
Дом родны ціха ахінай.
Крынічная Тараса мова
Душы спакою не дае.
Ва ўсім з’яўляецца асновай,
І вершы пішуцца мае.
Цвітуць і ружы, і любіста,
І мальваў цэлая сям’я.
Аповед мой аб асабістым,
Чаго забыць не ў сілах я.
Туман бялее летнім ранкам,
У садзе песні салаўя.
Сівая мама каля ганку – 
Радзіма гэта ўсё мая!
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Суперэнеіда
Пераклад Курловіча Віктара

(Яшчэ ёсць праблемы на Парнасе…)

Няма ні ў воднай рэцэптуры,
Ды і ў падручніках няма,
Як да скарбніц літаратуры
Дадаць уласнага пісьма.

Бо ёсць праблемы на Парнасе – 
Дзе ўзяць мне асабісты німб,
Як паляцець мне на Пегасе
І пераскочыць праз Алімп?

І як знайсці такое слова,
Каб прыгажосць ім апісаць,
Сцэментаваць усе асновы,
Каб вышыню змог падпіраць?

Аб самым важным як мне трэба
Сказаць усім, каб чулі ўсе
Пра зоркі ў вечаровым небе,
Умытай раніцы ў расе?

Дзе ж нам узяць таго Панаса,
Каб Мірны быў, а не які?
Дзе прачытаць таго Тараса,
Каб быў Шаўчэнка на вякі?

І Катляроўскага Івана
Таксама ўспомнім, мабыць, шмат,
Калі, прачнуўшыся зарана,
Чаканім “вечнае” як жарт.
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Сівавалосы маэстра
Пераклад Курловіча Віктара

Што задумаўся так ты, мастак пасівелы?
Ты, магчыма, хацеў маляваць нешта мне?
З вершам шчырым звярнуся к табе я нясмела.
Раскажу пра карціну, што бачыў у сне.

Не сумуй, не сумуй, пасівелы маэстра.
Твая палачка – пэндзаль, колер кожны пяе.
І ты здолееш быць дырыжорам аркестра,
Дзе спяваць вольна змогуць унукі твае.

Нацягні свае струны на чароўнай палітры,
Фарбы хай будуць рэкі, палатно – небакрай.
Раскажы аб стаўках ты, аб дрэвах, паветры,
Аб вясёлцы на небе і песню зайграй.

На шырокім агульным загадкавым фоне
Будзе сонейка ўдзень, будуць зоркі ўначы.
Ад пляча кідай ноты квяцістых сімфоній.
Мы ўсё ўбачым. Удзячныя мы гледачы.

Украінскае неба. У ім так прасторна.
Ад зямлі адарвіся, няпроста цярпець.
Твая сіла – Любоў і твая непакора.
Узляці ўвышыню, як хацеў ты ўзляцець.
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Вернісаж
Пераклад Курловіча Віктара

Неяк у чэрвені ці ў маі…
Не спякотнаю парой.
Я на вернісаж патрапіў
Да квяточніцы адной.

Бачыў кветкі, нацюрморты.
А яшчэ былі пейзажы.
Ды прыгожыя якія!
Шмат чаго на вернісажы.

Разнастайнасць красак, кветак,
Што завялі б хутка ў полі.
На палотнах і паперы
Не завянуць ім ніколі.

І знаходзяцца ў дастатку
Мальвы, касачы, півоні.
Быццам бы сама прырода
Мне ў свае званы тут звоніць.

Быццам хтось з чароўнай скрыні
Прасціну раскінуў роўна.
Шчырым позіркам майстрыхі 
Сам я ўбачыў свет цудоўным.
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Карташова Вольга Іосіфаўна 
(п. Міхайлаўка, Перавальскі раён, 

Луганская вобл., Украіна)

Паэтка, член Міжрэгіянальнага Саюза 
пісьменнікаў. Нарадзілася 6 чэрвеня 1954 г. у 
п. Міхайлаўка Перавальскага раёна Луганскай 
вобласці, дзе пражывае і дагэтуль. Адукацыя 
сярэдняя смецыяльная. Паспяхова скончыла 
Кадыяўскае медыцынскае вучылішча па спе-

цыяльнасці «Медсястра». Працяглы час працавала на пасадзе ме-
дыцынскай сястры медпункта ПАО «АМК».

Вершы Карташовай Вольгі

Нырну ў тваю восень
Пераклад Папко Алёны

Ў начы пужліва ўскрыкну птушанём,
Нырну расой жамчужнай у тваю восень. 
Спытаю, ці кахаў… І новым днём
Не абдыму, як нават і папросіш.

Няхай агнём пячэ журба ў грудзях, 
І не згасае у вачах ліхая крыўда. 
Вясну і лета я адвыкла шкадаваць.
І ў восень без агіды йду бяскрыўдна. 

Пакутліва цярплю тугу-бяду,
Каб зіму стрэць у адзіноце горда.
Не чайкай ў сны блакітныя лячу,
Галубкаю ў нябёсы рушу ўмольна.

Чакаць цябе я буду ўвышыні,
Кахаць адчайна, упарта – да знямогі… 

Другога кахання туды не бяры,
Пакуль наша йшчэ не астыла прад Богам.
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***
Пераклад Папко Алёны

У зрэнках тваіх адлюстроўвацца б,
І скроняў кранацца б сівых. 
Адно, не прамовіш – не ўспомніцца –
Слоў набалелых услых.

Узляцяць яны ў белыя пусткі,
Куды ні даплыць, ні дайсці.
Толькі ўладарныя шорсткія вусны 
Крануцца маёй далані.

***
Пераклад Папко Алёны

Паціху брыду.
Стэпам.
Наўгад.
Далёка за сяло. У ранішняе зарыва.
А сцюдзёнае расістае іржышча
Пакідае крывавыя драпінкі
На знямелых шчыкалатках.
Стэп.
Ва ўсёй сваёй прыгажосці 
І жнівеньскай галечы.
У паблёклым небе змок жаўранак,
Захліпнуўшыся спевам.
У палыновай
Прагорклай шызасці дагарае лета.
Ляціць па свету перакаці-поле.
А дзесьці на краю стэпу ранішняя зара
Барвавіць маўклівае неба.
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Зіма
Пераклад Папко Алёны

Зыркае полымя 
Танчыць у чэраве печы.
Дроўцаў падкіну – 
На моцны мароз затрашчаць.
Распешчаная і разаспаная
З-пад коўдры вынырну, 
Агаліўшы плечы.
У люстэрка зірну –
Ой! Не!
Валасы, быццам лямец, тырчаць.

Грэбнем прайдуся 
Па пасмах бялявых, ускудлачаных.
Вочы пратру, уздыхну,
Не прачнуўшыся йшчэ як след.
Тата марозцу з двара прынясе
Зухаватага.
Дзверы, спагадліва мерзнучы,
Рыпнуць услед.
Татачка, ой! Не нясі з сабой
Гэтага холаду!
(Вадзіца ў вядзёрках парыць…
Ўсё суровей зіма!)
Шчыплюцца вочы ад слёз,
Бараду пабяліў шэрань доўгую.
З шапкі-вушанкі пасыпаўся
Снег спакваля.

Добры мароз! Дваццаць пяць 
Ажно!
Донечка, хуценька
Ў ложак ідзі.
На заняткі не пойдзеш.
Паспі.
Клубочкам скруціўшыся, 
Чую, як вые пакручыста
Сцюжа.
Дзяцінства маё, куды ж дзелася ты? 
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***
Пераклад Папко Алёны

Любоў мая, самотная, брыла 
Па свеце, углядаючыся ў твары.
І восень птушкай вогненнай яе
Да сэрца прыручала, быццам хмары. 

Аблудная душа, як сціплы птах, 
Прачнулася, зірнуўшы ў яе вочы. 
І вершамі рассыпалася ў снах, 
І пацеркамі зазіхцела ўночы. 

Вядзе удалячынь таемны шлях, 
Што вытаптаны болем няўмела.   
Вясна мая на ста сямі вятрах
Змагаецца з зімою смела.

***
Пераклад Рагавой Галіны

Не гляджу па баках,
  а брыду напрасткі, як сляпая.
І нікому свайго шкадавання 
заўважыць не дам.
Ты не выйдзеш на шлях
  І спыніцца не загадаеш.

На зямлі аніяк
 Не знайсці мне такога прытулку,
Дзе б  жаданай была я,
 Дзе б самоце ў душы не расці.
Гарката у грудзях
 Не адбітак асенняга смутку,
А няўтольная прага
 Ў былое сваё забрысці.  
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***
Пераклад Рагавой Галіны

Адчыню
дзверцы лёгкія вершаў сваіх,
Дакрануся ледзь чутна
да рыфмы чароўнай.
З заміраннем душы
я пакрочу па іх,
Па харэях
і ямбах вось гэтых няўлоўных.

Затаіўшы дыханне,
прастую туды,
Дзе, крануўшы струну
паўнагучнае ліры,
Я спалохаю здань ненажэрнай бяды, 
Каб растала яна
ў неаглядным эфіры.

І адхлынуць
ад сэрца і скруха, і жаль,
І на ўзлёце натхнення
ўплыву я ў нірвану.
Недаступная розуму вершаў скрыжаль
Хай жа будзе навекі 
маім талісманам!

Каб ніякай пакуты
не бачыла тут – 
Сярод болю, бяссілля – 
ўратуй мае крылы!
Без цябе я ніколі 
не вырвуся з пут,
Што душу маю 
ў момант адчаю злавілі.
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Вярба
Пераклад Рагавой Галіны

Абвугленаю страшнай патарчакай
Стаіць вярба счарнелая ў яры.
Не звіць гняздзечка птушцы аніякай
І не пагрызці зайцам тут кары.

Ні страх, ні боль яе не студзяць сэрца,
Не назаляюць шквальныя вятры.
І толькі зрэдку воран азавецца
Дзесь на галлі засохлым угары.

Яна пахмурнай птушкаю бяскрылай –
Ці мёртвая, ці ёсць жыцця запас –
Карэннямі ў зямлі шукае сілу
І падпірае неба ў цяжкі час.

Калі ж вакол снарадаў гром грукоча,
Рве шоўк нябёс і парушае ціш,
Вярба старая ў роспачы скрыгоча,
Гарэлы ствол выпроствае, як крыж.

Нібыта небу шле благаславенне
На непахіснасць, мужнасць, барацьбу…
З яе непераможнага карэння
Атожылкі ўжо лезуць праз сцярню.
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Жнівень
Пераклад Рагавой Галіны

Іду пад сонцам стомленай зямлі,
А стэп мне ажно сцелецца пад ногі.
Плывуць у даль сівыя кавылі,
Употай пакідаючы разлогі,

Пажухлыя ўжо к гэтае пары,
З мяцёлкамі, абшорханымі ветрам.
Жаўрук дзесь замірае угары,
Гарчыць густое дымнае паветра.

Тут скрозь пануе даўні сухастой,
Няма прытулку перакаціполю…
Я ўжо сама ў той скрусе залатой
Шукаю сховы тут ад горкай долі.

Калі кахання ў сэрцы ўжо няма,
Здаецца ўсё нявартым і мізэрным.
І доўга я іду адна, сама,
Па ржэўі маёй долечкі хімернай.

Калі з душой разгубленай ідзеш,
Яна бязродным зеллейкам здаецца.
Сягоння мой прытулак толькі верш,
Што не дае замерзнуць веры ў сэрцы.
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***
Пераклад Рагавой Галіны

Не астыне надзея і вера не згасне.
Не сканае каханне ў дагоду табе.
Адчуваю сябе ў гэтай слоце няшчаснай.
Грае восень свой блюз на ахрыплай трубе.

Заасеніла й я. Больш душа не п’янее..
Але думкамі ўсё яшчэ ў леце. Заўваж:
За цябе я мацнейшая, маю надзею,
Што мы вернемся шчэ ў рай малінавы наш.

Не старэй. Пачакай! Я так доўга чакала.
Час у нас яшчэ ёсць. Гэту восень сваю
Завяшчаю табе. Я яшчэ не сказала,
Што чужога цябе… ўжо як брата люблю.

На досвітку
Пераклад Рагавой Галіны

Ноч да злому ідзе,
і нябесныя гаснуць лампады,
І павольна з-за хмары
выплывае срабрысты ражок.
Покуль спіць яшчэ дзень,
месяц справіць абрад зоркападу,
Пагасіўшы Стажары,
агаркі складзе пад замок.

Са свайго алтара 
ясны месяц лампады аліву
Ў азярынкі світання пралье,
размінуўшыся з днём.
А красуня зара
маладзенькай нявестай цнатлівай
Сарамліва зальецца
пунсовым, як ружа, агнём. 
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Унучачцы
Пераклад Рагавой Галіны

Ці ў росквіце вясна,
ці дзеўчынка цвіце?
Чаму віруе сёння радасць – 
не стрымацца?
Куды, вятры,
вы маю восень несяце?
Як найдаўжэй у той пары
 хачу застацца,
Каб мне яшчэ хапіла
 шчасных зім і лет
Глядзець, як зернетка,
 мне любае, квітнее.
Няхай, дзіцятка,
твой цудоўны першацвет
Вясновым парасткам 
мне доўга сэрца грэе.
Ды знай, маленькая,
 што прыгажосць вадой
Адхлыне раптам, 
а на дне душы людское
Не згасне толькі водбліск
зоркі залатой
Дабра й любові 
да збавення і спакою.
Не бойся смутку – 
праміне ён. Ты чакай!
То ўсё вясны
 тваёй дзявочае падманы.
Цвіці, унучачка!
Адно заўсёды знай:
Я і з нябёс
 буду свяціць табе, каханай.
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ДАСТАНУ НЯБЕСНУЮ ЗОРКУ

Пераклады з украінскай мовы
фіналісты
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Пісарэнка Кацярына 
(г. Луганск, Украіна)

Нарадзілася 11 мая 1987 года ў г. Алчэўску 
Луганскай вобласці. Піша вершы з 16 гадоў. 
Нагодай для творчасці стала дзіцячая зака-
ханасць. З’яўляецца актыўным удзельнікам 
літаратурна-музычнага аб’яднання «Свет 
творчасці», якое займае цвёрдыя пазіцыі ў 
Луганску, дапамагае маладым выканаўцам 

і аўтарам заявіць пра сябе, данесці публіцы свае таленты. Бярэ 
ўдзел у культурных імпрэзах, выступаючы перад людзьмі са сва-
ёй творчасцю. Піша артыкулы і невялікія начаткі для сайта ЛМА 
«Свет творчасці». У 2014 годзе працы былі апублікаваны ў альма-
наху «Бяскрайняе мора». У 2016 годзе стала фіналістам I міжна-
роднага маладзёжнага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных 
перакладаў «Берагі дружбы-2016», яе вершы і пераклады ўвайшлі 
ў калектыўны зборнік «Ты не маўчы, мой край родны».
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Вершы Пісарэнка Кацярыны

Паэзія – гэта мой прысуд
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Паэзія – мой назаўсёды прысуд,
Мой таварыш і сябар.
Ад сэрца пішу я пра яву і цуд,
Свайго не хаваючы твару.

Одна мая думка натхняе мяне:
Букеты сабраць з маіх вершаў.
Магчыма, яна ў маім сэрцы імкне - 
Паэтам стаць самым лепшым.

Пачуюць аднойчы унукі мяне,
Калі-небудзь той час настане.
З гонарам скажуць, што рукі мае
Пісалі для іх пра каханне.

Падумаю я: “Нездарма мне жыццё
Свае пражыць давялося”.
Зацята паглыбюся ў наша быццё,
Вось і жаданне збылося. 
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Квіток на дзесяць гадзін
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Цягнік. Квіток на дзесяць гадзін,
Крадуцца сумныя думкі.
Кладу я цукру кубік адзін, 
Забыўшы былыя ласункі.

А побач сядзяць пасажыры.
Спакой тут. Купэйны вагон.
Сон распраўляе крылы,
А ноч цёмны свой парасон.

Вакол пашарэлыя твары, 
І хтосьці бяжыць, хтосьці не.
Я нібы ўцякаю ад мары,
Дарога хвалюе мяне.

Не вымаўлю нават ні слова,
Мінулае, нібы нажы.
Я ноччу сышла  выпадкова,
Прыпынак не мой, а чужы.
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Са скрыні я кніжку бяру
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Няма ў пакоі святла,
І цемра мне ў вочы б’е.
Я смутак у сэрцы нясла,
І думкі хавала свае.

У крэсла ўселася я,
Насупраць свечкі гараць,
З табой мы больш не сям’я,
І дождж замінае мне спаць.

Дадолу капае воск,
Папаў ён мне на руку.
Колькi ты болю прынёс,
Яго не ўмясціць у радку.

Няма падзякі ў цябе,
I не кранайся пляча.
Гасподзь хай даруе табе,
Калі ты сыходзіў, маўчаў.

Здымаю кнiжку са скрынi,
Дзе вершы, нібы капяжы,
Я дасягнула вяршынi:
Залатала дзюру душы.
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Я мару пра нашу волю
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Пра волю людскую я мару,
Пра свет, раўнавагу таксама.
У небе развеяць бы хмару,
Каб промень свяціў ветэранам.

Душэўны спакой мне адчуць бы,
Хай дзівіць зямелька-матуля. 
Не дам белы свет я на згубу,
Яго засланю я ад кулі.

Дастану нябесную зорку,
Не цісніце толькі цынгелю.
На сэрцы так сумна і горка
Нібыта у цёмным тунэлі.

Я мару пра ластаўку ў вёсцы,
І каб патрымаць вераб’я. 
Нясцерпна, што свет не бясконцы,
І ёсць гэта слова «вайна». 

***
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Што для мяне рай? 
Лес, дубовы гай,
Сцежка і садок, 
Родны мой куток.

Ласка добрых рук, 
Сэрцаў перастук. 
Маміны бліны,
Колеры вясны, 

Сонечныя дні…
Скрыпка, зазвіні! 
Сэрца маё, грай!
Вось які ен – рай!
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Каліна
Пераклад Ласаевай Анастасiі

Цвіце каліна пад акном,
Раскінуўшы галінкі.
Няма вясёласці даўно,
Ніводнае хвілінкі.

Цвіце каліна на сяле
Усім на захапленне.
Я прыкладуся да зямлі
Каб чуць яе жыўленне.

Цвіце каліна ўсю вясну,
Садзіў яе дзядуля.
Я доўга-доўга не засну:
Забіла дзеда куля.

Дай, Божа, нам спакою - 
Мы просім так нямнога, 
Бо дзелім лёс з табою,
І радасць, і трывогу.

Каліна плача ўначы,
Няма канца слязінкам.
Мой родны краю, не маўчы, 
Спявай без адпачынку.
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