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Сарочкін Уладзімір Яўгенавіч, г. Бранск 
Нарадзіўся 21 студзеня 1961 года ў Бранску. 
Скончыў Бранскі тэхналагічны інстытут і 
Вышэйшыя літаратурныя курсы Літінстытута ім. А. 
М. Горкага (семінар Ю. П. Кузняцова). 
Вершы і пераклады публікаваліся ў шматлікіх 
часопісах і альманахах. Вершы перакладаліся на 

беларускую, украінскую, балгарскую, азярбайджанскую, комі мовы. 
Аўтар пяці паэтычных кніг. Лаурэат Ўсерасійскіх літаратурных прэмій. 
Старшыня Бранскай абласной грамадскай пісьменніцкай арганізацыі, 
сакратар Саюза пісьменнікаў Расіі, член Саюза пісьменнікаў Саюзнай 
Дзяржавы. 
 
Дзік Мікалай Францавіч, Растоўская вобласць, г. Азоў 

Публіцыст, празаік і паэт. 
Сябра Саюза журналістаў Расіі, Саюза пісьменнікаў 
Расіі, Міжрэгіянальнага Саюза пісьменнікаў і Саюза 
літаратараў Еўропы. 
Мікалай Францавіч - Выдатнік народнай асветы, аўтар 
больш за 80 кніг па педагогіцы і методыцы выхавання, 
4 кніг прозы, 4 кніг публіцыстыкі і 16 зборнікаў 
вершаў; лаўрэат і сябра журы больш дваццаці 
ўсерасійскіх і міжнародных літаратурных конкурсаў; 

кавалер сямі медалёў і чатырох ордэнаў Міжнародных і ўсерасійскіх 
грамадскіх арганізацый. г. Азоў Растоўскай вобласці 
 
Раманенка Віктар Андрэевіч, Краснадарскі край, 
г. Гарачы Ключ 

Нарадзіўся 10 сакавіка 1952 года на Паўднёвым 
Урале, украінец. Пераняў у сям'і гутарковую 
ўкраінскую мову, развіў яе да літаратурнай. Адукацыя 
тэхнічная: інжынер-металург. У 2000-х гадах сем 
гадоў жыў і працаваў галощным інжынерам 
Побужскага металургічнага камбіната ў 
Кіраваградскай вобласці Украіны. У гэты час (мова 

укр.) кампазітарам Леанідам Папернацкім была напісана песня 
«Карпаты», якую выканаў спявак, заслужаны артыст Украіны Аляксандр 
Васіленка. Яна ўвайшла ў альбом «Трускавецкая Фіеста». 
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Фралова Іна Мікалаеўна, г. Мінск 
Паэт, перакладчык, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і 
Саюзнай дзяржавы. Нарадзілася 6 ліпеня 1972 года ў 
горадзе Мінску. Скончыла Беларускі дзяржаўны 
педагагічны універсітэт імя Максіма Танка (1996). Доўгі 
час працавала ў сістэме адукацыі. Са студзеня 2013 – у 
штаце Мінскага гарадскога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Зараз вучыцца ў Літаратурнам 
інстытуце імя Горкага на ВЛК (Масква). Аўтар трох 

паэтычных зборнікаў, двух дзіцячых кніжак і кніжкі перакладаў. 
Публікавалася ў шэрагу калектыўных зборнікаў, альманахах, часопісах 
Беларусі і Расіі. Лаўрэат шэрагу літаратурных прэмій і конкурсаў. 
Удзельнік Міжнароднага семінара Маладых пісьменнікаў (г. Каменск-
Уральскій, семінар перакладаў). Кіраўнік літаратурнай студыі юных 
літаратараў “Малінаўскія галасы”. Жыве ў Мінску. 
 
Казека Аляксандр Мікалаевіч (Алесь Казека), г. Магілёў 

Нарадзіўся ў жніўні 1958 года на Магілёўшчыне. 
Непаўторная прыгажосць гэтых мясцін наклала 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. 
Паэзіяй захапляўся з юнацтва, але толькі ў пачатку гэтага 
стагоддзя яна увайшла ў яго лёс так, што стала адным з 
самых галоўных заняткаў жыцця. Піша на беларускай і 

рускай мовах. Аўтар васьмі кніг паэзіі. З лістапада 2016 года − старшыня 
Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
 
Сямінскі Пётр Яраслававіч, г. Гродна 

Нарадзіўся ў 1963 годзе Жыве і працуе ў г. Гродна. 
Настаўнік. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар 
з’яўляецца лаўрэатам конкурса “Залаты Купідон” у 2014 
годзе за кнігу “Сузор’е фарфоравых шчанюкоў” у 
намінацыі: прыгодніцкая літаратура і фантастыка. 
Акрамя таго убачылі свет тры кнігі прозы і тры кнігі 
паэзіі. Добры арганізатар літаратурных мерапрыемстваў, 

часты госць у навучальных установах горада і вобласці. Кіраўнік клуба 
“Цені Пегаса” пры гарадской бібліятэцы №10. Член Савета Гродзенскага 
абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 



6 

Вершы Сарочкіна Уладзіміра 
 

Бранскія ваўкі 
пераклад Фраловай Iны 

 
Аркадзю Курдзюкову 

 
Больш строгі позірк у былых паэтаў – 
Прызначаны нашчадкам гэты міг. 
Дражжын, Дзянісаў, Козыраў з партрэтаў 
Глядзяць, нібыта кожны нешта ведаў, 
А ты з таго – драбніцы не спасціг. 
 
Яны пісалі вершы з кулакамі, 
І з ікламі – ад перапаўнення сіл 
І ад любові, збіранай вякамі… 
Іх у рамане “бранскімі ваўкамі” 
Невыпадкова Фатнеў ахрысціў. 
 
Сваё трымалі хлопцы мёртвай хваткай, 
А ў проськах не хадзілі анідзе… 
І не было вялікаю загадкай – 
Цаніў сяброўства – тут усё ў парадку – 
Чаму быў свой у зграі і ў грамадзе. 
 
Не ў побыце вялікія – у слове. 
Прайшлі паэты па зямной мяжы 
Прыгожа, цяжка, ў лёгкім куражы… 
Б’юць дрыжыкі, калі хтось у размове, 
Узгадвае былога віражы. 
 
Што шэры воўк – паэт палюе моўчкі. 
Прывык радкі начамі пільнаваць – 
Чакаць адказ жывых нябёс станоўчы. 
Яны сышлі – і памяльчэлі воўкі, 
Не тыя ваўчаняты, што казаць.  
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Прад творчасцю тваёй здымаю шляпу. 
І шэрай браціі вяртаючы свой доўг, - 
Скажу: і мы за імі па этапу 
Паднімемся па сонечнаму трапу. 
Дазволь паціснуць моцна тваю лапу, 
Мой дружа – наш апошні Бранскі воўк! 

 
 
 

Я жыў не так 
пераклад Фраловай Iны 

 
Я жыў не так, але не мог іначай, 
Разлічваўся з жыццём за першынство. 
Больш спадзяваўся на сваю удачу, 
А час патрабаваў –на рамяство. 
 
Чамусьці лёс заўсёдна  іншых  гушкаў, 
Не пазайздросціш. Вось такі расклад: 
Абсклюдаваў да стрыжня ўсю габлюшку, 
З камандай: “Хлопча, асадзі назад!” 
 
Я жыў не так. І дарагія твары 
Губляліся за  шызаю смугой. 
Кружылі лістападаўскія хмары 
Над беднаю маёю галавой. 
 
Яршысты ды напорысты бунтар быў, 
Шмат абяцала цемры гушчыня. 
Без разважання ўсе зямныя скарбы 
На колькі словаў горкіх прамяняў. 
 
Ды як назваць сваё жыццё прывольным? 
Само мне шчасце ў рукі не плыло…  
Маніць не буду, што пражыў бяздольным:  
Наперакор, а шчасціла… было.  
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Каменьчыкі 
                                                                          пераклад Фраловай Iны 

 
Ёсць тайнае ў прысутнасці тваёй. 
У дотыках да лічбаў і да рэчаў, 
Ёсць нейкі знак. Не ўбачыць за смугой: 
Навошта лёсам дадзена сустрэча? 
 
Няма цябе, ды твой заўважу штрых – 
Хады, учынкаў непадробны почырк, 
Як быццам у каменьчыках сухіх – 
Мінулага злаўлю выразны позірк. 
 
Здаецца простым для кагось сюжэт, 
Хто па сусветных не жыве законах: 
Тваёй пяшчотай набрынялы свет – 
Не называе рэчы па імёнах… 

 
 
 

Нашага жыцця не перайначаць 
пераклад Фраловай Iны 

 
Нашага жыцця не перайначаць 
Тыя словы, што агнём пякуць, – 
Анічога словы ўжо не значаць, 
Словамі нічога не вярнуць. 
 
Лёс няхай куражыцца як хоча! 
Ведаю, што можа быць і горш. 
Сонейка тваё так слепіць вочы. 
Зоркі – слепяць вочы яшчэ больш. 
 
Развітальнаю дрыжыш слязою, 
Адлятаеш птушкай у вячор. 
Чужаніца з далечы і мрояў 
І маленькае маё дзяўчо.  
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Ноч марыла 
пераклад Фраловай Iны 

 
Ноч марыла, калыхала, 
Расцякалася вадой. 
Вочы не цалуй, – казала, – 
Развітаемся з табой. 
 
Мілаваў, шчэ не чужую 
З горкай праўдай напалам. 
Ды змаўчаў чаму цалую: 
Суджана растанне нам. 

 
 
 

Першая восень 
пераклад Фраловай Iны 

 
1. 

Вакол бездарожжа. Пустыя надворкі. 
Дамоў шкандыбае мясцовая зорка, 
Вяселле сабачае кінуў мацёры, 
Каб дубу не даць – даў гародамі дзёру. 
Ды позірк рабога кароткі, як прытча, - 
Наследнага прынца. 
 
Настой адсырэлай акругі гаркавы – 
На слёзнай пары дажджавой пераправы, 
На брудных запэцканых сценах кварталаў, 
З рахманым жыццём, ад таго занядбалым.  
Дзе гразь перамешана, быццам сахою, 
Сама між сабою. 
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2. 
Два-тры скрыжаванні. Машыны і людзі 
Прастору ўсё дзеляць, якая не будзе 
Па сутнасці ім да канца падуладнай. 
Не склалася з “рыбай” – кульгае нагляднасць. 
Усё хай часова, ды трэба старацца 
Ісці, каб застацца. 
 
Астача цяпла вытраўляецца бегла 
Дыхтоўнай імжою… Пагнутыя кеглі 
На хмары паходзяць. Гучаць перазвонам 
Працёкі нябесныя на парасонах. 
І дождж выбірае, завісшы над целам, 
Між часткай і цэлым.  
 

3 
Фінал не прадбачыць… Не знойдзецца тое, 
Навошта і дзеля чаго чахне мроя.  
Нязменна жыццё – пераменліва зводка 
Надвор’я. Чакаецца зноўку паводка. 
Дасталася ж гэта па жэрабю шчасце – 
Ні кінуць, ні ўкрасці. 
 
З людской грамадою плысці па цячэнню, 
Брысці па насечках. І быццам збавенне 
З’язджае ў нішто цень у чорнай вітрыне. 
Інстынкт не бракуе. Па гэтай прычыне, - 
Як там, у Эдэме, няўдалыя гульні 
Заезджай красуні. 
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Хутарок 
пераклад Фраловай Iны 

 
На хутарку з дзесятак конных. 
Рып снегу. У вачах дакор. 
Дваіх у хаце знойдуць сонных, 
Панура выведуць у двор. 
 
Не ўберажэ іх лёс. На золку 
Нябогі ў споднім на сняжку. 
Вачамі водзіць дубальтоўка, 
Марудзіць палец на курку. 
 
Адзін праз сціснутыя зубы 
Штось цэдзіць. Моліцца другі, 
Але пад раніцу два трупы  
Ляніва выбяляць снягі. 
 
Ды праз гадзіну з добрым гакам 
(Вайна. Спакою не стае…). 
У хаце іншыя ваякі, 
А што ім: і яны – свае… 
 
Сабака папярхнецца брэхам – 
Да люду згублены давер. 
- Чые? 
А за дзвярыма рэхам. 
- Безгаспадарныя цяпер… 

 
 
 

*** 
пераклад Фраловай Iны 

 
Які кравец з нястомнай дбайнасцю 
Пад шоргат ветру і планет 
Раскроіў палатно бяскрайнасці 
І разам сшыў бялюткі свет. 
Злучыў з імглою ззянне месяца. 
Блішчыць іголкі вастрыё… 
Прыгледзішся – там цалкам змесціцца 
Жыццё ад “а” да “я” тваё.  
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Бэз 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
О, квецень бэзу! Нібы плач, 
Калі начамі б'е астуда.  
Шапчу: "Даруй мне і прабач, 
Маё загадкавае цуда…" 
 
Няхай не вінны я ні ў чым, 
Але - глядзі, як у знямозе 
Палае бэз і словы з ім − 
Сваёй віны знайсці не могуць. 
 
Хачу ўвабраць духмяных вей 
Капрыз і юр − любыя крокі, 
Калі дыханне губ тваіх 
Змяшалася з нябесным змрокам. 
 
Які густы  салодкі пах 
Цвіцення, мая, ценяў жалю.  
Мы столькі ў пройдзеных гадах  
З паветрам гэтым існавалі… 
 
Адзіныя да прастаты, 
Бясконцыя за дымкай пеннай 
Жыцця віхур,  і май, і ты, 
І гэты дзень − такі імгненны.   
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Разлука 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Разлука нясцерпна зматала,  
Здавалася, боль не міне − 
Агністыя кроплі металу 
Цябе выпякалі ў ва мне. 
 
Дыханне выходзіла крыкам, 
Які − толькі з дыхам стрымаць, 
І мроіцца – можна, як злітак, 
Душу… у руцэ патрымаць. 
 
Калісьці алхімікі тайна, − 
Хто ведае іншых грахі? − 
У брудзе й вуголлі, старанна, 
З мальбой, раздзімалі мяхі, 
 
І з ціхай усмешкаю шчасця 
Глядзелі на вобраз святы, 
І шэры свінец выліваўся 
У яркі прамень залаты.  
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Ён ішоў уначы... 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Сяргею Карачакаву 

 
Ён уначы, чарней за дым 
Над прахам сёл ішоў, 
Ляжала цемра перад ім, 
Як цень нязбытных сноў. 
 
А ён ішоў хутчэй, чым час, 
Праз стылую тугу... 
Пустая вёска, нібы здань, 
Ляжала на шляху. 
 
У дом пагрукаў – ды ў імгу 
Панеслі гук вятры, 
Ніхто не адчыніў яму 
У ціхім тым двары. 
 
У хаты грукаў ён, і прэч 
Ішоў праз дол і луг, 
А стук захоплівала ноч 
У немату наўкруг. 
 
А вецер пальцы пёк агнём, 
Ды ў той бясконцы міг 
Ніхто не чуў пакут яго, 
І ён не бачыў іх... 
 
Цяжарам плечы гнула ў крук 
Начная крутаверць, 
І кожны крок, і кожны гук  
Адданы быў на смерць. 
 
... Сыходзіў ён на шум ракі, 
Нібыта ў іншы свет, 
І беглі вокнаў светлякі 
Агеньчыкамі ўслед. 
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Вершы Дзіка Мікалая 
 

*** 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Няўрокам не адбудзецца нічога −  
распісаны нябачнаю рукой 
хвіліны з нараджэння да зыходу 
усіх, хто не здабыў яшчэ спакой. 
 
Для радасці знаходзіцца прычына, 
нагода для нявыплаканых слёз. 
Паблажкі не чакайце ад мужчыны, 
калі яго пакрыўдзілі ўсур’ёз. 
 
Не так сабе хавае твар удача, 
расстанне не бывае без прычын. 
Прыродаю прадпісана, іначай 
Мы тут не ўмелі б шчасце берагчы. 

 
 

*** 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Называй, як заўгодна; судзі, калі хочаш, 
у чаканні паўгода прапушчанай ночы. 
Вінаватых няма, як няма і прычыны 
паварочваць да раю сутулыя спіны; 
прэч адкінуць вясны салаўіныя трэлі, 
каб яны гэтым летам пад сонцам згарэлі. 
 
Ад расстання да стрэчы мінае паўгода. 
Наша ноч недзе побач смуткуе з прыродай. 
Як чаканая восень прызначыць спатканне, 
прабачэння папросім за хвілі чакання, 
бласлаўляючы лёс, у прапушчанай ночы.  
Мая зорка, няўжо ты ў абдымкі не хочаш? 
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*** 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Як шкада нявольніц адзіноты, 
слёз іх горкіх ад уласных страт. 
Суджана ім з набліжэннем ночы 
дзверы зачыняць у райскі сад. 
Заганяць сябе пад пакрывала, 
Бы ў нядоляй вытканую клець, 
І пярыны адзіночцы мала, 
калі целам некага сагрэць. 
 
А на золку, выпрастаўшы спіны, 
запрагацца ў спраў бясконцых воз… 
Божа мой! Хто ж адказаць павінен, 
Што ў жыцці ім выпаў гэткі лёс? 

 
 

Меню паэта 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Хай выклікае перш-наперш 
у небарак здзіўлення шок, 
што мой сняданак  − добры верш, 
абед − нарэзка з едкіх строф, 
Вячэра − пачак цыгарэт, 
з зарой − з катрэнамі бакал… 
Я гонар маю. Я − паэт, 
таму й паблажак не шукаў. 
Не напіваўся "на дурняк", 
не браў з працягнутай рукі, 
і не наймаўся за пятак  
штодня абжорству ў батракі. 
 
Неўразуменню разявак 
сказаць, як ёсць, − не праміну: 
паэту нашча рыфмаў пак 
важней бяздзейнага меню. 
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Русь сялянская 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
На задворках забалочаных, 
Каля збітае абочыны 
За зямлю яшчэ трымаецца 
Русь сялянская мая. 
Прыгажуні вёсак славяцца, 
бо з любой работай справяцца, 
толькі помач не спяшаецца 
ў запаведныя краі. 
Без падтрымкі і субсідыі… 
Сельскую душу пакрыўдзілі − 
без гаспадара пакінулі  
чарназёмныя палі. 
А яна ж да працы здольная, 
са званіцамі стозвоннымі, 
з гарадоў і вёсак гронамі 
наша руская зямля. 

 
 

Забудзем пра дрэннае 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Забудзем пра ўсё дрэннае, сябры, 
часовыя душы даруем зрывы, 
не будзем больш спрачацца да пары, 
разбудзім далікатныя парывы. 
Усім дакажам: талент наш любы 
імпэтны, а ўсё дараваць імкнецца, 
гарантам застанецца назаўжды  
сяброўства даўняга, між іншым — сэрца. 
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Сябрам 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Чым болей пройдзена дарог, 
тым адчувальней сталі раны, 
часцей у госці на парог 
сябры — амаль што ветэраны. 
Апанавала сівізна, 
а стукі сэрцаў узмацнелі, 
бо мы не дапілі да дна 
зіхоткае надзеі келіх! 
Яшчэ мы з вамі пажывём, 
у крэсла ўтульнае не збочым, 
уздым адужым, не звярнём 
і разам зноў далей пакрочым.  

 
 
 

Холадна мне... 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Зорныя россыпы ціха кладуцца 
зверху на коўдру блакітнага шоўку.  
Снегу шматкам да вышынь не вярнуцца, 
падаюць ніцма. І холадна зноўку. 
 
Хутка ўзгадае пра злосць завіруха, 
ліха абудзіць свае каруселі, 
самаабгонным паспешлівым рухам 
ветрам прыўздымецца вэлюм на белі. 
 
Ад адзіноты мне сумна, маркотна, 
думкі тугой аддаляюць учынак. 
Холадна мне, а на сэрцы гаротна. 
Ноч прыхаваная шалем сняжынак. 
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Жыць насуперак… 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Насуперак былым жыць дням,  
мінулым думкам сурагатным,  
юначым мроям-дзівакам 
вярнуць настрой заўжды выдатны. 
Жыць супраць глупства, супраць крыўд,  
бяздушнай апраметнай цемры, 
Жыць супраць горкіх слёз наўзрыд 
і лёсу межаванай меры.  
Назло флюідам злосці жыць, 
пакутам, што ў любым куплеце... 
Пакуль каханне — спеў душы, 
пражыць назло ўсяму на свеце. 

 
 

Надзея 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
З нябёсамі бываю шчыры, 
часцей я, мо, чым сам з сабой, 
калі вяду я рэй без ліры 
з пайшоўшай з іншым зоркай мрой. 
У той размове мала сэнсу, 
што ў гронцы бэзу, спарыша. 
На ліст надзея застаецца 
з зваротным адрасам — «Душа». 
Напоўнены надзеяй келіх 
вось-вось пральецца цераз край... 
Пакінуць, струны каб балелі, 
Ці ачуняць — сам выбірай. 
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Вершы Раманенка Віктара 
 

Непадзельная еднасць 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Дзе і кім бы нам ні нарадзіцца — 
Выбар неба заўжды ад душы. 
Я з'явіўся на свет украінцам 
У прывабнай расійскай глушы.  
Я сталеў, разумнеў клас за класам, 
Родны край спасцігаў спакваля, 
Але снілася іншая часам,  
Чымсьці блізкая сэрцу, зямля. 
Хай Юнацтва адбегла за далі, 
А свядомасць жадала сустрэч, 
Бо ўва мне шчыра пасябравалі 
«Рідна мова» і «русская речь». 
Пад расейскім заўжды ветлым небам 
Стаў я тым, кім хацелася стаць, 
А цягнула за мроямі следам 
Украіну ўсім сэрцам вітаць. 
Мне нябёсы здзяйсненне паслалі: 
Бачу я праз уражанняў шквал 
І дняпроўскія вабныя далі, 
І карпацкі круты перавал, 
Ціхіх сёлаў жывыя крыніцы, 
Гарады з гаманой без мяжы, 
Мінакоў, што плятуць небыліцы, 
Цвінтароў пасівелых крыжы. 
Хай балючыя сёння ўспаміны, 
Сэрца покліч не ўтойваю я: 
Як ты любая мне, Украіна, 
Як ты люба, Расія мая! 
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Малітва 
пераклад Сямінскага Пятра 

Упаду прад Небам за парадай. 
Божа наш, пытаюся ў цябе: 
Падкажы нам, давядзі да ладу, 
Як знайсці гармонію ў сабе?  
 
Свет зямлі – жывы і непаўторны... 
Шлях у ім — заблытаны круіз. 
Мы вышэй усіх у свеце зорным, 
Але часам падаем ўніз... 
 
І заўжды знаходзяцца прычыны – 
Колькі памяць мае род людскі – 
У змаганнях грэшнікі-мужчыны, 
І ў слязах ад смутку іх жанкі... 
 
Берагчы б нам матухну-прыроду, 
Лёсу ўлонне славіць бы найперш! 
Мы ж зямлі, вадзе нясём нягоду, 
Узнялі да неба дымны смерч. 
 
І амаль свядома да знікнення –  
Як ні горка гэта ўсведамляць –  
Мы жывёл, раслін сляпым памкненнем 
Кожны год працягваем піхаць. 
 
Забываем пачуццё і меру, 
І табу біблейскіх рвём мы стос, 
І таму здаецца нам хімерай 
Шчасце, што не ўпісваецца ў лёс. 
 
Я ўпаду прад Небам за парадай. 
Божа наш, пытаюся ў цябе: 
Падкажы нам, давядзі да ладу, 
Як знайсці гармонію ў сабе?!  
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Вартаньян Ганна Явгеньяўна, Краснадарскі край,  
г. Гулькевiчы 

Нарадзілася і жыве ў г. Гулькевiчы Краснадарскага краю. 
Паэт, перакладчык, кампазітар-песеннік. Выдадзеныя 24 
кнігі, а таксама некалькі музычных альбомаў. Творчасць 
неаднаразова асвятлялася ў Краёвай і Усерасійскай прэсе. 
Член Саюза пісьменнікаў Расіі з 2015 года. 
 
 
 

Атрошчанка Ганна Мікалаеўна, г. Гомель  
Нарадзілася 20 жніўня 1949 года ў Добрушскім раёне 
Гомельскай вобласці. Скончыла дарожна-будаўнічы 
тэхнікум і вячэрні ўніверсітэт пры газеце "Гомельская 
праўда". Піша на рускай і беларускай мовах. З’яўляецца 
сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2006 года, 
Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў, Беларускага саюза журналістаў. Шмат год 

аддала журналістыцы. Дыпламант і лаўрэат міжнародных, 
рэспубліканскіх і абласных літаратурных конкурсаў. Аўтар больш 15 
асабістых зборнікаў паэзіі і прозы. Многія вершы перакладзены паэтамі 
Расіі і Ўкраіны на рускую мову. Творы друкаваліся і друкуюцца ў 
мясцовых, рэспубліканскіх газетах і часопісах, у калектыўных зборніках. 
Жыве ў г. Гомель. Беларусь. 
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Вершы Ганны Вартаньян 
 

Чырванелі пагоны… 
пераклад Атрошчанка Ганны 

 
Мікалаю Іванову 

 
Ты заўжды абаронца другіх, 
На плячах чырванелі пагоны. 
А сабе – той акрайчык і міг, 
Ды Расійскія светлыя  бомы. 
 
Толькі так ёй і можна служыць, 
Зберагая пшанічныя нівы. 
Гэта проста – па-рускі пражыць, 
Кожны дзень, які будзе шчаслівы. 
 
Каб рачулак тых сінь зразумець, 
І пачуць песню злой завірухі?  
Неабходна Расію абняць, 
Не шкадуя нічога ў дзень скрухі 
 
І Любоўю яна зберажэ, 
Звон ад храма плыве нам  вядомы. 
Лёс да міра заўсёды вядзе, 
Калі зноў чырванеюць пагоны… 
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Выбачай нас, Госпадзі… 
пераклад Атрошчанка Ганны 

 
Не буду пакінутай, 
Толькі ты са мной! 
Хай душа адчынена –  
Тайны за спіной. 
 
Не хачу разгадываць, 
Не імкнуся знаць, 
Дарагога, складнага 
Буду цалаваць. 
 
Выбачай, нас, Госпадзі, 
Злосці не аддай! 
А каханне, як пропаведзь, 
На сцежцы, дзе рай… 

 
 

*** 
пераклад Атрошчанка Ганны 

 
Не падушка пад шчакой, 
А твая рука. 
Ты – мой лёс, душы спакой, 
І мая рака. 
 
І ў вольную хвілінку, 
Я пабачу сны. 
Саладзей за малінку 
Для мяне яны. 
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Каханаму 
пераклад Атрошчанка Ганны 

 
Няма любоўніка ў мяне, 
Толькі ты – каханы. 
Як сасонкі тыя ў акне 
Для мяне жаданы! 
 
А неба, птушка сіняя, 
Вось бы туды ўзляцець! 
Сэрцам даўно мілая, 
Толькі б веру займець… 
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Сакалова Алена, г. Краснадар  
Нарадзілася 18 чэрвеня 2002 г. у горадзе 
Краснадары. У сапраўдны момант навучаецца ў 
МБАУ САШ №2 у родным горадзе. Вершы 
пачала пісаць ў 2016 годзе ва ўзросце 14 гадоў. 
У тым жа годзе атрымала першую ацэнку сваёй 
творчасці, стаўшы пераможцам краявога 
фестывалю-конкурсу маладых талентаў 
«Літаратурная змена» («Литературная смена»). 
З’яўляецца двухразовай пераможцай конкурсу 

паэтычнага майстэрства «Свабодны мікрафон» («Свободный микрофон») 
у намінацыі «Лепшы аўтар твора». У 2018 годзе ў «Альманасе» 
Адукацыйнага цэнтра «Сірыус» было апублікавана першае апавяданне 
«Аслеплены дождж» (“Ослепший дождь”). У 2019 годзе стала 
пераможцай некалькіх краявых конкурсаў. У 2019 г. два вершы былі 
апублікаваныя ў літаратурна-публіцыстычным часопісе «Агні Кубані» 
(«Огни Кубани»). 
 
Бялова Вольга Юр’еўна, г. Магілев 

Паэтка і драматург. Нарадзілася 8 траўня 1985 года 
ў горадзе Магілеве. Скончыла Беларускі дзяржаўны 
універсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці 
“Літаратурная работа (драматургія)”. Працуе 
настаўніцай па класу тэатра ў ДУА “Магілеўская 
дзіцячая школа мастацтваў №1”. П’еса Бяловай 
В.Ю. «Прыгоды Заранкі і Янкі» пастаўлена ў 
Нацыянальным Акадэмічным драматычным тэатры 
імя Янкі Купалы ў 2008 годзе. Аўтар зборніка 
вершаў і п’ес  на рускай і беларускай мове 
«Счастье». Аўтар кніг:  «29» і «#Настроение_осень». 
Лаўрэат прэміі Магілёўскага гарвыканкама 

«Дасягненне» (2017). Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Член Саюза 
пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы… 
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Вершы Сакаловай Алены 
 

Вальс дажджу 
пераклад Бяловай Вольгі 

 
Восенню шэрай шумлівыя ліўні 
Вуліцы горада ўзялі ў палон, 
Вецер то вые, то плача надрыўна, 
З дрэваў зрывае зялены ўбор. 
То парасонаў пярэстае кола 
Пад кропельны вальс разразае квартал, 
Гукі разносяцца ветра парывам, 
Дождж запрашае на восеньскі бал. 
Кроплі рытмічна б’юць па машынах, 
Па маставых, высачэзных дамах, 
То аглядаюць цікаўна вітрыны, 
То раптам сцякаюць па нечых нагах. 
Боты людзей адбіваюцца ў лужынах, 
Як па паркеце, па плітцы ляцяць 
І непрыкметна пад музыку кружаць, 
Быццам паўсюль, сапраўды, маскарад. 
Восеньскім балам, кропляў гульнею 
Кожны прахожы захоплены ўраз. 
Музыка ліўняў дажджлівай парою… 
Любуюцца ўсе на восеньскі вальс. 

  



28 

Валодзін Віктар Васільевіч, г. Бранск  
Нарадзіўся ў мястэчку Наўля Бранскай вобласці. 
Паэт. Аўтар трох паэтычных зборнікаў, шматлікіх 
публікацый у альманахах і перыядычным друку. 
Чалец Саюза пісьменнікаў Расіі. Чалец Міжнароднага 
саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў (Украіна). 
Чалец Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. 
Пражывае ў г. Бранску. 

 
Бялькова Ала Анатольеўна, г. Гомель 

Нарадзілася і жыве ў Гомелі. Па прафесіі - эканаміст. 
Кіраўнік літаратурнай гасцёўні маладых 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 
дарослых на рускай і беларускай мовах. Лаўрэат 
міжнародных літаратурных конкурсаў. Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. 
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Вершы Валодзіна Віктара 
 

Дзікія гусі 
пераклад Бяльковай Алы 

 
Але Бяльковай –Крэс 

 
Міфы у чэрвені, дзікія гусі –  
Дух растрывожылі рускія сны. 
Зноў у нябёсы ляцяць Беларусі 
З роднай сумежнай маёй стараны. 
 
Я ім шапчу: “Гэтым часам прыгожым, 
Там, дзе над горадам сонца ўстае, 
Калі убачыце ў парку над Сожам 
Пані паэтку – вітайце яе 
 
Словам прыветным!” – Пад фетрам берэта 
Восень дыктуе  правы там свае! 
І дыялогі мінулага лета 
Жухнуць і вянуць, як лісце ў траве. 
 
Хутка настане пара развітання. 
Восеньскі парк, што стаіць  над ракой, 
Будзе чакаць, як заўжды, на світанні 
Птушак знёмых далёкай вясной. 
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Спякота 
пераклад Бяльковай Алы 

 
Штосьці аб заморскім раі 
Нам не марыцца даўно, – 
Ўсё часцей мы пазіраем 
Панарамы праз акно. 
 
І шчацінне ўжо бялее, 
І на тын наводзім цень –  
Бо ужо, браток, старэем 
Кожны час і кожны дзень. 
 
Вяне вуха, бы лупінне, 
Ды амаль аслеп яшчэ. 
Дрэмле кошка на пярыне, 
А на вуліцы – пячэ. 
 
А па вуліцы літыя –  
На рубель ці на пятак –  
Ходзяць дамы маладыя, 
Хто па справах, а хто – так. 

 
 

Перасмешнік 
пераклад Бяльковай Алы 

 
Паляцець і дражніцца – 

як быццам ад веку  да сёння 
Перасмешнікам шчасце –  

Яе асаблівы імпэт. 
Горды крык заравы,  

Лёд на гронках каліны чырвонай, 
Бесклапотна мільгаючы 

чорнага фетру 
берэт. 
 
Што ж, шалёны – за ёй? 

Посвіст крылаў, і сыплецца іней: 
Толькі рогат чуваць, толькі клёкат –  

Не злавіць, далібог. 
Дзе Вам сёння  пяецца, 

Зімовага рання Багіня  – 
Уладарка  мая, ў накрухмалена 

хрумсткім 
жабо.  



31 

Жнівень 
пераклад Бяльковай Алы 

 
Плылі пылінкі сонечным слупом. 
Збліжаліся  дзіцячыя галоўкі. 
Выслізгвалі са скрыначкі алоўкі. 
І вабіў белізной ліста  альбом. 
 
Цяніўся сад – наш добры вартаўнік. 
І пахла летам цёплым і шчаслівым. 
Над ганачкам брадзілі сокам слівы… 
Размаляваў іх сіні – жартаўнік. 
 
І клаўся штрых з нябачнай прастатой, 
І ў колер убіраліся глыбінны: 
Барвенка дух і ягады настой; 
І за карнізам шолах галубіны. 
 
І крочыў жнівень з пугай на плячы, 
У  торбу склаўшы рымскія сандалі: 
Туды гнаў статкі, дзе сінелі далі.  
Дзьмуў у ражок, і думаў ні аб чым. 
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Горад 
пераклад Бяльковай Алы 

 
Жыцця працягваючы круг, 
Душэўны стары  

мой сябрук, 
Мы чарадой   шматлікіх зім 
Па  розных плоскасцях імчым, 
Пакуль не пасміхнецца ў вус 
Прафесар Мёбіус. 
 
Мы удваіх на міг адзін. 
І з чорным хлебам снег ядзім –  
Найсвежы, белы вітамін. 
Ты – не адна. 

Я – не адзін. 
Вось і прабегла серада 
І маладосць – ды не бяда… 
 
А горад, нібы цеплаход, 
Плыве ў снежны карагод. 
Што тут казаць, даўнютка мы 
Такой не бачылі зімы. 
Не  хутка ранак, 

спаць пара, 
Ў агнях Пакроўская гара. 

  



33 

Верасень 
пераклад Бяльковай Алы 

 
"Когда-нибудь нас вспомнят и найдут. 
Перетрясут ненужные архивы…" 
Галина Карташова. 

 
Даўжэе ноч, мацней намнога спіцца. 
Пакорліва чакаем мы зімы. 
Ці голас шэпча, ці нам гэта сніцца: 
“Маўчыце пра любоў!” – знямелі мы. 
 
А розум у палоне страсці летняй. 
Ён поўны ёю, як ідэаліст 
Ідэяй Фікс… Ды ўсё індыферэнтней 
Злятае ілжэсведка – жоўты ліст, 
Мінулых дзён, іх факты і дэталі 
Знясуць ў архіў. А нас асізы*суд 
Прысудзіць там, на Чэстэрскім вакзале 
Да развітання зноў, і рэйкі панясуць 
Начны экспрэс. І дзесьці трохі злева 
І горад, і краіна прамільгне. 
І рэха паравознага напеву 
Замрэ ў далёкім і павольным сне. 
 
Гадзіннікавы стук, бы жук- тачыльшчык, 
Ўпаузе у ход свядомасці, што на шляхах. 
І мы растанемся: Вы – ледзі, я – насільшчык 
З начышчанай бляшчанкай на грудзях. 

 
*) - Асізы-выязныя сесіі Суда каралеўскай лавы ў Англіі. 
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Новікава Паліна, Кастрамская вобласць, Судзіслаўскі раён  
 

Нарадзілася пад Екацярынбургам, некалькі разоў мяняла 
месца жыхарства. Зараз спынілася на выдатным 
Валгаградзе. 
Калісьці вучылася на журналіста, і мне неверагодна 
пашанцавала працаваць па любімай спецыяльнасці 
 
 

 
Болсун Алена Пятроўна, г. Гомель 

Нарадзілася 10 ліпеня 1993 года. ў Рэспубліцы Беларусь. 
У 2015 годзе скончыла філалагічны факультэт ГДУ імя 
Францыска Скарыны. Працавала настаўніцай беларускай 
мовы і літаратуры ў Кругавец-Калінінскай сярэдняй 
школе да 2017 года. Друкавалася ў раённых, абласных і 
рэспубліканскіх газетах і часопісах. З’яўляецца аўтарам 
паэтычнага зборніка вершаў і перакладаў “Упала неба з 
вышыні”. Сябар Міжнароднага Саюза Пісьменнікаў і 
Майстроў мастацтваў з 2016 года. На дадзены момант 
пражывае ў Рэспубліцы Польшча.  Піша вершы і прозу 

на беларускай, рускай і нямецкай мовах. 
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Вершы Новікавай Паліны 
 

*** 
пераклад Болсун Алены 

 
Май прайшоў, не паспеў пачацца, 
Вецер веткі гнуў, ды і сам загнуўся, 
І з усіх правераных дамачадцаў, 
Аніхто ў свой час ды і не вернуўся. 
 
Я гляджу ў акно ў пошуках адказу, 
Перад носам пляшуць свой танец плямы. 
Лета наступіла быццам бы адразу, 
З кім яго дзяліць мне, не маю уявы... 
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Нямыкіна Вольга Уладзіміраўна, Краснадарскі край,  горад 
Ціхарэцк 

Нарадзілася ў 1962 годзе ў сяле Заплаўным 
Валгаградскай вобласці, дзе пражыла да двух гадоў. 
Закончыла школу №34, потым Ціхарэцкі тэхнікум 
чыгуначнага транспарту. Першая публікацыя (верш 
“Размова з рабінай”) з’явілася ў 1984 годзе ў газеце 
”Ленінскі шлях”. З 2005 года Вольга Нямыкіна - актыўны 
член занальнага літаратурнага аб’яднання горада 
Ціхарэцка Поўначы Кубані “Родник”. У кастрычніку 

2014 года яе прынялі ў Саюз пісьменнікаў Расіі. Крыху раней, у маі 2014 
года, стала членам Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў. Выйшлі ў свет пяць паэтычных зборнікаў, паэма, зборнік 
апавяданняў і вершаў. Таксама публікавалася ў калектыўных зборніках, 
альманахах і газетах. Рыхтуецца да выпуску шосты зборнік. 
 
Гузянкова Галіна Іллінічна, г. Гомель 

Гузянкова Галіна Іллінічна нарадзілася 14 
лістапада 1947 года ў горадзе Рыга. 
Скончыла філалагічны факультэт ГДУ ім. Ф. 
Скарыны. Каля 40 гадоў працавала ў 
Брылёўскай школе Гомельскага раёна, 
спачатку піянерважатай, потым настаўніцай 
рускай мовы і літаратуры. З'яўляецца членам 
АДЛІТ «Пралеска» і кіруе АДЛІТ 
«Крыніцы». Піша вершы і прозу на рускай і 
беларускай мовах. Аўтар чатырох паэтычных 

зборнікаў. Удзельнік праекта "Берагі дружбы". Дыпламант 
Міжнароднага літаратурнага конкурсу, прысвечанага памяці К. Сіманава 
і 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (2014 
год). Член Міжнароднага Саюзу пісьменнікаў і майстроў мастацтваў 
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Вершы Нямыкінай Вольгі 
 

Пяшчота 
пераклад Гузянковай Галіны 

 
Душа мая, спявала б зноў і зноў! 
Таму віною вецярок вясенні, 
Пяшчотных траў духмянае квіценне, 
Сувой сівых ласкавых туманоў. 
 
І нарадзіўся у душы матыў, 
Такі бясконца радасны і светлы. 
Аблашчаны вясной, пяшчотны, ветлы, 
Перад світаннем па смузе паплыў. 
 
Душа мая, як хочацца мне жыць! 
Каб бачыць свет між будучым і прошлым, 
І людзям сэрца радаваць патрошкі, 
Табе ж – любоў – нібы да сэрца ніць. 
 
Табе – любоў, як тоненькі масток, 
Як згуртаванасць, зорнае мігценне, 
Як сілу зараджэння й нараджэння –  
Невычарпальны і жывы выток! 
 
Душа мая, мне хочацца любіць! 
Да чыстых слёз, да палкага гарэння… 
Да таінства сусвету утварэння, 
Падзякі словы небу гаварыць! 
 
Душа мая, як хочацца мне жыць! 
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Аб табе 
пераклад Гузянковай Галіны 

 
Малітва аб табе мая 
Была мне міла. 
З удзячнасцю да лёсу я  
Аб тым прасіла: 
 
Каб быў не хуткім стрэчы міг 
Цябе і Бога! 
Быў да любві твой шлях вялік – 
Твая дарога. 
 
Ты прыйдзеш да мяне, бы ў храм, 
Дарогай гэтай… 
Паверу я тваім вачам, 
Цяплом сагрэтым. 
 
Я лёсу акажу давер, 
Каб не таіцца… 
Хто будзе аб табе, павер, 
Як я, маліцца? 

 
 

 
Вяртаюся да цябе 

пераклад Гузянковай Галіны 
 

Зноў іду да цябе, 
 як на промнік на захадзе светлы, 
Па расе на лугах, 
 па туману вячэрняй ракі, 
Зноў іду да цябе 
 з неўтаймоўным запалам паэта… 
Гэта памяць заве 
 да цяпла тваёй любай рукі. 
 
Гэта памяць заве 
 да пачуццяў высокіх і чыстых, 
Напаўняе мяне 
 да краёў благадаццю любві… 
Так пупышкі вясной 
 далікатным становяцца лісцем, 
А душа кожны дзень 
 расцвітае, ты толькі заві. 
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Развітанне з хутарам 
пераклад Гузянковай Галіны 

 
Не трэба слоў, я хутар пакідала, 
Дзе ўся яго някідкая краса 
Мяне любоўю палкай напаўняла, 
Як даўкі мёд, халодная раса. 
 
Старую грушу гладжу я рукою, 
Дрыготка прыціскаюся шчакой. 
Салоўкі з неймавернаю тугою 
Спяваюць мне на золку за ракой.  
 
Я памятаю смак пладоў налітых… 
Ўсё тое, чым я з радасцю жыла. 
Імгненняў шчасця, шчырых і адкрытых, 
Я не хавала, ціха берагла. 
 
Я дыхала вярбой і цветам вішні 
І з кветак, дзікіх траў піла напой… 
Мой хутарок, прабач, але так выйшла –  
Ёсць у жыцця нялёгкі нораў свой. 
 
Не палічы маёю здрадай страты, –  
Напэўна, выйшаў час мне быць з табой.  
Ты мне паверыў, што не вінавата! 
Ды памяць шле у скронь пякучы боль… 
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Акунаючыся ў золак 
пераклад Гузянковай Галіны 

 
Паміж Волгай і Ахтубай-рэчкаю 
Я з’явілася ў вёсцы на свет. 
І жыве са мной памяць сардэчная – 
Тых гадоў незатаптаны след. 
Выбачай мне, зямля мая родная, 
Што прыехаць раней не змагла, 
Ты ў прасцягах Расіі падобная 
На дзялянку, што ў лузе лягла. 
Пра цябе шмат было мне расказана 
Неспакойнай маёю раднёй! 
Да цябе пупавінай прывязана –  
Мы навек непарыўны з табой. 
І даверліва, тонкай галіначкай 
Ля цябе я пад сонцам расту. 
Мне бабуля казала: ”Дзяўчыначка, 
Русь твая пачынаецца тут”. 
Наша сувязь з табою не страчана: 
Золкам дзень пачынаючы свой, 
Адчуваю абдымкі я матчыны, 
Што сагрэла мяне цеплынёй. 
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Два кубкі 
пераклад Гузянковай Галіны 

 
Два кубкі маю, два выпрабаванні –  
З іх піць на долю выпала маю. 
П’ю з аднаго віно перажывання 
І радасці віно з другога п’ю. 
 
Жыццё маё як рускія арэлі, 
Дзе на шырокай дошцы мы адны. 
На іх мы то да сонейка ляцелі, 
То ўніз цягнуў вялізны шар зямны. 
 
Жыццё і боль, і радасць, і трывога, 
У нас, як ва усіх, вядома, ёсць. 
П’ю кубак, каб да рускага парога 
Рук не цягнуў заакіянскі госць. 
 
Ці сонечна, ці дожджык можа капаць… 
Пагэтаму спакою не знайсці. 
Я Русь люблю так, што магу заплакаць 
І ў лютасць за яе магу прыйсці. 
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Іванчанка Ірына Віктараўна, Краснадарскі край,  
г. Новакубанск 

Нарадзілася 26 сакавіка 1978 года ў горадзе Новакубанску. 
Замужам, гадуе дзвюх чароўных дачок. Скончыла 
Армавірскі юрыдычны тэхнікум, працуе дзіцячым 
бібліятэкарам. Пісаць пачала  яшчэ ў школе. Удзельнік 
краявых конкурсаў і фестываляў. Апавяданні і вершы 
друкаваліся ў газеце "Кубанскі пісьменнік", калектыўных 
зборніках. Член літаратурнай суполкі «Пошук», член 

Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. 
Піжанкова (Платонава) Марына Генадзьеўна, г. Казань  

Нарадзілася 1 траўня 1978 года у г. Вяцкія Паляны 
Кіраўскай вобласці. У 1995 годзе скончыла Лаішэўскую 
школу-інтэрнат для сляпых і са слабым зрокам дзяцей. У 
2001г. скончыла філалагічны факультэт Казанскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. У цяперашні час працуе 
сацыяльным педагогам у Рэспубліканскім цэнтры 
сацыяльнай рэабілітацыі людзей сляпых і са слабым 
зрокам. Любоў да творчасці ўзнікла ў раннім дзяцінстве. 

З'яўляецца аўтарам дзвюх персанальных зборнікаў вершаў. 
Неаднаразовы прызёр Усерасійскага турніру самадзейных паэтаў УТС 
«Поэтическое ристалище». 
Мішына Наталля Віктараўна, г. Бранск 

Нарадзілася 3 жніўня 1980 года ў горадзе Бранску. 
Скончыла Бранскі дзяржаўны універсітэт імя акадэміка І.Г. 
Пятроўскага і Маскоўскі педагагічны дзяржаўны 
універсітэт, абодва — з адзнакай. Член Саюза пісьменнікаў 
Расіі. Член Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. Член 
праўлення Бранскай абласной грамадскай пісьменніцкай 
арганізацыі. Настаўнік-лагапед вышэйшай катэгорыі. Аўтар 
кнігі вершаў «Пошукі героя». Вершы публікаваліся ў 

альманахах і калектыўных зборніках. У 2018 годзе ўзнагароджана 
прэміяй У.І. Нарбута «Пяць хлябоў» (Украіна) і Ганаровай граматай 
Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Бадалава Дыяна, ЛНР, г. Луганск 

Нарадзілася ў 2002 годзе ў шахцёрскім горадзе Ровенькі 
Луганскай вобласці. У дадзены момант — студэнтка 
кафедры Тэорыі і практыкі перакладу раманскіх і 
германскіх моў Луганскага нацыянальнага ўніверсітэта 
імя Уладзіміра Даля. Спрабавала складаць вершы ўжо ў 
трэцім класе. Дзякуючы рабоце ва ўніверсітэцкам клубе 
крэатыўнай моладзі «Падснежнік», прыняла ўлзел у VI 

адкрытым фестывалі паэзіі і аўтарскай песні «Муза Наваросіі» у горадзе 
Маладагвардзейску ў лістападзе 2019 года, дзе стала прызёрам у 
намінацыі «Любоўная і пейзажная лірыка».  



43 

Назаранка Андрэй, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзіўся і вырас у г. Луганску. Адукацыя — 
праграміст. Падчас навучання быў у складзе 
тэатральнай трупы «Гратэск». Сфера дзейнасці: 
гандаль. Піша з 2002 года. З 2018 — удзельнік 
літаратурнага клуба «Верлібр». У перыяд з ліпеня 

2018 па май 2019 года — удзельнік больш чым дзясятка творчых 
мерапрыемстваў у г. Луганску. Друкаваўся ў альманаху творчага 
аб'яднання «Прамень», аўдыязборніку аўтарскай паэзіі і зборніку 
«Шчыра пра галоўнае» літаратурнага клуба «Верлібр» (2019 г.). 
 
Долбікава Лідзія Дзмітрыеўна, Гомельская вобласць, г. Лоеў 

Нарадзілася 1 сакавіка 1950 года ў вёсцы Мічурынская 
Гомельскага раёна. У літаратуры праявіла сябе з 2000 
года. Піша на беларускай і рускай мовах. Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай 
дзяржавы, член міжнароднага Саюза пісьменнікаў і 

майстроў мастацтваў. Аўтар трох паэтычных зборнікаў. Друкуецца ў 
СМІ. За творчую дзейнасць мае падзякі, узнагароды, з’яўляецца 
лаўрэатам абласной літаратурнай прэміі імя Л.Гаўрылава. Займаецца 
актыўнай творчай і грамадскай дзейнасцю. 
 
Шэбанец Марыя Русланаўна, Мінская вобласць, г. Маладзечна 

Нарадзілася 27 красавіка 1989 года ў горадзе Маладзечна. 
У 2007 годзе скончыла Маладзечанскі дзяржаўны 
палітэхнічны ліцэй (спецыяльнасць — сакратар). 
Індывідуальны прадпрымальнік, працуе з тэкстамі і 
перакладамі, займаецца зносінамі з іншамоўнымі 
кліентамі кампаніі-замоўцы. Піша на рускай і беларускай 
мовах вершы, паэтычныя пераклады, песні, прозу. Аўтар 

паэтычнага зборніка "Таямніца". Сааўтар зборніка вершаў і апавяданняў 
«Рэха». Член літаратурнага аб'яднання «Купалінка». Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі з 2018 года. Гран-пры «Берагоў Сяброўства» 
(2018). 
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Вершы Іванчанка Ірыны 
 

Такі шлях... 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Менестрэлі спяваюць пра вясну і каханне шчаслівае. 
Я гартаю свой лёс, мае струны дажджом закранутыя. 
Што пра шчасце мне марыць? Яно вельмі здрадлівае. 
Я іду напралом праз гарачае лета, спякотаю ахінутая. 
І абтым не шкадую—бо жаль можа сквасіць любое віно. 
Жыццё мае свой густ. Часам ён далікатны і рэзкі. 
Навучыцца б цаніць, даравана што лёсам было. 
Я ж памылкі жыцця пад ногі шпурляю абрэзкамі 
І плачу немалую цану, выбіраючы з многіх дарог. 
Хай вядзе не туды, але гэта няварта, я веру ўдачы, 
Хаця цяжка даецца мне гэты няўдалы ўрок. 
Недзе ціха ў далоньку Анёл-Захавальнік заплача... 

 
 
 

Патаемнае 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
З бабулінага кошыка 
Я выберу клубок, 
Каб ён, нібы ў казцы, 
Паказваў шлях здалёк. 
Ваўняны навігатар... 
Шкада, ім не вярнуць 
Лавачку ля хаты 
І сэрца дабрыню... 
Рукі, што люлялі, 
Бераглі ад бед... 
І такі чароўны 
Дзяцінства чысты свет ... 
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*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Не бывае выключэнняў 
Для саюзнага агню... 
Боль нявыбраных рашэнняў 
Я ніяк не праганю. 
Зноўку я бягу па краі, 
Памыляюся, знішчаю 
І сябе, і тых, напэўна,  
Ратаваць каго жадаю. 
Прайсці б сцежкаю здзяйсненняў, 
Несарваўшыся з вышынь, 
Без трывогі і сумненняў, 
Сваёй мару завяршыць? 

 
 
 

Ясеніну 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Ён спявак тваёй жарсці, Расія. 
Дарыў сэрца табе на далоні,  
Скрозь няшчасцяў дажджы касыя 
Пацалункам кранаў твае скроні... 
Ён анёл твой ад Божага войска, 
Што да часу закліканы ў Свет. 
Ён быў свой, і з усімі— па-свойску, 
Быў з вясковых сялян паэт. 
Хай гуляка і франт па прызнанні 
І з бадзягамі ветрам павіты... 
Пазалочанай ранішняй ранню, 
Як святою вадою, амыты ... 
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Сусвет 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Што ёсць Сусвет? Гэта ж проста — 
Домік ля рэчкі, вогнішча на касе, 
Цуд узвіхораны малога росту 
Ў штоніках кароткіх бяжыць па расе. 
Што ёсць Сусвет? Кветка жыцця. 
Зорка ў нябёсах гарыць і знікае. 
Цуд узвіхораны, проста дзіця, 
У пыле дарожным бесклапотна гуляе. 
Што ёсць Сусвет? Смех Светабудовы, 
Творцы ўсмешка, імгненне быцця... 
Успышкай праходзіць па краі высновы: 
Бо цэлы Сусвет—гэта ж я... 

 
 
 

Нашчадкам 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Мы жылі, не хаваліся за спіны сяброў, 
За Радзіму плацілі крывёй зноў і зноў. 
Да зорак мы рваліся, гарэлі ў працы. 
Нашчадкі! Вам жыць завяшчалі, змагацца! 
Запомніце гонар, запомніце сорам, 
І хай ад памылак не будзе вам гора, 
Бо дзеці, што здрадзілі памяці продкаў, 
Сабе на пагібель народзяць выродкаў ... 
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Развітанне 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Калі ты дзверы зачыніш, нябога, 
І пойдзеш у свет без болю, папрокаў, 
Ты памятаць будзеш амаль да парога 
Ўсю боль страты. Але не судзім строга... 
Там будзе стэп і бязмежнасць неба, 
І ўсе сусветы, у якіх не быў раней. 
Ты станеш тым, у кім шукаў патрэбу, 
Як лодка адштурхнецца ад дзвярэй... 
Калі ты пойдзеш у свой высокі Шлях, 
І крылы вецер расхіне табе ля моста, 
Адкажа на пытанні крылаў узмах 
І зразумееш, што ўсё вакол так проста... 

 
 
 

Вершы Піжанковай (Платонавай) Марыны 
 

Спатканне з морам 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Прысвячаю свайму мужу Аляксею Піжанкову 

 
*** 

Ты пакажаш мне мора, мы заўтра пойдзем 
Па хвалях, па тых, дзе смяюцца водбліскі сонца... 
Грук колаў, стук сэрцаў. Мы шчасце знойдзем. 
Хай трывога і сум ніколі не будуць бясконцымі. 
Кругазварот, мітусня, шматзначнасць хвілін... 
Мы выслізнулі з кола гэтага па разуменню... 
Грук колаў—гэта значыць мы нідзе, ты не адзін. 
Будзем проста дарыць адзін аднаму натхненне! 
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*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

Заўтра я пабачу мора... 
І чаканне душу шчэрыць... 
Раптам хваля з хваляй у спрэчцы 
Дзіва выплюхне на бераг?! 
Толькі ў фарбах калярыстасць, 
Толькі ў грукат гук складаецца. 
Зазірнуць у яго празрыстасць 
Абыякавай не атрымаецца. 

 
 

*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

У мора непрыёмны дзень— 
За хваляй хваля ў хованкі гуляе ... 
І растае смугой ад пены цень, 
І вецер кружыцца загадкай і знікае... 
Для суму непрыёмная гадзіна, 
Давай працягнем мы яе на доўгі час... 
І сонца блікі, як аскепкі не адзіныя 
Марскіх нязвыклых вобразаў і фраз... 

 
 

*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

Перабіраючы каменьчыкі ў думках, 
Нібы жыццё гартаю па імгненнях... 
А побач хвалі – пасмачкі-карункі - 
Упалых зорачак застылае знікненне. 
Перабіраючы сустрэчы і расстанні, 
Я вызначаю формулу світання... 
А побач хвалі-ніткі, нібы здані, 
І лета пахне водарам кахання.  



49 

*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Канцэнтрацыя лёгкасці - слова - радок ... 
І радок. І яшчэ. Па душы натхненне... 
Нібы ў неба ўзнесліся мары, знарок, 
Або проста зніклі трывогі-сумненні. 
Па канаце душа — ад радка да радка... 
І заходняе сонца ўрачыста патоне... 
Канцэнтрацыя лёгкасці, пяшчотна рука. 
Мне так добра з табой, як у шчасця далонях. 

 
 

*** 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Цябе я адчуваю, як мора на заходзе, 
Табе я радуюся... Святкую я цяпло... 
Мелодыі вершаў віруюць у згодзе, 
І вецер за акном, як матыля крыло. 
Весялосцю душы і пяшчотай далоні 
Я трапяткая з табой... Паветрана і светла... 
У мелодыях вершаў хай мінулае тоне, 
І вецер за акном, як матыля крыло. 
 

 
*** 

пераклад Долбікавай Лідзіі 
 
Грукат колаў і да сустрэчы, мора,  
Да пабачэння, мора, да другога! 
Шматструменнасць, шолахі Сусвету 
Глыбінёю сказанага слова... 
Грукат колаў, каменьчык-пялёстак— 
І шматграннасць з водгукам прыбоя... 
А заход у шыбы б’е шматкроп'ем, 
Мы з табою разам, мы з табою...  
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Вершы Мішынай Наталлі 
 

Новае жыццё 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Маёй пляменніцы Віялеце 

 
Нялёгкі ён, прыход жыцця, 
Пачатак шляху далікатны. 
Трымайся, любае дзіця! 
Шлях па жыцці хай будзе ладны. 
 
Пакуль яшчэ маленькая такая, 
Захоўваеш ты зорак таямніцы. 
Анёлы крылы над табою расхінаюць, 
Баюкаюць нябесныя званіцы. 
 
Я ўдзячныя малітвы прачытаю, 
Няхай Бог беражэ ўсіх дзяцей. 
Ты ведаеш ужо, вакол цяпло вітае 
Ад тых, хто палюбіў цябе, людзей. 
 
Над горадам мірныя зоркі лунаюць 
І купалы храмаў блішчаць. 
У доме ўтульнасць і водар вітаюць, 
І хочацца песціць цябе і люляць. 
 
Вочкі адкрыеш—і зноў ты заснеш, 
У твой сон мяне мара звядзе. 
Чакаю нясцерпна, калі падрасцеш 
І моцна абдымеш мяне! 
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А. К. Талстому 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Дзве сотні гадоў няўлоўна зляцелі... 
І мы да Талстога ідзем на паклон, 
Званочкі – кветачкі каб паглядзелі 
Па лузе як нясецца шпаркі конь. 
 
Цвікі, як ён, я не магу згінаць, 
Гуляць паперай з лёгкае бяросты, 
Але жыццё магу я вершамі пісаць 
Як граф Талстой, вядомы ўсім і просты. 
 
І паляваць я не магу як ён, страляць, 
Мядзведзяў я ніколі не заб'ю, 
Але як ён люблю суніцы я збіраць, 
З гадоў дзіцячых бранскі лес люблю. 
 
Начамі не сяджу са свечкамі ў сядзібе, 
Як граф Талстой, свядомячы жыццё, 
Ды гэтак я сама не сплю начамі, 
Няпростай рыфмы захапляе пачуццё. 
 
Казьму Пруткова не ствару з сябрамі, 
А, зрэшты, й паўтарацца не хачу. 
За тое ганаруся я сынамі 
І дзетварой, якую я вучу. 
 
Зноў Красны Рог гасцінна сустракае, 
Паэта духам поўніцца зямля. 
Шкада, што граф Талстой мяне тут не вітае, 
Ды Богу дзякуй, што знаёмая з ім я! 

  



52 

Неабыякавасць 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Здаецца мне, хіснецца павуцінка — 
І я пачую гэты мяккі гук. 
Засохне пабялелая травінка — 
Пачую я чужога сэрца стук. 
 
Чаму я не магу быць таўстаскурай?! 
Чаму не адчуваць я не магу?! 
Стаю, з чаканнем роўная фігурай, 
Хаваю ў сэрцы ўпотайкі тугу. 
 
Сумненне згіне ў складачках шаўковых, 
І чайкай боль за воблакі зляціць...  
У абыякавых правоў на шчасце болей, 
Завецца ў іх яно па-простаму—разлік. 
 

 
Будуючы дом 

пераклад Долбікавай Лідзіі 
 

Дом збудуеш на балоце, 
Растрывожыш ціхіх змей, 
Пражывеш жыццё ў самоце, 
Адчуваць будзеш слабей. 
 
Дом збудуеш на пагорку, 
Зладзіш кветнік, градкі, сад, 
Ад уборкі да ўборкі 
Жыццё — баль і маскарад. 
 
Той, хто храм душы збудуе, 
У ім ёсць Бог, любоў і лад, — 
Жыццё вечнае ўсталюе, 
Са святымі стане ў рад.  
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Лячэбны чай 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Ходзяць вірусы, як чуткі, 
Ад людзей туды-сюды, 
І таму хваробы-скруткі 
Людзей трушчаць, гарады. 
Успамінаючы паданне 
Пра дрымучы лес з травой, 
Як адчую знемаганне, 
П'ю лячэбны свой настой. 
У любую я нягоду 
Захінуся ў плед кульком 
І прыму дары прыроды 
Ўдыхам кожным і глытком. 
Сіла сонечнага лесу, 
Водар кветак, і пароў — 
Ад мікробаў і ад стрэсу— 
Лечаць лепш за дактароў. 

 
 
 

«На потым» 
пераклад Долбікавай Лідзіі 

 
Я чакала— ты іншай быў заняты, 
Я даравала— ты сыходзіў зноў. 
Я адвярнулася, пачуццямі разпятая, 
Ты не знайшоў для прабачэння слоў. 
Не сумуй, і не снiся, не помсьці мне... 
Раствараецца шчасце ў тумане самотай. 
Нічога мы з табой не дасягнем, не, 
Жыццё адклаўшы наша «на потым». 
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Вершы Бадалавай Дзіяны 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
У полымя нябёс на золку, 
Калі паўсюль шчабечуць птушкі, 
Мне б з ветрам вольным наўздагонку 
Ляцець сініцай-весялушкай! 
 
Глядзець звысоку, як дрымота 
Лугі ўтаймавала й рэкі, 
Як сонная краса прыроды 
Падыме ўжо вось-вось павекі! 

 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Скажы, навошта табе веру, 
Лячу, не гледзячы, хутчэй? 
А раптам ты — аблічча звера, 
А я — здабыча для начэй? 
 
Павер, балюча мне, хаваю 
Расінкі слёз побач з табой. 
Нага ўжо блізка так да краю 
Скалы маіх хімерных мрой. 
 
Сарвуся — птушаня без крылаў? 
Ці ты падхопіш і памчыш 
Туды, дзе пахне свет ваніллю?  
А ты загадкава маўчыш... 
 
Дык адкажы, нашто я веру, 
Руку тваю трымаю зноў? 
Абрыў. І я губляю веру. 
Стань ветразем — ратуй любоў!  
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Каля мора 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Неба як мора: блакіт і спакой. 
Хочацца чайкай туды скіравацца, 
Плыць у аблоках і з хваляй марской 
На гарызонце ў адно аб'яднацца.  
 
Мора як неба, і хвалі — гульня. 
Вецер-пастух падганяе авечак 
Пенных, а з імі ў бездані я, 
Быццам пясчынка, нямы чалавечак! 
 
Пляж праз спякоту зусім асавеў. 
Легчы б — пясчаныя плед і падушка —  
І задрамаць там пад хваляў напеў, 
Смарагдавы сон абляцець сіняй птушкай. 

 
 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Пал агню танцуе танга з ценем, 
Праз паркет з бетонных пліт імчыць... 
Моцы цемры ярасным гарэннем  
Постаць свечкі ледзь супрацьстаіць.  
 
Танец ночы рытм змяняе часта. 
Толькі брыз агеньчык пахісне, 
Свет і цень абдымкі злучаць жарсна, 
Змрок у кут бяссільна адпаўзе. 
 
Цемра й свет усё слабей, нарэшце.  
Свечка хоць і растае ў імгле, 
Стойка супраць зла яе парэшткі 
Б'юцца, плачуць воскам на стале. 
 
Бой адбыўся. Згас дабра кавалак. 
Пал дабра, на жаль, згарэў датла. 
Цяжка верыць, што радкоў падстава —  
Свет людзей, настолькі поўны зла.  
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*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Мне б ляцець за табою адным 
Праз салодкую вату нябёс. 
Як анёл, ты такі незямны 
І з кавалачкаў цудаў узрос. 
Рассякаеш прастору крылом, 
Так і кліча завоблачны рэйс. 
Мне б на сёмых нябёсах адно 
Знак кахання знайсці — эдэльвейс.  
 

 
 

Ноч паэта 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Загадка месяцовай ночы 
Лягла туманам на сяло. 
І поўня то прыкрые вочы, 
То весела ліе святло. 
 
Шаль бесцялесны лес аблытаў, 
Па небе вэлюмам паўзе. 
Няма хвілінам тут адліку, 
Цвыркун то змоўкне, то спяе.  
 
У цішы патанае рэчка, 
Туман і змрок, ды слабы свет: 
Дрыжыць на падваконні свечка, 
Чакае досвітку паэт. 
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Казачны лес 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Я веру, што казка злятае, 
Калі серабрыцца зямля. 
Па лесе чароўным блукае 
Заснежаных елак сям'я. 
 
І танчаць сняжынкі сінхронна 
Пад музыку флейты зімы, 
А дрэвы хаваюць кароны 
Пад слоем бялюткай махры. 
 
Ад сонца бліскочуць дарожкі 
Пад небам, што купалам спрэс. 
Надзець хутчэй боты на ножкі 
І рынуцца ў Казачны лес! 

 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Глядзець у вочы. Ад любові 
Растаць, як снег сырой зімой. 
Калі «Радзімая» прамовіў, 
І ў сцюжу цёпла быць з табой. 
 
Глядзець у вочы. Плакаць зноўку. 
У цёмны вір ляцець знясіл.  
Туманны позірк поўны змроку —  
Бяскрайні кары небасхіл. 
 
Глядзець у вочы. Верыць свята: 
Нам навальніца не граза, 
Нам не бяда нягоды й страты, 
І выпадковая сляза!  



58 

Вершы Назарэнка Андрэя 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Я — не праведнік, я і не грэшнік, 
Я — звычайны жывы чалавек. 
Ды «звычайным» не буду, канечне, 
На стагоддзе ж прыйшоў, не навек. 
Не паспею — спазнюся ў вырай. 
Не дайду — то не будзе вяршынь.  
Я адно толькі ведаю шчыра: 
Не закрыць аканіцы душы! 
Не павешу замок я на сэрца, 
Хоць парушыцца болем спакой, 
Хоць вакол яго жах абаўецца, 
Ні за што не скажу сабе: «Стой!» 
На памылках расту, і больш жорсткім 
Мой не робіцца погляд штодня. 
Мне карысней усмешкі пялёсткі, 
Чым апетая ўсімі браня. 
Не настаўнік я самаахвотны, 
Не прарок і не прыклад, ані! 
Ды ў заклад пайду: свет не самотны, 
І не шэрыя — дзіўныя дні.  
Не дакажа мне знаўца ніякі, 
Што патрэбна ўжо рукі злажыць:   
Сапсуеш толькі печань няўзнакі, 
Не захочацца раптам і жыць. 
Так, няхай не цвітуць паўсюль кветкі, 
У дарогі кювет ёсць якраз. 
А ў шчасці няма небяспекі — 
Гэта мой адназначны адказ. 
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*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Люстра табе адказы дасць.  
Праўду ў ім менавіта шукай. 
Моўчкі глядзець, пашчу закрываць 
Ім. І сабе. І сябе трымай... 
Будзь ля падножжа, ля той гары, 
Што пажадаў ты сабе ўзяць. 
І, калі зможаш дазволіць, бяры —  
Лепей, чым прорве жыццё аддаць... 
Прорва любая — дзірка адна,  
Шырай не будзе, калі латаць. 
Ці Чараўнік, ці Дурань, аднак 
Так толькі знойдзеш ты моц лятаць. 

 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Цераз нягоды — да праўды каштоўнасцяў, 
Цераз замінкі — да вагі чароўнасцяў. 
Розум наш толькі ў цемры бязмоўнасці 
Светачам мудрасці можа заззяць. 
Толькі праз рух будуць выхады знойдзены, 
Мерыдыяны, экватары пройдзены, 
З крохкіх пясчынак гісторыі зроблены, 
Што могуць час сваёй моццу спыняць. 
Колькі ў адсутнасці зместу начынена,  
Колькі праз боль спачування адчынена —  
Так і вянчанне без страт немагчымае, 
Толькі праз смерць ёсць магчымасць паўстаць. 
Будзьце ж вы смертныя, ды непакорныя, 
Слабыя, толькі да зрываў упорныя. 
Будзьце сляпымі, каб бачыць чароўнае, 
Будзьце рэальныя (мар не спыняць)! 
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*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

Мяне выкавалі са сталі. 
Гартавалі, падчас ламалі. 
Ды агонь, што мяне ірваў 
яркім полымем сэрца стаў.  
Не стамлюся мацней я быць. 
Не стамлюся за праўду жыць. 
А той боль, што я адпускаў, 
і сабе, й іншым дараваў. 
Сярод бруду і пустаты 
я не буду паліць масты. 
Бо ў агню, калі не міне  
будзе частка гарэць мяне. 
Мне з мінулым далей брысці, 
З ім ў будучыню ўвайсці, 
Каб у гэтай адной хадзьбе  
Зберагчы, адшукаць сябе... 

 
 

*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

Душа мая не будзе пад замком, 
Ды дзверы адчыняю я не ўсім. 
Бо гэта — тое самае, што ў дом 
Даць ход цыганам ці жанкам чужым. 
Нагадзяць, наплююць ды разаб'юць 
Люстэркі, ды запэцкаюць пасцель. 
Утульнасць і ўстоі пахіснуць —  
І не пачуеш салаўя ўжо трэль 
У садзе, што малы, ды шчыры быў. 
Пакуль не затапталі шчэ нагамі 
Ні краскі і ні мосцік, што зрабіў 
На сажалцы ты ўласнымі рукамі, 
Адгарадзі нябачным частаколам 
Усё каштоўнае ў сваім двары. 
Перамагчы бяду магчыма словам 
І чысціню захоўваць унутры.   
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*** 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Дзесяць год таму было мне дваццаць... 
Час, калі яшчэ памылак многа, 
Час, каля яшчэ не ўмеў баяцца, 
Жыў калі амаль без асцярогі. 
Час для спроб, правалаў, добрых крокаў, 
Ты жывеш нібыта дзень за два —  
Толькі што, здаецца, збег з урокаў, 
Як ужо здарэнняў чарада... 
Досвед той у трыццаць не згубіць, 
Я заўважна памацнеў нібы.  
Лепей разумею, як мне жыць —  
Не наіўны, не такі сляпы. 
Толькі б побач засталіся ўсе, 
Хто адчуе, што ў душы баліць. 
Ведаю я добра па сабе: 
Адзінота можа патапіць. 
Бацькам быць хачу да сарака.  
Лепш сям'і няма ўзнагарод. 
Мне не трэба лепшага вянца, 
Толькі б годна працягнуць свой род. 
Буду я хутчэй імчаць дамоў, 
За спіной хаваючы букет. 
Не гуляць у бедных і паноў, 
Быць сабой і жыць ужо як след. 
Шчыра мне б хацелася дажыць 
Да шасці дзясяткаў для таго, 
Каб унукаў на руках насіць, 
Дзеда каб пабачылі свайго. 
Пяць хвілін — жыццё намаляваў. 
Штось было, а штосьці пражыву. 
Можа, што няправільна сказаў —  
Зведаю, як будзе наяву.  
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Дарошка Святлана, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзілася ў г. Бранцы 12 лютага 1989 года, расла ў п. 
Шырокім Станічна-Луганскага раёна. У 2006 годзе 
прыехала ў Луганск вучыться. Скончыла ЛНУ ім. Тараса 
Шаўчэнкі. Піша вершы яшчэ з пачатковай школы... Жыла 
некалькі гадоў у Расіі, таксама ў вёсцы. Вегетарыянка. 
Прытрымліваецца ідэі гуманнага стаўлення не толькі да 
людзей, але і да ўсіх жывых істотаў.  

 
Кузняцова Іна, Растоўская вобласць, Абліўскi раён 

Нарадзілася 22 красавіка 1978 года ва Ўкраіне, у с. 
Манькаўка Чаркаскай вобласці. Па адукацыі – педагог-
філолаг, скончыла Вешанскі педагагічны каледж ім. М.А. 
Шолахава. Першыя публікацыі з'явіліся ў раённай газеце 
«Авангард», яшчэ ў школе. Аўтар персанальных 
фотавыстаў, удзельніца абласных фотаконкурсаў і фэстаў. 
Прадставіла свае вершы ў літаратурна-мастацкім 
альманаху «Донская глубинка». Прынятая ў Міжнародную 

грамадскую арганізацыю «Саюз пісьменнікаў і майстроў мастацтваў». 
 
Перавозава Ганна Андрэеўна, Краснадарскі край, Мастаўскi 
 раён 

Нарадзілася 3 лістапада 1980 года у г. Нальчыку, 
рэспубліка Кабардино-Балкарыя. Жыве ў п. Мастаўскім 
Краснадарскага краю. Лекар-неўролаг. Аўтар зборніка 
вершаў "Лети, лети, моя любовь." Чалец псябайскага 
клуба аўтарскай песні і паэзіі «Алоус» і міжнароднай 
грамадскай арганізацыі «Саюз пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў». 

 
Дарошка Дар'я (Чараухіна Таццяна Леанідаўна), г. Гомель 

Паэтка, празаік, перакладчык. сябра Саюза пісьменнікаў 
Беларусі. Нарадзілася 23 лютага 1977 года ў Гомелі. У 
1996 скончыла Гомельскую медыцынскую вучэльню, у 
2004 - Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Ф. Скарыны 
(руская філалогія, літаратуразнаўства). Друкавалася ў 
рэспубліканскіх і расійскіх часопісах. Аўтар некалькіх 
зборнікаў лірыкі. Удзельнічала больш чым у дваццаці 
калектыўных зборнікаў, выдадзеных у Беларусі і Расіі. 

Цыклы вершаў публікаваліся ў перыядычных выданнях Лондану і 
Таронта. Пераможца рэспубліканскіх і міжнародных літаратурных 
конкурсаў. Жыве ў Гомелі.  
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Вершы Дарошка Святланы 
 

Вартаўнік тайніка 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Поўніцца сад патаемным жыццём. 
Дрэмле сівы асабняк. 
Вее са шчыліны - з тонкім выццём 
Точыцца ў сцены скразняк. 
 
Сцены захоўваюць водсветы сноў, 
Лётаюць мышы, шумяць, 
Знекуль даносіцца вухканне соў, 
Ці-іха!.. Масніцы рыпяць. 
 
Цьмяна міргае, згасае начнік. 
Бачны ў акне сілуэт. 
Дзеўчына ў цемры шукае тайнік, 
Сочыць за ёю партрэт. 
 
Хутка гусцее пагрозлівы змрок, 
цягнецца, хоча спаймаць. 
Сэрца трапечацца, як матылёк. 
Шолахі - трэба ўцякаць. 
 
Блізкія крокі, стук пульсу, замры! 
Стала ў кутку, не дыхне. 
Дзверы паплылі, і жудасны рып, 
Быццам у вусцішным сне. 
 
Круцяцца думкі: "Ну што ж гэта я! 
Цемра гуляе са мной, -  
Дзверы вішчаць і страшней удвая, -  
Госпадзе, Божа, авой!" 
 
Шоргат сярнічкі, трапеча агонь. 
Пахне салодкім дымком 
Рот затуліла, змакрэла далонь: 
Крочыць... Празрысты фантом! 
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Чорная шляпа і чорны сюртук, 
Жорсткі халодны пагляд, 
Мкнецца ў бок сэрца, на спуджаны стук 
Хуткі, драпежны шуляк. 
 
Ён набліжаўся, Ён ёй пагражаў! 
Збегчы яна не магла. 
Юнае цела працяў, як кінжал, 
Быццам якая страла. 
 
Села бяс сілы, шаптала псалмы. 
Плач істэрычны душыў 
Гэты ахоўнік, бязважкі, нямы -  
Цень неспакойнай душы. 
 
Трэба тайнік? Хай ён знікне, як дым! -  
Деўчына нурыць пагляд, -  
Гэта калі мы сябе прададзім 
Нейкае рэчы ў заклад -  
 
Існасцю цёмнай паблізу кружыць, 
Скарб, як душу сцерагчы, 
Доўгую вечнасць і жыць, і не жыць -  
Вось яна загваздка ў чым! 
 
І хапатліва ўцякала скрозь сад, 
Лезла скрозь клумбы і глог. 
Лепш пасля смерці бясследна растаць 
Прывідам, ценем - Крый Бог! 
 
Моўчкі глядзіць асабняк ёй услед. 
За аканіцамі - змрок. 
Месяц, як злодзей, прасунуў стылет. 
Рыпнулі дзверы і... Крок. 
 
Прывід марудна праплыў скрозь акно, 
Стаў на халодны прамень, 
Плямай імглістай панёсся скрозь ноч, 
Быццам начная павень*. 

 
*) - павень - павеў 
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Вершы Кузняцовай Іны 
 

Бярэзінка 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Павольным рухам скіне строі светлыя 
З сухіх лісткоў, адкрыўшы стан бярозавы. 
Стамілася ўжо ад слаты няветлівай 
І залатых убораў доўгай восені. 
 
Нялюба ёй сяйво дажджу панылага. 
Ад мрояў твар яе аж ззяе ўсмешкаю. 
Яна чакае рук марозу мілага, 
Што недзе блізенька блукае сцежкамі, 
Ён прыйдзе і абдымецца, як з жонкаю. 
Укрые снежнай шаллю, і пярлінамі 
Абсыпле валасы і рукі тонкія, 
Нашэпча сны дзівосныя, нявінныя. 
 
Пабузяць капяжы. Зірне, знямелая: 
Адна, і далягляд смугой зацягнуты. 
Брыльянты, абяцанкі, шуба белая -  
Растала ўсё і цяжка ёй, распранутай. 
 
А ў сонцы, што пагляду просіць ветлага, 
Не бачыць сябра вернага і шчодрага, 
Што ўвосень ёй дарыў уборы светлыя, 
А кожным ранкам - пацалункі добрыя. 
 
Няёмка беднай, слёзы заіскрыліся. 
А сонца шоўк зялёны ёй накінула 
На плечы, і бярэзінка зрабілася 
Шчаслівай, басаногаю і мілаю. 
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Яблыкі 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Восень, што ідзе па вершалінах 
Яблыні, таполі, клёна, слівы, 
Крок свой вымярае не аршынам, 
А ўспамінам цёплых дзён шчаслівых! 
 
Сяду каля яблыні старое, 
Уцяку ад шэрых дзён паганых... 
Стану ўспамінаць, як мы з табою 
Назбіралі цэлы кош крамяных 
 
Яблычкаў з галін густых, вячыстых, 
Што  хіліліся да ўзмежку ніца... 
Як мы потым беглі полем чыстым, 
І дамоў нас гнала навальніца... 
 
Так і прасядзела б у лятунках... 
Покуль не зляцеў чарговы яблык, 
Стукнуў па ілбе, скаціўся ў рукі... 
Трэба працаваць! І хопіць плакаць! 

 
Грузія, прыгожа 

пераклад Дарошка Дар'і 
Фарбы сусвету 
Вецер развейвае па гарызонце, 
І дотыкам мелу 
След замалёўвае соннага сонца. 
На скалах коса 
Ззяюць уцёсы глыбокаю сінню... 
Зялёны колер 
Ноччу прыгасне, засне ў далінах. 
Ранкам зноўку 
Світанак пунсовым малюе вяршыні. 
Даліна злева 
Кранута злёгку пастэльна вінным. 
Смугой пяшчотнай, 
Бязважкі газ* хавае падножжа. 
Змахну слязінку. 
Танцуе ў промнях пылок. Прыгожа. 
*) - газ - від лёгкай тканіны   
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Каўказскія горы 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Перад акном  
Каўказскім хрыбтом 
Цягнуцца хмары 
Па-над абшарам. 
Верх свеціцца белым, 
Быццам пік пасівелы 
У лазуркавым небе... 
Вярнуцца мне бы 
У край скалісты 
Цяснін імглістых... 
Ды сярод хмар нагрувашчаных 
Мне душу Каўказ прылашчыў 

 
 
 

Вершы Перавозавай Ганны 
 

Сіла надзеі 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Ты прыходзіш і ў спёку, і ў дождж 
На высокі адхон раным-рана, 
І глядзіш, ці лунаюць ужо 
Мае ветразі над акіянам? 
 
Ты шторання прыходзіш чакаць. 
Над табою смяюцца, ды дзе ім, 
Дзе ім ведаць, што маеш ты скарб -  
Неадольную  сілу надзеі? 
 
І аднойчы твой светлы пагляд 
Між будзённасці ўхопіць у шоку 
Зыркі ветразь майго карабля 
Са святочна-пунцовага шоўку. 
 
Да прычалу працягнуты лінь, 
Недавяркі не ў стане парушыць 
Свята даўгачаканых хвілін 
Для якіх і ствараліся душы.  
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Восень дорыць душы спакой 
пераклад Дарошка Дар'і 

 
Не бядуй, што прыйшоў рыжы ліс. 
Восень. Зараз яе пара. 
Лёг апошні барвяны ліст 
На пясочак майго двара. 
 
На заходзе палае прамень 
Нібы мост, што праз неба вядзе 
Ці ж не сам адшукаў ты мяне, 
Мой бурклівы, сівы авадзень? 
 
Ціха падае першы снег, 
І кладзецца на востры дах. 
Хіба ты не са мной у сне 
Выпраўляўся ў далёкі шлях? 
 
Так што, любы, давай прамаўчым 
І адкінем падлікі прэч. 
Сёння зазімак будзе ўначы. 
Дай паленцаў - укіну ў печ. 
 
Не разматвай гадоў сувой, 
Хочаш, любы, гарбаты дам? 
Восень дорыць душы спакой, 
І памылкі даруе нам. 
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На вашых запясцях 
 

пераклад Дарошка Дар'і 
 

Пакуль ад дажджоў гэты горад не высах, 
Пакуль не прыйшоў да зімы на пастой, 
Гарыць над дарогаю куст барбарысу, 
Які вы пяшчотна краналі рукой. 
 
Калі  лістапад жар на шчоках астудзіць, 
І дні заспяшаюцца, быццам вада. 
Ды што з намі будзе, 
Ды што з намі будзе, 
Не дадзена нават яму адгадаць. 
 
Няхай пабялела нябесная далеч, 
І ў голасе ветру глухая жуда, 
Ды замак, які мы ў душы збудавалі, 
Ды замак, які мы ў душы збудавалі, 
Не змогуць абрынуць ні час, ні бяда. 
Ваш позірк і ўсмешка праменяцца шчасцем, 
А восеньскі водар, як вечны сакрэт. 
На вашых запясцях, 
На вашых запясцях 
Ён мне пакідае свой казачны след. 
 
Агон барбарысу зіма не астудзіць, 
І ён не хавае сваё пачуццё. 
А хто нас асудзіць, 
А хто нас асудзіць, 
Таму снегапад патлумачыць усё. 
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Конюхава Галіна Іванаўна, Растоўская вобласць, Няклінаўскі 
раён 

Нарадзілася 24 жніўня 1958 года ў вёсцы Марыца 
Курскай вобласці. Член Саюза пісьменнікаў Дона і 
Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў. Звыш 25 гадоў адпрацавала кранаўшчыцай 
на заводзе “Красный котельщик” (“Чырвоны 
кацельшчык”) у горадзе Таганрогу. Там жа ўпершыню 
пачала друкавацца ў заводскай шматтыражцы. Звыш 20 

гадоў яна спявае ў народным ансамблі “Гараначка”, складае песні, 
прыпеўкі і вершаваныя сцэнарыі. Шмат гадоў друкуецца ў “Прыазоўскім 
стэпе”. Да паэтычнай лірыкі далучыліся басні, нарысы. Многія чытачы, 
калі знаёмяцца з чарговым героем, пазнаюць у творах Г. І. Конюхавай 
сябе ці сваіх знаёмых. Лаурэат I ступені міжраённага літаратурнага 
конкурсу “Міуская ліра”. Жыве ў вёсцы Пакроўскае.  
 
Жалязоўская Лідзія Васільеўна, г. Краснадар 

Нарадзілася 11 сакавіка 1952 года ў Беларускай ССР. У 
1975 годзе скончыла фармацэўтычны факультэт 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута. 
Выйшла замуж за ваеннага лекара, нарадзіла трох дачок. 
Апошнім месцам службы мужа стаў горад Краснадар, у 
якім засталіся жыць пасля заканчэння тэрміну службы ў 
1998 годзе. Працуе ў дзяржаўнай бюджэтнай 
медыцынскай установе «Краёвай медыцынскі цэнтр 
«Рэзерв». Са студзеня 2018 года з'яўляецца членам 

Краснадарскага краявога літаратурнага аб'яднання «Верность» пры 
Краснадарскім рэгіянальным аддзяленні ГА "Саюз пісьменнікаў Расіі". 
Вершы піша з трыццаці васьмі гадоў, у канцы лютага 2020 года выйдзе 
першая кніга. 
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Вершы Конюхавай Галіны 
 

*** 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
Стамiўшыся ад клопатаў да смерцi, 
Ў заслоне цёмнай спалi гарады. 
А я ня сплю, бо замiрае сэрца 
І чуе, што нядоўга да бяды. 
 
Зноў доля злая строiць нам падкопы, 
Ды рукi нельга долу апускаць. 
Перажывем дарэмныя паклёпы: 
Падтрымкi у людзей не пазычаць! 
 
Я, к небу прасцiраючы далонi, 
Спрадвеку так вядзецца на Русi – 
Ратунку ад любых выпрабаванняў 
У Бога спадзяюся папрасiць. 
 
Змятае лiсце вецер дужа злосны, 
А за акном  - нябесная скрыжаль, 
Надзея светлая на змену лёса: 
«О, мiласэрны! Выкажы к нам жаль!» 
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Пакрывала 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
Выцвiла старое пакрывала, 
Што кiлiмам мне было даўно. 
У святочнай хаце красавала, 
А глядзiш – струхлелае радно. 
Помнiць непрыглядная рванiна 
Мiрна апачыўшых  сядакоў. 
Адслужыла! Ёсць цяпер прычына 
Выкiнуць яго без лiшнiх слоў 
На касцёр халоднымi рукамi! 
Вочы затуманiла слязьмi: 
«Сэрца у цябе даўно, як камень?! 
Гэта ж памяць аб тваёй раднi!» 
Я ад сораму амаль згараю, 
Слёзы выцiраю рукавом. 
Зноўку пакрывала засцiлаю, 
Ўспамiнаю сцiплы бацькаў дом. 

 
 

Словы 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
Нам словы западаюць у душу: 
«Люблю, цалую, крэпка абдымаю». 
Я словы тыя у памяцi нашу, 
Чакаю iх, як прывiтанне мая. 
Ў iх глыбiня i велiч дзён, начэй, 
Шыр мораў i блакiт нябёс бяздонных. 
Лавi без прымушэння, ды хутчэй, 
Шануй пяшчотна у сваiх далонях. 
Пачуўшы iх, спынюся на бягу: 
Калоцiцца i замiрае сэрца. 
Трымай зямное шчасце ў кулаку! 
Яно трапеча i на волю рвецца… 
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*** 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
Сёння шчодрая выпала восень на дзiва, 
Льецца радужных фарбаў вясёлы узор. 
Лёгкакрылыя воблакi з срэбным адлiвам 
Кiнуць погляд завуць на нябесны прастор. 
 
Бачу я: на вяршынях гуляюць авечкi, 
І купаюцца у снезе чароды гагар. 
Бесклапотна ў падушках, што тканы з паветра, 
Там, за хмаркаю, Умка разлёгся, як пан. 
 
Там палынь, як блакiт, на узвышаных схiлах, 
І клубiцца сцяной сiнявокi туман. 
Неабсяжных паветраных далей матывы 
Уяўляюць вялiзны сабой акiян. 
 
Пазiраю натхнёна, ганю прэч маркоту, 
Загараюцца вочы, i вецер дарог 
Клiча ўдалеч, у сiнь, запрашае к палёту, 
Толькi рана яшчэ мне шагнуць за парог. 
 
На зямлi столькi спраў, iх не змераць гадамi. 
Трэба многа паспець, бо як свечка жыццё. 
Хай плывуць i клубяцца аблокi над намi, 
Хай iскрыцца i радасць прыносiць быццё! 
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Бацькоўскi дом 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
На пагорку стаiць сiнявокая хата. 
Прад табою, скажы, хiба я вiнавата? 
Гэта доля-журба за мяне  ўсё рашыла 
І пакiнула нас ў адзiноцтве астылым. 
Дрэўцы   ў садзе здзiчэлi, бы кусты на балоце; 
Недагледжаны двор у даўнiшняй   маркоце. 
Дом чакае з нябёс небывалага цуду: 
Раптам я, гаспадыня, знянацку прыбуду? 
Павiтаўся абцас са скрыпучай маснiцай; 
Быццам вымавiў хтосьцi: «Цi, можа, мне снiцца, 
Што знаёмай рукой адчыняецца хата 
Пасля доўгiх разлук, пасля цяжкае страты?» 
… Ды нядоўга працягнецца гэта сустрэча, 
І памчыцца цягнiк  ў Прыазоўе пад вечар. 
Я хусцiнкай Марыцы   ўзмахну пры расстаннi. 
Спадзяюся, што збудзецца зноўку спатканне! 
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*** 
пераклад Жалязоўскай Лідзіі 

 
Забыць бы тыя сны, змагчы: 
Ў лугах калужнiца буяла, 
А зоркi падалi ўначы… 
Збiраў iх той, каго кахала. 
На нiтку, каб пасерабрыць, 
Нанiзваў бiсерыны жвава. 
Калье – другiм не паўтарыць – 
Надзеў на шыю мне ласкава. 
Далёкiя шапталi зоркi: 
«Якая пара, Божа наш!» 
Неспадзявана – стораж зоркi – 
Пралiўся дождж ў нядобры час. 
Цiшком, таемнай стараной, 
Як толькi цемень свет прагнала, 
Хутчэй падаўся ён к другой. 
Пячэ агнём яго падарак. 
Жыву далей, апёк лячу, 
І пакрысе гаiцца рана. 
Я з iм убачыцца хачу. 
Гасподзь падскажа мне, цi марна… 
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Шырабокава (Фокіна) Наталля Аляксееўна, г. Краснадар 
Нарадзілася 12 красавіка 1979 года у сям'і ваенных. 
Скончыла Навакубанскую САШ № 2, затым АДПІ па 
спецыяльнасці настаўнік пачатковых класаў. Вершы пісаць 
пачала яшчэ ў школе. У 1999 годзе стала членам раённай 
грамадскай літаратурнай арганізацыі «Пошук» горада 
Навакубанска. У 2015 годзе – стала пераможцам 

усерасійскага літаратурнага конкурсу-фестывалю «Хрустальный родник» 
у намінацыі «літаратурная творчасць для дзяцей ». У снежні 2015года 
была прынятая ў Саюз Пісьменнікаў Расіі. У цяперашні час жыве ў 
горадзе Краснадары, замужам, выхоўвае дзвюх дачок. 
Снагаўская Алеся, г. Калуга  

Нарадзілася і вырасла ў Ульянаўскай вобласці. Вучылася на 
факультэце замежных моў (кафедра нямецкай мовы). У 2015 
годзе пераехала ў Калугу. Займаецца рэкламай у сацыяльных 
сетках і вядзе нямецкі гутарковы клуб. 
 

Танян Нунуфар, Краснадарскі край, г. Армавір 
Нарадзілася 18 сакавiка 1996 года ў горадзе Армавіры. 
Скончыла 11 класаў сярэдняй школы № 7. Скончыла 
філалагічны факультэт АДПУ з чырвоным дыпломам. 
Магістрант АДПУ. Вершы піша з дзяцінства. З'яўляецца 
неаднаразовым пераможцам і прызёрам творчых конкурсаў 
гарадскога і краявога ўзроўняў. Друкавалася ў газетах, 
зборніку вершаў літаратурнага аб'яднання «ЛитСтихиЯ» і ў 

зборніку навуковых і творчых работ студэнтаў і выкладчыкаў АДПУ. У 
2013 годзе выйшаў паэтычны зборнік «История любви». 
Зарэцкая Iна Iванaўна, г. Гомель 

Нарадзілася і жыве ў Гомелі. Скончыла Гомельскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выпушчаныя кнігі: зборнік 
вершаў для дзяцей "Вясёлы народ», казкі "Медзведзяня 
Топа", казачныя гісторыі "Да прыгодаў гатовыя?", кніга 
казак "Казкі елачных цацак", казачная аповесць 

"Медзведзяня Цішка і кругасветнае падарожжа на плыце." Вершы, казкі, 
апавяданні друкуюцца ў часопісах для дзяцей у Беларусі і Расіі. Лаўрэат 
абласной Прэміі імя Кірылы Тураўскага. 
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Вершы Шырабокавай (Фокінай) Наталлі 
 

*** 
пераклад Зарэцкай Iны 

 
Даведацца б, што ўзнікае  
У душы, пачынаючай мроіць?  
Не думаў, як захапляе    
Рука, што радок выводзіць?  
  
Не бачыш, хоць сэрца трывожна, 
Салодка, да болю шчыміць. 
Не верыш, што ўсё ж такі можна  
Паправіць нябесны вердыкт.  
  
Бывае, што нас не прымаюць,  
Маўляў, «пах для зграі чужы».  
З самога дзяцінства ламаюць  
Ды шэпчуць бясконца: «Бяжы»! 
  
Цярпліва часцінкі збіраем, 
З іх потым свет новы складзем.  
Мы межы для ўсіх пашыраем, 
Сцяжынай, не шляхам ідзем.  
  
Ты скажаш, што я летуценнік!  
Ачніся! Жыві, як усе!”  
А ведаеш…  я ўсё ж пісьменнік.  
Пяро ўжо трапеча ў руцэ. 
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*** 
пераклад Зарэцкай Iны 

 
Я звычайны парог. Праз мяне крочуць неміласэрна. 
Або доўга стаяць, баючыся наперад шагнуць.  
Я звычайны парог. А камусьці бывае прыемна 
У бацькоўскую хату ў марах хаця б зазірнуць. 
 
Я ўсяго толькі рэч. Я драўляны, ці можа – жалезны. 
Раздзяляю людзей. А магчыма, усё ж разам звяду. 
Не схаваць галізну пад патрэсканай фарбай аблезлай, 
Ад шагаючых тых, каго зноў праз сябе правяду. 
 
 

 
Матухна - Прырода і Дождж 

пераклад Зарэцкай Iны 
 
– Матухна-прырода, 
Варыш што ў катле? 
– Я вару марозы 
Будучай Зіме. 
 
– Іх мяшаеш лыжкай? 
Дай яе і мне! 
– Падрасці хоць крышку! 
Лыжку дам Зіме. 
 
– Я ўжо не крошка! – 
Чуўся ціхі смех. 
Хуценька па дахах 
З кацялком дождж збег. 
 
Нёс не акуратна 
Дожджык кацялок. 
Ен разліў марозы… 
І пайшоў сняжок.  
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*** 
пераклад Зарэцкай Iны 

 
Зноўку плача неба, не шкадуе слёз. 
Хочацца, каб зранку ўжо быў мароз. 
І каб сонца ў снезе іскрамі заззяла, 
Каб ужо канькамі лед я рассякала. 
 
Я фігуру стаўлю ў клетачку Е2, 
Дождж ізноў скрабецца ля майго акна. 
Ўжо сумуюць скверы, паркі і дамы 
Здарылася нешта ў зімушкі-Зімы? 
 
Ці яна дарогу ў горад не знайшла? 
Або мы не звалі – вось і не прыйшла? 
Я ў акенца гучна, моцна закрычу: 
¬Ты прыходзь хутчэй! У санках пракачу! 
 

 
*** 

пераклад Зарэцкай Iны 
Я верш свой з натхненнем 
Начамі ствараю. 
Вару як варэнне 
Рупліва, старанна. 
Вазьму я для поспеху 
Таленту трошкі, 
Дзіцячых усмешак 
Палью на радочкі. 
 
Для вершу знайду 
Вельмі добрыя словы, 
Ды рыфмаў насею 
І вось верш гатовы. 
Няхай астывае, 
Сустрэне зару, 
А я яго ўранні 
Яшчэ давару.  
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*** 
пераклад Зарэцкай Iны 

А вакол сурагат.  
Ні кахання, ні мараў. 
Ты зламаў мяне... Рад?  
Дык давай без прызнанняў.  
  
Для цябе – спосаб жыць,  
Але я – выжываю.  
І пытанне «ці быць?»  
Я ізноў астаўляю.  
  
Я зламалася – рад?  
Жыць відаць, не умею. 
Ды і ты – сурагат.  
Я разбіта, дай клею. 

 
Вершы Снагаўскай Алесі 

 
No 

пераклад Зарэцкай Iны 
 

Хопіць аба мне. 
Пі сваё віно, 
Ды спявай сваё. 
Ісціна ў віне. 
Тваёй перада мной,  
Маёй перад табой. 
Я іду ў сне. 
Страшна, цёмна як. 
Тут крывавы бой. 
Ісціна ў вайне. 
Вайне цябе са мной, 
Вайне мяне з табой. 
У ёй не стаць мацней, 
Ўпасці б нам з каня, 
Цалаваць пясок. 
Ісціна па-за, 
Па-за цябе, мяне, 
Ды па-за радкоў.  
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Вершы Танян Нунуфар 
 

*** 
пераклад Зарэцкай Iны 

 
Вось дзяцінства прайшло, 
Разумеем з журбой, 
Што не вернецца болей назад. 
Нам не весела ўжо, 
Ўспамінаем з тугой 
Нашу рэчку, пясок, зарапад. 
Смех вясёлы гучаў, 
Першы дождж, першы снег. 
Даганялкі ўвесь дзень у двары 
І слязінкі ў вачах 
Ад разбітых кален, 
Ласку маміных рук на зары. 
Пасталелыя ўсёж, 
Але мы, як раней 
Тыя ж дзеці ў душы ўсё адно. 
Празвінеў нам капёж 
І часцінка любві 
Прабіваецца ў сэрца даўно. 
Не павернеш ніяк… 
А хацелася б даць 
Усё за тыя прыгожыя дні. 
Пачынаецца шлях, 
Дзе па лужах шагаць  
Як шкада, але будзем не мы. 
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Бекрашава Ларыса Аляксееўна, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзілася ў 1960 годзе. Паэтэса, член 
Міжрэгіянальнага Саюза пісьменнікаў (МСП), 
старшыня Луганскага аддзялення МСП. Філолаг па 
адукацыі, перакладчык (перакладае вершы з англійскай 
мовы на рускую), старшы выкладчык англійскай мовы 
ў Луганскім нацыянальным універсітэце імя Уладзіміра 
Даля. Вершы піша з дзяцінства. Тэматыка твораў самая 
разнастайная: пейзажная, грамадзянская, лірыка 
кахання. Публікуецца ў перыядычных выданнях і 

калектыўных зборніках Луганшчыны, Украіны, Расіі, мае аўтарскія 
паэтычныя зборнікі і больш за 50 навуковых публікацый, у тым ліку, пра 
мастацтва перакладу. Захапляецца гісторыяй, партрэтнай графікай, 
аўтарскай песняй. 
 

Дашко Аляксандр Аляксандравіч,  
г. Ульянаўск 
Нарадзіўся 26 кастрычніка 1994 года ў г. Ульянаўск. 
Паэт, член Саюза пісьменнікаў Расіі, старшыня 
Савета маладых літаратараў Ульянаўскай вобласці. 
Лаўрэат абласной паэтычнай прэміі імя Благава. 
Занесены ў Залатую кнігу гонару моладзі 
Ульянаўскай вобласці. Публікаваўся ў часопісах 

“Молодая гвардия”, “Родная Ладога”, “Сура”, “Парус”, “Симбирск”, 
“Бийский вестник”, анталогіі маладой літаратуры Расіі “Заря” і ў іншых 
выданнях. 
Звягіна Вольга Мікалаеўна, Краснадарскі край, 
г. Новакубанск 

Нарадзілася 1 студзеня 1986 года у горадзе 
Новакубанску Краснадарскага краю. Атрымала 
сярэднюю адукацыю ў школе № 3 горада Новакубанска, 
затым вывучылася на аператара ПК па кірунку графічны 
дызайн. Мама двух сыноў. Вершы і апавяданні піша з 11 
класа. З 2011 года член літаратурнага Аб'яднання 
Новакубанскага раёна "Пошук". Лаўрэат краявых , 
Усерасійскіх і міжнародных конкурсаў. Гэтак жа, вершы 
ўвайшлі ў раённы зборнік "Вершы + Я". Член 
Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў 

мастацтваў. 
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Ткачэнка Алена, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзілася 25 траўня 1994 года ў горадзе Луганску 
ў сям'і ваеннаслужачага. З 2001 года вучылася ў 
школе № 11 горада Луганска. З 2010 па 2015г.г. 
вучылася ў Луганскам дзяржаўным каледжы 
Культуры і Мастацтваў, па спецыяльнасці 
«Выяўленчае мастацтва». З 2015 па 2018 г.г. 
вучылася ў Луганскай дзяржаўнай акадэміі 
Культуры і мастацтваў ім. М. Матусоўскага на 
факультэце Выяўленчага мастацтва, спецыялізацыя 
«камп'ютарная графіка». З сакавіка 2019 года працуе 

ў ГУК ЛНР «Луганскі краязнаўчы музей" на пасадзе мастака-
рэстаўратара. 
 
Кебіч (Вайтулевіч) Людміла Антонаўна, г. Гродна 

Нарадзілася 17.07.1951 года ў г.п. Краснасельскі 
Гродзенскай вобласці Ваўкавыскага  раёна. Паэтэса, 
празаік, перакладчык, ганаровы член СПБ. Член Саюза 
пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, член Міжнароднай 
асацыяцыі пісьменнікаў і публіцыстаў (МАПП). 
Старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ.  
Узнагароджана нагрудным знакам “За ўклад у развіццё 
культуры Беларусі” (2009). Пераможца 
Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу “Лепшы твор 
года” ў намінацыі “Песенны жанр” за цыкл песень 
“Словы прызнання”– “Залаты Купідон” (2010). 

Атрымала дыплом і тытул “Чалавек года Гродзеншчыны за 2013 год”, 
медаль Францыска Скарыны (2014), медаль СПБ “за вялікі ўклад у 
літаратуру”(2018).  Выдала 13 кніг вершаў, два зборнікі песень. 
Перакладаліся вершы на рускую, украінскую, азейбарджанскую, 
літоўскую  і польскую мовы. Жыве ў г. Гродна.  
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Вершы Бекрашавай Ларысы 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

Ізноў вясна, завейкі адшумелі, 
і капяжы зрываюцца на крык, 
і далячыні разам пасвятлелі, 
і ў люты мой уварваўся красавік. 
А лютаму так хочацца спакою! 
А тут сініцаў невыносны звон! 
І, захіліўшы прамяні рукою, 
глядзіць так стомлена з-пад вейкаў ён. 
 
На нораў, неапраўдана раскуты, 
(такога ён  не бачыў на вяку!) 
А раптам цуд адбудзецца, і люты 
душой сагрэецца ў красавіку?! 

 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

Абвяду ў календары 
тую дату, 
бо настане на зары 
час расплаты. 
За шчаслівы твару лік, 
за пярсцёнак з рук тваіх – 
час расплаты. 
Шэсць пятнаццаць. Ступіш ты 
ў глыб вагона. 
нас разлучыць дождж густы 
ля перона. 
Рэйкі выгнуцца змяёй, 
колаў стук, і цішынёй 
адсячэ зноў гарызонт 
мокры парасон.   
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*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Лета ўзмахнула кляновым лісточкам дрыготкім – 
птушкай параненай запунсавеў на асфальце. 
Як кампазітар, паставіў апошнюю нотку 
ў толькі закончанай сонечнай летняй санаце. 
 
Вось палымнеюць настуркаў зрыжэлыя донцы, 
музыцы ў такт у рэверансе схіляюцца кветкі. 
Сполахі ў жухлай траве, нібы водблескі сонца, 
быццам усмешка, апошняя, сумная, лета… 

 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Я б магла не заўважыць лета – 
звыкла ўсё: кветкі, пыл да нябёс… 
Ды, нібы ў пакаранне за гэта, 
грымнуў лівень з вышыняў наўскос. 
 
Расшумелася неба басам, 
праціналі маланкі фон, 
і прагулка мая не ўдалася, 
клён паклікаў - раскрыў парасон. 
 
Я застыла ў абдымках клёна. 
Колькі фарбаў у небнай гульні! 
І на свет пазіраю ўлюбёна: – 
Гэта ж трэба! А летнія ж дні! 
 
Ды як выклік шашы перагрэтай, 
кінуў луг свой квяцісты вельвет… 
Я б магла не заўважыць лета, 
калі б дождж не ўварваўся ў свет! 



86 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Усё адчайней кружыцца Зямля. 
Усё хутчэй гадоў мільганне,  
і бачыцца ўсё больш здалля, 
каштоўней сонечнае ззянне. 
 
У вераснёвы змрок прылёг, 
яшчэ ўсё цёплы і духмяны, 
прачнуўся – снег накрыў галлё, 
і свет падобен да нірваны. 
 
Прамень апошні хутка згас, 
дзень патануў у снезе белым, 
 
калі працяў калючы наст 
пралескі парастак нясмелы. 
 
Прыйшла ізноў пара цвіцення, 
зноў ручаі бягуць, звіняць… 
І верабейка ў захапленні – 
гатовы лета ўжо вітаць. 
 
О, Божа! Снег ляціць начамі 
на свет, што ранкам не пазнаць. 
І кружыцца Зямля адчайна! 
Паспець бы…Далюбіць…І даспяваць… 
 

 
*** 

пераклад  Кебіч Людмілы 
 
Я трызню бяздоннай сінечаю 
і ветру свавольным альтам, 
але я навечна абвенчана 
з гарачым, пякельным асфальтам! 
 
Дзе, узняўшы да неба вочы, 
горад стыне ў нервовай позе, 
я шукаю пад музыку ночы 
паэзію ў цэглавай прозе.  
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Вершы Дашко Аляксандра 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
На прадвесні ветрана над Волгай, 
Нібы над краінай смерч імчыць. 
З неба вельмі пільна, і так доўга 
Хлопчык яснавокі ўніз глядзіць. 
 
Хмары – як няўрымслівыя коні –  
На чале яго пакінуць цень. 
Ён заплача і, напэўна, успомніць: 
На Зямлі ён быў у гэткі ж дзень. 
 
І дажджы пральюцца над Расіяй, 
Квеценню адораць кожны сад. 
Хлопчык успомніць, што ён быў Месіяй, 
Ды забудзе, як ён быў распяты. 
 
І аднойчы ў квецені прарочай 
Мы апынімся на светлай паласе. 
Прыйдзе той блакітнавокі хлопчык 
І ў руках Расію панясе. 

 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Вось царква, дзе мяне хрысцілі 
пад блакітнымі купаламі. 
Светлай восенню блаславілі, 
растапілі снег пад нагамі. 
А гады ляцяць, нібы гэты снег, 
і ніколі яны не таюць. 
На вялікі жаль, грэшны чалавек, 
як і восень мая не святая. 
Пройдзе ўсё, як сон, нібы сціплы міг 
пад маленькім сонцам пральецца: 
і самотнай птушкі жалобны крык, 
нібы звон, развярэдзіць сэрца. 

  



88 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Твой пагляд – як у жанчын Рэмарка, 
- Не спяшайся! – ціха мне гаворыць. 
І крадком блукаю я па парку, 
па душы, што мне надзею дорыць. 
 
Тут, у парку, нібы ўлетку, ярка, 
шмат цяпла, святла і прыгажосці. 
І, нібы героі кніг Рэмарка, 
кветкі я краду – іду ж у госці. 
 
І як ад кубінскага ад рома, 
раптам захмялее галава… 
Мне ў табе нічога не знаёма, 
хіба слоў выразная канва 
 
Аб такім жаданым і далёкім, 
толькі ўспомніш – сэрца задрыжыць. 
Быццам я, самотны, адзінокі, 
дождж не змог раптоўны перажыць.  
 
І няхай, шчаслівы, я прамокну, 
пра каханне болей не пяю… 
Твой пагляд, на іншы непадобны, 
помню, нібы маладосць сваю. 

  



89 

Вершы Жалязоўскай Лідзіі 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Дзе я зараз? Што са мной? 
І нашта мне горад гэты? 
Я даўно хачу дамоў –  
Край дзяцінства, светлай мэты. 
 
Закруціўся ў снег пляцень, 
Дым з трубы пячной не ўецца, 
Брамы скрыпнуць раз на дзень – 
Птушкай сэрца страпянецца. 
 
Дом стаіць пусты, стары, 
Там жывуць адно ўспаміны… 
Ды нясуць душы віры 
На спатканне да Радзімы.  

 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Быў казачны вечар. Палала лазенка 
з гарачым палком, апякаючым парам. 
І лашчыўся венік: “Дай плечы, паненка!” 
Бадзёрыў духмяным бярозавым жарам. 
 
Застолле з брусніцамі, вішняй, грыбамі, 
Ды з мёдам духмяным і з кубачкам кавы. 
Бяседа няспешна цякла паміж намі, 
Былыя пачуцці раства ўваскрасалі. 
 
Агонь разгараўся, паленцамі трэскаў. 
Спявалі забытыя даўнія песні  
Чатыры сястры перад будучым векам, – 
Шкада, ды былое, на жаль, не ўваскрэсне. 
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Вершы Звягінай Вольгі 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Зменны графік. Два праз адзін. 
Дні – чародка панурых карцін. 
Ці то дождж на дварэ, ці то снег?  
І жыццё – як бясконцы бег. 
 
Восень веццем шкрабецца ў шкло, 
І па кропельцы лета сышло. 
Склела. Холад да скуры праняў. 
Ёсць усе, і як быццам, няма. 
 
Позні вечар. Вакол цішыня. 
На пытанні адказаў няма. 
Ён чакае – стаптана трава. 
Графік той жа – адзін цераз два. 

 
 

*** 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Раніца. І думка ў сэрцы болем: 
Адыходзяць лепшыя, не даіграўшы роляў. 
Не дажылі, не дакахалі, не сказалі… 
Пайшлі. Матыў жыццёвы абарвалі. 
 
Пустэча сэрца поўніць цішынёй, 
Маўчыць гітара лопнуўшай струной. 
Адно ўспаміны стукаюць у скронь, 
Душу сціскае жаласны агонь. 
 
Ах, непазбежнасць! Крыху памарудзь! 
Не збегчы, не забыцца, не заснуть. 
Не абрывай датэрмінова ролю, 
Не працінай штогод пякучым болем. 
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Вершы Ткачэнка Алены 
 

Мужчына 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Яго вочы – сінеча неба, 
Сонца промнік у іх гуляе. 
Яго вусны – смак сітні хлеба, 
Ён мацней за віно ап’яняе. 
За абдымкамі рук пяшчотных 
Адчуваюцца моц і сіла. 
Захавальнік ён ведаў цнотных, 
Для яго слова – гук нямілы. 
Ён шануе законы чэсці, 
Не шукае дарма прычыны 
Прычасаць каго супраць шэрсці. 
Як і трэба рабіць мужчыне. 

 
 
 

Сон 
пераклад  Кебіч Людмілы 

 
Цябе я бачыў толькі ў сне, 
Ты ў ім была на цуд падобна. 
І больш няма спакою мне, 
Той сон прарочы быў і годны. 
І беласнежнаю зімой, 
І ў час вясновага цвіцення, 
І цёмнаю парой начной 
Чакаю я твайго з’яўлення. 
А ты, бы канула ў Сусвет, 
Дзе адшукаць тваю абіцель? 
Няўжо твой прывідны партрэт 
Мне толькі ў сне явіў Збавіцель?  
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Сяроў Віктар Аляксеевіч, Варонежская вобласць, 
Петрапаўлаўскi раён 

48 гадоў. Да 2017 пражываў у Цвярской вобласці, цяпер 
жыве на поўдні Варонежскай вобл., у с. Петрапаўлаўка. 
Піша вершы, ёсць пробы пяра ў прозе. Лаўрэат I-й 
ступені фестывалю "Калитвянский причал" у г. 
Россошь 2019 года, маюцца ўзнагароды ад 
адміністрацыі г. Бежацку Цвярской вобласці за ўдзел у 
паэтычным конкурсе прысвечанаму Дню горада, 
граматы за ўдзел і перамогі ў розных інтэрнэт-

конкурсах. Выдадзена чатыры аўтарскіх зборніка вершаў. Публікаваўся ў 
СМІ Цвярской і Варонежскай вобласці. 
 
Шамардзіна Любовь Фёдараўна, ЛНР, г. Антрацыт 

Грамадскі дзеяч, паэт, празаік, публіцыст. 
Нарадзілася 12 верасня 1954 года ў г. Антрацыт 
Луганскай (Варашылаўградскай) вобл. Скончыла 
Таганрогскі педагагічны інстытут. Працавала 
выхавальнікам, настаўнікам, намеснікам 
дырэктара школы па выхаваўчай рабоце. Вершы 

пісала з юнацтва, але сур'ёзна занялася літаратурнай творчасцю ў 2014 
годзе ў сувязі з вядомымі падзеямі ва Украіне. У цяперашні час 
з'яўляецца членам рэспубліканскага саюза пісьменнікаў ЛНР, старшынёй 
ЛітА "Горизонты" ў г. Антрацыт. 
 
Кісялёў Юрый Уладзіміравіч, г. Гомель 

Нарадзіўся 15 траўня 1946 года ў Гомелі. У 1977 
годзе скончыў эканамічны факультэт Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, у 
1985 годзе - Мінскую ВПШ. 
Свой першы верш напісаў у 2011 годзе. Яно было 
надрукавана ў абласной газеце "Гомельская праўда". 
Затым шматлікія публікацыі ў абласных і 
рэспубліканскіх газетах і часопісах. Аўтар трох кніг 
паэзіі. З-пад яго пяра выйшлі дзве балады: 
«Прызванне», прысвечаная ўрачам  Гомельскай 

абласной дзіцячай клінічнай бальніцы, і «На вуліцы з ліпамі» аб героях-
партызанах, імёнамі якіх названы вуліцы г. Гомеля. Жыве ў Гомелі. 
Старшыня савета Школы маладога літаратара, член рэдкалегіі секцыі 
перакладу, заснавальнік серыі кніг "Першыя старонкі". 
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Вершы Сярова Віктара 
 

**** 
пераклад  Кісялёва Юрыя 

 
Што ж мне шчасця так мала дадзена –  
Ў рукі спінінг, стары рукзак. 
А для іншых – гульба наладжана, 
Ды не цягне туды ніяк. 
 
Прывязаў мяне лёс да рачулкі, 
Дзе гарлачыкі з берага – крок. 
І рыбацкія боты – абутак, 
Каб адразу ў асоце не змок. 
 
Ты – “Дзівак!” – так смяюцца іншыя, 
Усміхнуўся я – “Што мне з таго?” 
Не даходзіць да асабістага –  
Шчасця мала, мне хопіць свайго! 
 
Цёпла мне, што рака – не балота, 
І прымае як сына мяне. 
Можа дробязь каму, ды ахвота,  
Нібы маці мяне не міне. 
 
Я прыходжу – паціху гуркоча, 
А кажу – пачынае цурчэць. 
Нібы штосьці мне высказаць хоча, 
Люблю слухаць яе і глядзець. 
 
Вельмі мала мне шчасцейка дадзена –  
Усё змесціцца у рукзаку. 
Хоць гульба і сябрамі наладжана. 
Ды мяне цягне ўсё на раку. 
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Калі ж мы сябе разумець перасталі 
 

пераклад  Кісялёва Юрыя 
 

Як часта ў жыцці, мы аб лёс спатыкаемся, 
Шукаем хвіліну сябе зразумець. 
Паспешлівы час, як заўсёды, спяшаемся, 
Ён нас прымушае кудысьці паспець. 
 
І мы ўсё бяжым – нібы стрэлкі на коле, 
І часам ладкуемся ў гонках чужых. 
Шукаем прыпынак – хвілінку, не болей, 
Зусім разгубіўшыся ў марах сваіх… 
 
Вось дзеці - яны мудрацы без прычыны, 
Нашто разумець – што прыходзіць і як? 
Яны і не мараць, бо ўсё – павуцінне, 
Уся філасофія Свету – пусцяк! 
 
І мы усе калісьці такімі ж хадзілі –  
Усё была проста, без вострых вуглоў… 
Калі мы адзін аднаго ўсё ж згубілі? 
Калі ж разумець перасталі без слоў? 
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А ўвосень, вершы як песні пішуцца… 
 

пераклад  Кісялёва Юрыя 
 

А ўвосень, вершы як песні пішуцца, 
З журбінкай да апошняга цяпла. 
Паміж радкоў крык жураўлёў калышацца 
Ды раніцай пах лісця ля сяла. 
 
І так, накшталт, не хочацца, ды ўвосень 
Радкі не лягуць у вясновы зман, 
Таму, што словы ў іх – з нябеснай просінню, 
Кладуцца ў свой, адметны, нотны стан. 
 
То кроплямі па шкле, па бруку - лісцем 
То, раптам, вецер стогне ў правадах. 
Спяваем пра Зіму, знаходзім выйсце, 
Ды сніцца Лета цёплае ў снах. 
 
І пішацца, і пішацца, і пішацца… 
І недзе – на абрыў, пад фа-мінор, 
І раніца ў іх летняя калышацца, 
Ды змые дождж усё цяпло на двор. 
 
Радкі кладуцца на паперу новыя, 
Ды лісцем зноў асінавым мігцяць. 
Не пішуцца з цяплом яны, вясновыя 
Што жураўлі на поўдзень зноў ляцяць. 
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І прыйшла яна ветрам паўночным… 
 

пераклад  Кісялёва Юрыя 
 

Наляцела з вятрамі завейнымі, 
І халоднай хадой абпякла, 
Снег пуховы на травы засеяла, 
І наседжанных птушак звяла. 
 
Завывала ваўчыхаю хвораю, 
Спрабавала папасці ў дом. 
І што злая – усё нагаворы –  
Сустракалі яе з цяплом. 
 
Хай і шэрая, і марозная, 
Вые хай па дварах уначы, 
Ды для русаў – яна не грозная, 
Услаўляюць ва ўсе часы. 
 
Пра яе нават вершы складаюць, 
Ну а дзецям зімой зручней: 
На лыжні – цэлы дзень прападаюць, 
На гары – не сагнаць з саней.  
  
То яна прыйшла – Зіма-зіміца, 
Ветрам раніцай стукала ў дом, 
Шкло запэцкала ў хаце крыльцамі, 
Абліла і рачулку ільдом. 
 
І кружылася, і журылася, 
І зайцоў гнала з поля ў яр. 
Як стамілася, ў стэпе стаілася 
Да вясновых дажджлівых хмар. 
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Маўчанне – золата, - нехта сказаў… 
 

пераклад  Кісялёва Юрыя 
 

“Маўчанне – золата” - нехта сказаў, 
А як прамаўчаць, калі хочацца крыкнуць, 
Калі выпраўляеш Любоў на вакзал, 
А як, апасля, да жыцця зноў прывыкнуць… 
 
І ўся адзінота ў кухні – як быць? 
І топіш, дажджамі яе заліваеш. 
Замест ты нічога не можаш зрабіць, 
Калі ты напрамак да шчасця не знаеш… 
 
А час, як вада – дарагая цана, 
І ты намагаешся выплыць. 
Ды нехта зноў крыкне: - “Ну вось жа яна!” 
Яе не забыць, не прывыкнуць… 
 
І недзе знаёмыя рысы і сны, 
І голас – і голас, што вабіць і грэе. 
Сустрэчы бываюць сярод мітусні, 
Накшталт… Ды пазнаць не сумее… 
 
І зноўку – не тая… пустэча адна. 
І зноў ты крычыш у снах, як шалёны… 
Ці вернецца зноўку у сэрца Вясна? 
І Лета, калі быў такім акрылёным. 
 
І марныя погляды, марныя сны –  
Дзівоты душы, смага сэрцам спаткання… 
Як доўга… Як доўга яшчэ да Вясны? 
Пустое. Бясконцае цуда чаканне. 
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Вершы Шамардзіной Любові 
 

Не забудземся! Не прабачым! 
 

пераклад  Кісялёва Юрыя 
 

Я сяджу і раву, запаўняю анкеты, 
Бога клічу, адказу не чую пры гэтым. 
 
Ну, навошта, чаму больш няма іх на Свеце? 
Не таптаць ім траву, ранак больш не сустрэць ім! 
 
Гэты быў мой сусед, мы паблізу дружылі, 
І вось зараз няма, на вайне тут забілі. 
 
Грудзі куляй прабіў, ці зваліўся ад выбуху… 
Яшчэ ўчора ён жыў, усе разам прыціхлі! 
 
Ненавіджу вайну і ўладу стварэнняў - 
Загубілі краіну, душы іх азвярэлі. 
 
А ў гэтых салдат, што сабой засланілі, 
Што забылі сябе, ужо выраслі крылы! 
 
Змоўк у смуткі Данбас, жонкі, маці і сёстры. 
Як прайсці нам без вас жыццяў доўгія вёрсты? 
 
Адышлі вы ў нябыт, ды не канулі ў Лету, 
Свой пакінулі след, азарылі планету! 
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Антрацыт 
пераклад  Кісялёва Юрыя 

 
Антрацыт – ты з дзяцінства застаўся ў сэрцы, 
Мы з табою раслі, мы сталелі з табой. 
Я з’яднаны з табой – нікуды не падзецца, 
Не заменіш старонкай ніякай другой. 
 
Родны край нас прызнаў: нарадзіў, шанаваў –  
І працоўны народ, і герояў вайны. 
Касманаўту, спявачцы Радзімаю стаў, 
І хто з’ехаў куды – не забыты яны. 
 
Тут – на роднай зямлі – ганарыся, служы. 
Да яе нас прыцягвае нібы магніт. 
Вуглем змалку хрышчоны, ты яе – беражы, 
Адраджайся, жыві і квітней Антрацыт. 

 
 
 

Філасофія 
пераклад  Кісялёва Юрыя 

 
– Што такое Душа? – Гэты сутнасць сусвету 
– А сусвет – гэта што? – Гэта я, гэта ты. 
– А Каханне? – Прамень, той што лашчыць планету, 
Напаўняе істоту і наводзіць масты. 
 
Азарэнне душы і дваіх узаемнасць, 
Перашкоды ўсе зможа на Свеце прайсці 
І святло, Боскі дар, асалодай прыемнай, 
Быццам пледам абгорне і сагрэе ў жыцці. 
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Ганарлівы Данбас 
пераклад  Кісялёва Юрыя 

 
Мы не будзем, не станем маўчаць. 
Свету горкую праўду раскажам, 
Спрабавалі нас проста зламаць 
І расправіцца з родным Данбасам. 
 
Як не сорамна ў вочы ілгаць, 
Што ў Данбасе адны тэрарысты? 
Як не сорам дзяцей забіваць? 
Так заўжды паступалі фашысты. 
 
З неба людзі чакалі дажджу –  
Іх гарачым абсыпала “градам”. 
… Як балюча, ды я даскажу - 
Выбух – гінулі ўсе ад снарадаў. 
 
І героі, што ўсталі сцяной 
За жыццё і свабоду народа, 
Што без зброі ўступілі у бой, 
Заплацілі крывёй за свабоду. 
 
Па загаду забойцы – страляць, 
Нас знішчаюць з падвоенай сілай, 
І куды яны толькі глядзяць, 
І ўва ўсім вінавацяць Расію. 
 
Не зламаць ганарлівы Данбас, 
Україна такая не трэба. 
І сюды не чакаем мы вас, 
Нам бы – мірнае сонца і неба. 
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З любоўю да Расіі 
пераклад  Кісялёва Юрыя 

 
Над табою ў нябеснай сіні 
Зоркі, нібы сляза з павек… . 
Я даўно не была ў Расіі – дваццаць пяць мо’ гадоў ці век?. 
 
І, як быццам, жыву я побач, 
Да мяжы, як рукой дастаць. 
Але, мытні, памежатрады… Як замежжа, ні даць ні ўзяць. 
 
А калісьці жылі ўсе дружна 
На абшарах такіх сваіх. 
Хто так дзеліць нас раўнадушна, на сваіх людзей і чужых. 
 
Разляцеліся ўсе, як птушкі, 
 Мова родная ў забыцці, 
І чырыкаць інакш мы сталі, ды не кожны ў сваім жыцці. 
 
Прэзідэнтаў змяняліся твары, 
Але галеў мой радзімы край. 
Я хачу ганарыцца воляй, а расстанню сказаць - бывай. 
 
Мы у думках з табой, Расія, 
Дваццаць пяць несавецкіх год. 
У яднанні народаў сіла, перспектывы няма другой. 
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Аргуноў Арцём Ўладзіміравіч, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзіўся 23 траўня 1984 года ў г. Луганск. Паэт. 
Празаік. Журналіст. Член Міжрэгіянальнага Саюза 
пісьменнікаў (МСП). Старшыня праўлення літаратурна-
музычнага аб’яднання “Мир творчества”. Лаўрэат і 
дыпламант шматлікіх рэгіянальных і міжнародных 
літаратурных конкурсаў. Аўтар трох раманаў, двух 
музычных альбомаў і шматлікіх апавяданняў, вершаў, 
тэкстаў песень. 

 
Кручэнка (Купрэвіч) Тамара Віктараўна, г. Гомель 

Нарадзілася 30 траўня 1955 года ў гарадскім 
пасёлку Мядзел Мінскай вобласці. Выпускніца 
філалагічнага факультэта БДУ імя Леніна 
(1977г.). З 1978 года жыве і працуе ў Гомелі, 
звыш 40 гадоў у журналістыцы і член творчага 
саюза, зараз аглядальнік газеты “Гомельская 
праўда”. Аўтар декалькіх паэтычных кніг, 
зборніка публіцыстыкі. Друкавалася ў газеце 
“Літаратура і мастацтва”, часопісе “Полымя”, 
калектыўных зборніках паэзіі і перакладаў 
Беларусі , Расіі і Украіны. Лаурэат шэрагу 
міжнародных літаратурных прэмій. Лаўрэат 

абласнога літаратурнага конкурсу імя Кірылы Тураўскага (1997г.) і 
аднайменнай літпрэміі (2014 і 2018 гады). Член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. 
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Вершы Аргунова Арцёма 
 

*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

Ведаеш, мой друг сардэчны, 
На душы — як між пустыні: 
Жыцця вецер хуткацечны 
Гоніць тут пясок няспынна. 
Пралятаюць дні за днямі 
Вераніцай спраў сталічных: 
Сотні стрэч, прамоў публічных, 
І з рахункамі дамовы... 
Толькі ўсе дарма памкненні: 
Не заменіш мітуснёю 
Тыя шчасныя імгненні, 
Дзе ты, любая, са мною. 

 
 

Красавік 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
Я іду па квітнеючаму гораду, — 
Свеціць сонца і птушкі спяваюць! 
Вецер трэпле зямлі соннай бораду, 
Воблакі нада мной праплываюць! 
І хвалююча мне, і так радасна, 
Сэрца зноў замірае ў грудзях... 
Ад прадчування, што вельмі сладасны 
Наперадзе чакае прасцяг! 
Можа, шчасце маё доўгачаканае, 
Захлісне мяне раптам з галавой? 
Ці проста любуюся нечаканаю, 
Ды заўсёды жаданай вясной? 
Цешуся імгненнем казачным, 
І адказ не імкнуся знайсці. 
На душы па-сапраўднаму радасна! 
Я хачу бясконца ісці!  
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Такая роля 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
У стакан налію дамашняга віна, 
І вып’ю сходу я яго да дна. 
Цяпло пральецца, і адпусціць боль; 
Хаця і ведаю, толькі часова 
Пакіне хмель, як зноўку стрэмя 
Суму здавіць грудзі — такая роля... 
Увесь свет афарбаваны ў шэры колер. 
Калі цябе са мною побач няма — 
Ізноў з вакон у дом ліецца цьма, 
У ложак, прахалодай голы... 
Сум ачуняе зноў недарэчы, 
Паршыўца марамі адганю прэч я. 
І засынаючы, памалюся Богу: 
Ад нягод хай любай падкажа дарогу!.. 

 
 
 

Дэльтаплан 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
Хвіліны — кроплямі ў прастору, у бясконцасць 
І дэльтаплан над горадам лунае. 
Пагляд сцяжынка з зорак заварожыць мой да сонца, 
А там, унізе, родная ўжо моцна засынае. 
Над дахамі кружуся і ўсміхаюся патроху: 
Мой кветкавы букет узнесен на балкон! 
Крылом махну, і зноў бясшумна ў дарогу, 
Каб не парушыць маёй любай сон! 
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Пісьмо да каханай 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
Кладуцца радкі звонкімі ручаямі 
На снежныя палеткі сшытка. 
Спрабую словамі перадаць адчайна, 
Тое, што ў погляда шыфры. 
Вельмі доўга ў жыцці ноч панавала, 
Толькі зоркі іншы раз ззялі; 
Ды вось з усходу сонца ўстала, 
змываючы цемру з душы скрыжаляў. 
Пралілося трапяткім цяплом па венах 
Такіх пяшчотных, страсных пачуццяў дыханне. 
І вырваўся з суму я імгненна, 
Вярнулася зноў барацьбы жаданне. 
Світанкам доўгачаканым упіваючыся, 
К табе імкнуся ўсёй душою. 
Ад берага пакут адрываючыся, 
Мы да шчасця паплывем з табою! 
Прэч думкі, што з дзявятым валам  
Не пазбегнуць фрэгату сустрэчы! 
Узяўшы дакладны компас, стану ля штурвала, 
Для нас да Эдэма шлях намечаны! 
Лёд трэснуў — можна выйсці з праліва. 
Узыходзь на палубу хутчэй! 
І хаця ўдача вычварна, 
даверся мне — сумневы развей! 
Наперад пойдзем пад ветразямі! 
Куды б судна цячэнне не вабіла...  
Хранімы будзем нябеснымі ветрамі, 
Мая прывабная! 
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Ушакоў Віктар Іванавіч, Растоўская вобласць, Абліўскаi раён 
Данскі паэт і празаік, аўтар кніг “Крутые повороты” 
(аповесць, апавяданні, 2020г.), “Запах полыни” 
(апавяданні, вершы, 2013г.) і трох паэтычных 
зборнікаў. Яго вершы і апавяданні друкаваліся ў 
абласных газетах, альманахах і часопісах. Галоўны 
рэдактар альманаха «Донская глубинка», рэдактар-
складальнік калектыўных паэтычных зборнікаў 
«Там, у Маныча», «Откровение», «Душой дотянуться 
до Бога». Член Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і 

майстроў мастацтваў. 
 
Шаблакова Вольга Анатольеўна, г. Бранск 

Нарадзілася 7 ліпеня 1968 года ў пасёлку Праўдзінск 
Балахнінскага раёна Горкаўскай вобласці (г. Балахна 
Ніжнегародскай вобл.). Скончыла Маскоўскі 
дзяржаўны інстытут культуры. Жыве ў г. Бранску, 
працуе загадчыцай школьнай бібліятэкі. Член Саюза 
пісьменнікаў Расіі, Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і 
майстроў мастацтваў, узнагароджана нагрудным 
знакам “Почётный наставник творческой молодёжи 
МСПМ”, з 2019г. – член Праўлення Бранскай абласной 

грамадскай пісьменніцкай арганізацыі Саюза пісьменнікаў Расіі. Лаўрэат 
і пераможца шэрагу літаратурных конкурсаў. Выдадзеныя дзьве кнігі 
(вершы).  
 
Курловіч Віктар Георгіевіч, Гродзенская вобласць, горад 
Ваўкавыск 

Курловіч Віктар Георгіевіч нарадзіўся 18 лютага 1955 
года ў вёсцы Драгічаны Ваўкавыскага раёна 
Гродзенскай вобласці. У 1976 годзе скончыў фізічны 
факультэт Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута імя Я. Купалы. Працаваў настаўнікам у 
школах Ваўкавыскага раёна. Вершы друкаваліся ў 
перыядычных выданнях абласнога і рэспубліканскага 
ўзроўняў, васьмі калектыўных зборніках і альманахах. 
Выдадзена два асабістых зборнікі паэзіі. Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Жыве ў аграгарадку Вярэйкі 

Ваўкавыскага раёна   
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Вершы Ушакова Віктара 
 

Валейбол 
пераклад Курловіча Віктара 

 
О школьны двор! І валейбол! 
Вось даўся ён мне ў знакі… 
Ляцелі б лепш у дзённік мой 
Вышэйшыя адзнакі! 
Ах, як захоплівае спорт! 
І б’ю ізноў так моцна я! 
І на другі, напэўна, год 
Пакіне геаграфія… 
Раздаўся кліч: – Лепш пагуляць 
З выдатнікам на пару! 
Шпаргалкі да мяне ляцяць, 
Як мячык ад удару. 
Прыціх наш двор. Экзамен. 
Стаю, пусты трымаю ліст, –  
Ды тройку ўсё ж паставіў 
Географ наш, валейбаліст. 

 
 
 

*** 
пераклад Курловіча Віктара 

 
На ўзлёт тваіх вёсел 
І цемру ў вачах 
Сарвуся пад восень 
На рызыку, страх. 
Чараты так салодка 
Закалыхваюць дзень… 
То рване наша лодка, 
То сядзе на мель. 
І над соннай вадою 
Вечар – смуглы сябрук 
Нас прыкрые сабою,  
Узмацніць сэрцаў стук. 
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Гаварыла мне мора… 
пераклад Курловіча Віктара 

 
Хоць якісьці прасвет. Ёсць адно толькі гора. 
Дні пахмурныя хутка мяне захліснуць. 
Я шукаў суцяшэння ля берага мора: 
Можа, хвалі марскія ўсе беды змятуць? 
- Бачу, бачу, твае незайздросныя справы, – 
Пераконваў дзед-лодачнік часта дарма. – 
Ды што вершы твае? Ні карысці, ні славы 
І ўжо попыту сёння на іх больш няма. 
Гаварыла мне мора: – Я часта сумую, 
Але будзеш сагрэты ты песняй маёй. 
Паглядзі лепш на хвалю і дымку марскую, 
І на чаек крыклівых балет над вадой… 
Так збіраю манеты на дне я паціху, 
Толькі чайкі занятыя справай сваёй. 
Мае хвалі са мною заўжды, нібы ўздыхі. 
Вершы хай застаюцца заўсёды з табой. 

 
 
 

*** 
пераклад Курловіча Віктара 

Ідзём па тайзе – і мурашкі ў вачах. 
Без вады і без хлеба 
зусім затужылі. 
І мроіцца мне: быццам лейцы 
ў руках, 
І цягне вазок мой 
  гнядая кабыла. 
Упэўнены, што ўсё тут здейсніць 
   змагу я, 
У мароз не хаваю 
  сумленне і нос. 
Дык чаму ж тады ў сне  
 бы па стэпе бягу я, 
І ўсё мроіцца мне 
  ў стэпе тым сенакос? 
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Вершы Шаблаковай Вольгі 
 

Матчына шчасце 
пераклад Курловіча Віктара 

 
З хлапчанём клапот нямала! 
Прамільгнулі за акном 
Ад вакзала да вакзала 
Год за годам, дзень за днём. 
Як жа я не разумела, 
Шчасце – вось жа, вось яно! 
Бо са мною спіць змарнелы, 
Стомлены гульнёй сынок. 
Што быць побач будзе рады 
І нікуды не збяжыць, 
І наладзіць беспарадак, 
І паблытае рэжым. 
А мяне папросіць казку 
Паўтарыць на ноч яшчэ. 
І душу сагрэе ласкай… 
Шчасце – бляск яго вачэй! 
Хоць клапот было нямала 
І жадання – адпачну, 
Шчасце крыламі махала, 
Заклікала – ну жа, ну! 
Не сумуй, а палюбуйся, 
Падрасце – няма яго. 
Ды варылася капуста, 
Цыравалася трыко. 
Магазіны, прыбіранні... 
Дзе тут шчасце? Дзе яно? 
Час, нібыта з горкі сані, 
За маім мільгнуў акном. 
Вырас хлопчык, стаў мужчынам, 
Не дацягнешся абняць. 
Эх, часцей бы бачыць сына! 
Вельмі позна шкадаваць. 
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А можа, купіць чалавечка? 
пераклад Курловіча Віктара 

 
У хаце ні кавы, ні грэчкі. 
Пара ў магазін мне – купляць. 
А можа, купіць чалавечка, 
Каб няньчыць яго, мілаваць? 
 
Каб зноў напаўняліся грудзі, 
Яго да якіх прыкладу. 
Мы вельмі шчаслівымі будзем, 
Як час я для казак знайду! 
 
Мае ўжо дарослыя дзеці 
Народзяць малому радні. 
І будуць на гэтай планеце 
Зусім не адныя яны. 
 
А я буду вельмі старацца 
Ў палоне вясёлых забаў 
Упарта ўсяго дамагацца, 
Які б цяжкі час ні настаў. 
 
І з імі асвойваць навінкі 
(Я веру ў тэхнічны прагрэс), 
Разглядваць у кніжках карцінкі, 
Расціць да ўсяго інтарэс. 
 
… Гады не прыкупіш – не грэчка, 
Ды толькі не варта тужыць,  
Патрэбныя мы чалавечкам, 
І нам дзеля гэтага – жыць! 

  



111 

Галчаня 
пераклад Курловіча Віктара 

 
Змяшаліся: пажоўклая трава, 
Лістоты медзь, дажджы і снегапады. 
Сядзіць на агароджы галчаня, 
Задрала дзюбу ўверх, шукае праўды. 
 
У мутным небе воблакі імчаць, 
І правіць баль усюды непагода. 
Ды ўпартае – і халады чакаць 
Там застаецца, скуль самое родам. 
 
Ужо зусім нядоўга да зімы… 
І жмурыцца крылацік бесталковы 
На шэрыя падмоклыя дамы, 
Надзьмуты, ён расплакацца гатовы. 
 
Бо не знайсці жучкоў ды чарвячкоў, 
Ірве галін марозны вецер плеці. 
І агароджу грэючы бачком, 
Падрослы птах маркоціцца аб леце. 

 
 
 

*** 
пераклад Курловіча Віктара 

Жыць бы мне ў гарадку невялікім ля гор, 
Дзе на піках снягі не знікаюць. 
Дзе вачам адкрываецца вечны прастор, 
І зямля пад нагамі святая. 
 
Ні аб чым не шкадуючы, цешыць свой зрок, 
Успрымаць свет нябёсаў як існасць. 
І цягнуцца душою, як кволы расток, 
І цаніць у жыцці рэчаіснасць. 
 
Ды мне іншая дадзена сёння зямля 
І яна для мяне як апора. 
Тут свая прыгажосць, і люблю яе я 
Нашмат болей, чым горы і мора. 
 
Мары марамі хай застаюцца! Бо ў іх, 
Як у казачным свеце, на памяць, 
Захаваць удаецца хаця б толькі міг, 
Што рэальнасць без жалю разваліць. 
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Андрыянава (Кніга) Крыстына Уладзіміраўна, г. Уфа 
Паэт, журналіст, перакладчык. Член СП і СЖ РФ, 
кандыдат філалагічных навук. Публікавалася ў 
літаратурных часопісах Расіі, Германіі, Турцыі, 
газетах Расіі і Казахстана (у перакладзе). Аўтар 3 
зборнікаў; сааўтар 24 літаратурных зборнікаў, 
альманахаў і анталогій. Лаўрэат  і фіналіст конкурсаў і 
фестываляў. Неаднаразовы пераможца (2009, 2011) і 
фіналіст рэспубліканскага конкурсу перакладаў.  

Падборкі аўтараў у перакладах апублікаваны ў СМІ і шасці кнігах. 
Супрацоўнічае з кампазітарамі. Працуе рэдактарам, сцэнарыстам  ГУП 
ТРК «Башкортостан». 
 
Чакунова Маргарыта Генадзьеўна, г. Цюмень 

Нарадзілася ў 1993 годзе. Закончыла журналістскі і 
філалагічны факультэты. Акуналася ў розныя прафесіі: 
здымала кіно ў Цюмені, працавала журналістам на 
тэлебачанні і ў газеце. Член Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Публікавалася ў “Літаратурнай газеце”, часопісах “Наш 
современник», “Врата Сибири”, “Бельские просторы”. 
 
 

 
Лазарчык Таццяна Леанідаўна, Гродзенская вобласць, горад  
Ваўкавыск 

Нарадзілася 22 жніўня 1974 года ў вёсцы Студзенікі 
Свіслацкага раёну  Гродзенскай вобласцi.  У 1997 годзе 
скончыла Гродзенскі  медыцынскі  інстытут i была  
накіравана ў горад Ваўкавыск  Гродзенскай вобласці на 
працу. У гэтым горадзе жыве і цяпер. Працуе ўрачом-
тэрапеўтам (загадчыцай тэрапеўтычнага аддзялення) 
Ружанскай гарадской бальнiцы. Пiша вершы з 
дзяцінства. З  2002 года  вершы рэгулярна публiкуюцца 
на старонках раённай газеты «Наш час» Ваўкавыскага 

раёна, а з 2017года i на старонках  газеты «Раённыя буднi» Пружанскага  
раёна Брэстскай вобласцi. Мае два выдадзеныя зборнікi  вершаў. Пiша на 
рускай і беларускай мовах.  Замужам. Мае дваіх сыноў. 
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Вершы Андрыянавай Крыстыны 
 

Кніга 
пераклад Лазарчык Таццяны 

 
Гэта кніга твая – галасы старажытных лясоў; 
Гэта кніга твая – бы званочкі галосныя рэк; 
Поўнач чыстых азёр, што грахом не крануў чалавек – 
Гэта памяць сям’і – не зачыніш яе на засоў. 
 
Гэта кніга твая – кніга роду ў які ён прыйшоў 
Сінявокі, маленькі, усмешлівы наш з табой сын. 
Кніга бацькі твайго. Дык чытай, не хвалюйся ўжо –  
І на памяць паведай нам сотні прыгожых былін. 
 
Гэта кніга твая – карагод беларускіх бяроз, 
Хараство каляровых лугоў, залатыя палі… 
Калі разам чытаем гісторыю шчасця і слёз – 
Гэта кніга агульная, наша: адна на дваіх! 
 

 
 

*** 
пераклад Лазарчык Таццяны 

 
Горкія песні спявала бабуля – 
Ода народнай тузе. 
І зразумець не магчыма, чаму я 
Сэрца тапіла ў слязе. 
 
Словы ў песні гучалі сурова – 
Як жа герояў шкада! 
Тыя сюжэты, знаць, не выпадкова 
Зноў заступіла бяда. 
 
Зноў не шанцуе героям у песні, 
Як іх душой палюбіць? 
Толькі той голас далёкі ўваскрэсне, 
Каб аб былым галасіць. 
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*** 
пераклад Лазарчык Таццяны 

У ноч на Троіцу памёр дзед. 
Было трэцяе. Чэрвень ззяў. 
Бессмяротных не носіць свет, 
Недзіцячых хапае спраў. 
 
Стане дзень гэты не на год 
Не па-летняму хмурым – і 
Што з таго, што нямецкі род 
Лютэранства насіў у крыві? 
 
Ды далёка ад родных ніў 
Збудаваў смелы продак дом. 
Не на Майне свой хмель варыў – 
Можа быць, за адным сталом 
 
З казакамі братаўся дзед – 
Хто ж успомніць аб тым цяпер… 
Не змагу дараваць сабе: 
З роду там не была, павер. 
 
Толькі яркую чую стэп, 
Толькі гонар вятроў пяю… 
Дзе б дарогу знайсці мне, дзе  
ў Малоросію не маю? 
 
Запарожжа схавана там, 
Дзе ў думках – чужыя сны, 
Дзе па венах і па часах 
Разліваецца мір вайны; 
 
Дзе на здымку малы хлапец 
Дабрыні выпраўляе дні – 
Сонца там прадаўжае грэць 
І яшчэ не ідуць баі;  
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І яшчэ не мільгае Русь 
Гарадамі ў душы тваёй – 
І не множыць Ваўчанка сум, 
Не вітае нас Белібей… 
 
Усе ж паўдневае сонца там. 
Пералётнае сонца, дзед… 
Ярка ззяе славянскі храм 
У алеманскай аправе лет; 
 
У ноч на Троіцу зорка там 
Нарадзілася, можа быць… 
Усё мінае. 
Любы майдан. 
Храмасомам – заўсёды жыць. 
 
 

 
Песня стэпняка 

пераклад Лазарчык Таццяны 
 

Лета ўпала пад націскам зорак і мар, 
Свеціць месяц – купальскае дзіва, 
Без малітваў і літасці да шэрых хмар, 
Так імкліва, прыгожа, праўдзіва. 
 
Лета ўпала пад небам пакут на раллі, 
Там, дзе стэп сакаліная ўецца 
Ганарлівай і горкаю песняй зямлі 
Аб апошнім прыстанішчы сонца. 
 
Хай ідзе на ўсход па жыцці качаваць, 
Дзе расплаўлены ў цюрках славяне… 
Мне князёўну чужую мячом не дастаць, 
Хай другіх прыкмячае і маніць. 
 
Хай лягенда стралою па стэпе ляціць, 
Пад купальскаю зоркай праклятай… 
Мне з чужое крыніцы ніколі не піць: 
Лета ўпала пад небам зацята! 
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Вершы Чакуновай Маргарыты 
 

Метафары 
пераклад Лазарчык Таццяны 

 
Захад руды праплываў у акне, 
Пер’е Жар-птушкі ў руках! 
Калі душа мая не ўва мне , 
Госпадзі, гэта як?! 
 
Фенікс – з попелу, з сажы – Пегас, 
Словам вар’яцкім – прастор. 
Захаду кнот патух у свой час… 
Сэрца маё, за што?! 
 
Нічога не будзе цудоўней за права 
Свечку ў цемры паліць. 
Гарызантальна, улева, управа 
Думкі свае спяліць. 
 
І, асвятляючы строй няўдзячны 
Постацей і вяршынь, 
Воклікам быць, ці гульнёй дзіцячай, 
Знакам тваёй душы.  
 
Можа, вандроўнікі рэк і мораў 
Вызначаць мой маяк, 
Якары кінуць сяброўскім хорам. 
Толькі калі і як?! 
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Негераічная гісторыя 
пераклад Лазарчык Таццяны 

 
Жанна, атака злева! Жана, атака зправа! 
Жанна клінком фехтуе, хай ан аван – ар’ер. 
У замку танцуюць панны, фрэйліны сталай драмы, 
І выяўляюць слёзы, гледзячы на кар’ер. 
 
Жанна спадніц не носіць. Жанна не носіць блузкі. 
Жанна не носіць гневу ў сэрцы, яно ў імгле. 
Але калі свет вузкі, ды так бязмежна вузкі, 
Жанна адкажа словам, церпкім, як бажалье. 
 
Жанну кахае лучнік, рыцар і капельмайстар. 
Жанна сябе не любіць, боек не мінаваць. 
Жанна змагацца будзе, але не без прытворства: 
Вырашыла з маленства – жонкай ёй не бываць. 
 
Жанна зямлю не любіць. Жанна імкнецца ў неба. 
З гэтых нябёс аднойчы да Жанны спусціўся меч. 
Жанна ідзе направа, і не дай Бог улева, 
А калі крочыць проста – бачна дрыжанне плеч. 
 
Жанна каня сядлае і заязжае ў гліну, 
Жанна смялей старога, бывалага шэўрале. 
Жанне смяюцца ў рупар, Жанне смяюцца ў спіну, 
Жанне смяюцца ў масках, аддаўшы ў палон яе. 
 
Палон. Ёй падпішуць вечнасць і чараўніцтва небыль. 
Жанне прыпішуць зелле, даўшы расправе ход. 
Полымя – калясніца: Жанна паедзе ў неба. 
Хопіць ужо смяяцца! Ці вам адчыніць праход?! 
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Нікуліна Надзея Мікалаеўна, г. Краснадар 
Нарадзілася ў горадзе Куйбышаў (г. Самара) ў 1947 
годзе. Пасля заканчэння Варонежскага 
лесатэхнічнага інстытута працавала ў Тамбоўскай 
лесаўпарадкавальнай экспедыцыі. Затым 
канструктарам у мэблевым аб'яднанні "Каўказ" г. 
Краснадара. Ветэран працы. Член літаратурнага 
аб'яднання "Верность". Член Міжнароднага Саюза 
пісьменнікаў і майстроў мастацтваў (МСПМ). 
Друкавалася ў дзевяці калектыўных паэтычных 
зборніках. Лаўрэат Кубанскага праваслаўнага 
фестывалю аўтарскай песні "Величай, душа моя" 

2012, 2013, 2017 гг.; лаўрэат першага праваслаўнага фестывалю-
конкурсу "Солнце правды" (2017 г.); лаўрэат штогадовых краявых 
паэтычных конкурсаў. Жыве ў г. Краснадар. 
 
Матвiенка Алена Паўлаўна, г. Гомель 

Нарадзілася на Данбасе, у с. Навасёлаўка. У 
дзяцінстве разам з бацькамі пераехала у в. 
Церашковічы Гомельскага раёна. З адзнакай 
скончыла Гомельскі політэхнічны інстытут. Многія 
гады працавала праекціроўшчыкам. Сябра ГА 
"Саюз пісьменнікаў Беларусі". Паэт, перакладчык. 
Піша на рускай, украінскай і беларускай мовах. 
Аўтар кніг паэзіі "Грусть цвета янтаря" і "На 
рушниковом поле" , сааўтар шматлікіх айчынных і 
міжнародных калектыўных зборнікаў. Лаўрэат 
Беларускага рэспубліканскага конкурсу ў жанры 
перакладу, а таксама літаратурных прэмій імя 
Мікалая Мельнікава і імя Кірыла Тураўскага. Жыве 

ў Гомелі. 
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Вершы Нікулінай Надзеі 
 

О, лёс ты мой… 
пераклад Матвiенка Алены 

 
О, лёс ты мой –  
Пячаць былінная!  
Ад даўнiх росічаў,  
З імглы гадоў 
Названая 
Надзейным імем я 
З ахоўнай сiлаю 
Маіх радоў. 
Любоў мая –  
Рака глыбокая 
Крыніцай чыстаю 
Бурліць на дне.  
То полымем,  
То шызым воблакам,  
То Фенікс–птушкаю 
Жыве ўва мне.  
Мара мая  
Ты запаветная!   
Пра ўнукаў-праўнукаў 
Душа баліць.  
Любоў’ю родзічаў 
Заўжды сагрэтыя 
Хачу, каб дзетачкі  
Мае жылі. 
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Божай рукой сцеражоная 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Хацiнкi, як пацеркi, – нiзкамi 
На нітках дарог дзе-нiдзе, 
Самотныя, сумныя, нiзкiя... 
У комiнах ветрык гудзе, 
 
Ды рыпаюць дрэвы  прадаўнiя 
Па шыбах струхлелай карой, 
Ды ліштвы карункі ірваныя 
Вісяць аблямоўкай крывой. 
 
Бязмежная сiла магутная. 
А доля – трывай, галасі! 
Спiна падарвана пакутная 
Ў вёскi – асновы Русi! 
 
Ды, Божай рукой сцеражоная, 
Зямля акрыяе, павер, 
Хваробы сыдуць незлiчоныя, 
І духам народ ажыве. 

 
 
 

Жывая вада 
пераклад Матвiенка Алены 

 
У торбачку тугую 
Завяжу нуду, 
Смутак i тугу я 
Ў вузел пакладу. 
Роспач ад расстання, 
Скаргi, боль i сум 
З вечара да рання 
Рэчцы аднясу. 
Горыч знiкне з сэрца, 
Змыецца вадой 
Тою, што завецца 
На Русі “жывой”. 
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Вечар 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Заходу ліловыя струны 
Кранае вятрыска ледзь-ледзь, 
І вечар, загадкава-юны, 
Прымушвае сэрца звiнець.       
 
Закрыўшы дарогу туманам, 
Ён пойдзе акругай далей,        
А месяц над покрывам цьмяным, 
Як срэбра, святло разалье. 
 
Згушчаюцца колеры змроку, 
Расою цяжэе трава,     
Пяшчотная ноч крок за крокам 
Зямлёю iдзе кiраваць. 

 
 
 

Да зор зачынена акно 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Палошча лівень палатно 
Цягучай ночы. 
Да зор зачынена акно –  
Вада булькоча. 
 
Якая сіла гэткi лёс 
Мне рыхтавала? 
Струна ад выбуху нябёс 
Не даiграла. 
 
Не любавацца мне вясны 
Галлём духмяным – 
Мы разышлiся ў цішыні 
З маiм каханым. 
 
Бяжыць жыццёвая рака, 
Тугу выносіць. 
І прабачэння зноў рука 
Трохперсцем просіць.  
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Гетманенка Кацярына, Растоўская вобласць, Рэмонтненскі 
раён 

Нарадзілася ў 1985 годзе ў пасёлку Дубне, але ўсё сваё 
свядомае жыццё пражыла ў родным сяле Рэмонтным. 
У 2007 годзе скончыла факультэт рускай мовы і 
літаратуры Таганрогскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута, працуе настаўнікам. Пісаць вершы пачала з 
10 гадоў. Вершы апублікаваныя ў альманаху «И 
лёгкий росчерк вдохновенья», зборніку паэтычных 

перакладаў «Пахнут мёдом наши травы», газеце «Рассвет», часопісе 
«Чем развлечь гостей». 
Далгарова Ганна Пятроўна, г. Масква  

Нарадзілася ў 1988 годзе ў СССР. Аўтар шасці кніг. Член 
Саюза пісьменнікаў РФ. Друкавалася ў часопісах "День и 
ночь", "Юность", "Введенская сторона", "Фабрика 
литературы", "Сфинкс Петербурга," "Перископ", 
"Аврора", "Менестрель", «Литературная Америка», 
альманаху "Я - израненная земля". Лаўрэат Рыгораўскай 
прэміі (2019). Пераможца VII Міжнароднага паэтычнага 
конкурсу «45-й калібр» (2019); спецпризер Гумілеўскага 
конкурсу "Заблудившийся трамвай" (2019). 

Шарамецьеў Яўген, г. Растоў-на-Доне 
Нарадзіўся ў г. Чырвоны Сулін Растоўскай вобласці 13 
чэрвеня 1988 года. Адукацыя: Растоўскі базавы 
медыцынскі каледж. Працуе персанальным мэнэджэрам 
бізнес-трэнера. Удзельнік Адкрытага мікрафона праекта 
Літаратурная гасцёўня, г. Растоў-на-Доне. Прызёр 
літаратурнага паэтычнага конкурсу Данскія рыфмы ў г. 
Растоў-на-Доне, 2019 год. 
 

Нiлаў Дзмiтрый Мікалаевіч, г. Гомель 
Аўтар вершаў, перакладчык, аўтар песен, рэжысёр. 
Лаўрэат і дыпламант некалькіх абласных, 
рэспубліканскіх і міжнародных паэтычных і песенных 
конкурсаў. Член Міжнароднага Саюзу творчых сіл 
"Азарэнне" (г. Новакузнецк, Расія) і Міжнароднага 
Саюзу пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. Аўтар двух  
паэтычных зборнікаў, суаўтар зборніка песен на 
вершы гомельскіх паэтаў "Унісон". Кіраўнік 
Народнага калектыва Рэспублікі Беларусь "Арт-кафэ 

на Ірынінскай" пры ДУ "Гарадскі цэнтр культуры" г. Гомеля. 
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Вершы Гетманенка Кацярыны 
 

Простая філасофія 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Тужліва душы у пару непагоды 
Не толькі ў наш час, а было так заўсёды. 
І людзям, што маюць ранімае сэрца, 
У непагадзь цяжка бывае сагрэцца. 
 
І кожны штурхае, і кожны смяецца. 
Чаму ж як належыць такім не жывецца? 
І тыя, хто побач, нібыта не знаюць, 
Што непагадзь душы не выбіраюць. 
 
У сумныя дні так патрэбна сагрэцца! 
Хай промнямі сонейка нам засмяецца, 
Сагрэе, прагоніць і сплін, і напасці, 
І ў душах трывала паселіцца шчасце. 
 
А калі бывае, што сонейка ў хмарах, 
То кнігі ж нас вучаць пра лепшае марыць. 
І варта адкрыць толькі сонейку дзверцы 
На ласку багатага чулага сэрца. 
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Падснежнік у дзіцячых руках 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Наша прырода як казка, няйначай. 
Толькі не ўсе гэта ўмеюць убачыць. 
Колькі у лісціку простым зялёным, 
Кветачцы першай на цёплым адхоне, 
Ў тонкай галінцы – схавана пяшчоты, 
Нечага чыстага, шчасця палёту! 
Бачым: дзяўчо з хваляваннем бязмежным 
Лёгка кранае дзіцятка-падснежнік. 
Кветка здаецца атласнай такою, 
Бы дакрануўся да шчасця рукою. 
Той, хто душою адчуе ўсё гэта 
Ў добра знаёмай красе першацвета –  
Чысты ў памкненнях і светлы душою, 
Бы салавейкавы спевы вясною. 
У мімалётным тым дакрананні 
Можна заўважыць адлюстраванне 
Чуйнага сэрца, чуллівай далоні, 
Думак, якія цемру разгоняць. 
Змог нехта дзіва ў кветачцы ўбачыць 
І за красу гэту небу аддзячыць. 
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Без адказу 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Міма – твары, думкі, лісце… 
Праўда міма праплыло? 
Ты кахаў мяне калісьці.  
Дзе ж падзелася святло? 
 
Вось ужо й канец тунэля,  
Што далей –не разглядзець.  
Колькі цыгарэт і хмелю 
Мне патрэбна, каб ляцець. 
 
Хай ілюзія палёту 
Мне заменіць сам палёт. 
Я ўключу аўтапілота. 
Ну, трымайся, самалёт!  

 
 

Ліпень 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Ноч па вулках сонных крочыць. 
Ліхтароў прывабных свечкі. 
Любатою душы лечаць 
Цуды ліпеньскае ночы. 
 
Растварыцца б ў гэтай казцы 
Ды згубіцца ў зорным лонні, 
Васількова- сінім полі, 
Цішыні п’янлівай ласцы. 
 
Вось святлее росчырк рэчкі, 
Дзе бурштынавыя хвалі. 
І адсвечваюцца далі: 
Запаліла сонца печкі.  
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Вершы Далгаровай Ганны 
 

*** 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Ў дзікіх рэках, дзе рыбы заснулі даўно, 
І у чорных азёрах, ільдом не кранутых, 
Я ныраю на самае тваннае дно 
Ў вір глухі. Цёмна там, але мне ўсё адно. 
То кахання пакуты. 
 
Ну чаму, я кажу, нельга так, каб мяне 
На аблокі адразу, пад неба пакровы 
І захоўвалі б там – не ляжала б на дне. 
Там ні суму, ні ран, зняць сукенку… Ды не. 
Бо каханне мне – мова і слова. 
 
Вось яно: чалавек і другі чалавек. 
І ўсе раны ды шрамы на целе нясеш. 
Гэта рыбы сляпыя на дне цёмных рэк, 
Гэта ты, хто з вакзала сыходзіць у снег, 
Нібы ў белы прарочы верш. 
 
Чаму нельга, ўзляцеўшы ў бязважкасць нябёс, 
Тваю песню мне слухаць праз сонны туман. 
Але мы як звяры, чыё сэрца як лес. 
Калі добрая казка без страшных дзівос,  
То яна найчасцей падман. 
 
Дык на рукі вазьмі, захінуўшы сабой, 
І спявай, што жывеш і жыць будзем вясной, 
Што кахаць мяне будзеш заўжды, 
Калі нават не выплывем з яміны той, 
З ледзяное рачной вады. 
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*** 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Калі я пішу, 
Як бачыла мёртвых людзей, 
І вокны былі разбіты, і дахі палалі, 
Як стралялі, палілі, 
І не было на зямлі праўды нідзе 
І здавалася, што і ў нябесных далях, 
Як  над стэпам зімовым крычалі вароны, 
Як пальцы прыладжваліся да патронаў – 
То гэта я пішу пра любоў. 
 
Калі я пішу, 
Як выміралі мы ў дзевяностых, 
Як палалі крыжы на пагостах, 
Як чорныя з галавы да пят хадзілі жанчыны 
І чорным рабілася ўсё на зямлі, 
То гэта, як умею, пішу я, 
Пішу у імгле, ўсляпую –  
Гэта я пішу пра любоў. 
 
І пра што б я ні пісала, 
І пра што б я ні крычала, 
Яна была ў сяродцы падзей –  
Анёл з палымяным мячом. 
Калі хавалі, 
“бывай” казалі, 
На мёртвы палец персцянёк надзявала –  
Яна была сярод чорных 
Знявечаных мёртвых людзей. 
Як стэпавы шум вятроў 
І перазвон званоў. 
І я гавару пра яе. 
Усё, што я ёсць, - ад яе. 
Па вялікім рахунку 
Я наогул ні пра што не ўмею, 
Апрача любові. 
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*** 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Ідзе чалавек – растварыўся амаль. 
Ідзе ён у снегам накрытую даль 
да самага-самага краю. 
Ён ператварыўся ў святло ліхтароў, 
дарогу пад снегам, у песню вятроў, 
у грукат начнога трамвая. 
 
А ў вокнах гірлянды, і сотні дамоў 
здзіўляюцца: год абнаўляецца зноў, 
нібыта пад фарбаю свежай. 
І новае ўсё, незвычайныя ўсе, 
ідзе чалавек і пяшчоту нясе. 
Шчэ доўга да новага снежня. 
 
Калі мы ўжо знікнем – мы станем каты, 
і зоркі, і травы ў вышынях пустых –  
гарачыя горныя травы. 
Ідзе чалавек, гэта я або ты, 
і снег праступае сярод цемнаты,  
ляціць ён, мігаючы ўправа. 

 
 

Вершы Шарамецьева Яўгена 
 

Бясплатная парада 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Калі лёс павярнуў да вас задам, 
Не лічыце, што гэта наўмысна, 
Не ўспрымайце гэта загадам,  
Бо, магчыма, усё асабіста. 
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Сімвалы 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Падзьме шалфеем і іланг-ілангам –  
І дражніць пах вяршковы і ванільны. 
І ты мяне папросіш так прывабна 
Аб тым, што твае вусны не малілі… 
 
Але бесцырымонна правяду я 
Вялікім і ўказальным па скулах, 
Скажу, што сімвалы на целе я прыдумаў: 
І дзеўчыну, і якар, і маяк. 

 
 
 

Новая Зеландыя 
пераклад Нiлава Дзмiтрыя 

 
Дзе светла, там бывае й цень… 
І змрочны”подзвіг” Герастратаў 
Жыве ўспамінамі ў людзей, 
Прарочыць славу псіхапатам. 
 
Як і раней, мы ў век жарсцей 
Жывём, не знаючы трывогі, 
Пакуль аб’екты злых ідэй 
Крывёю не зальюць дарогі. 
 
Ён напісаў свой маніфест агнём і кроўю. 
Ды, помнячы радкі вялікай Кнігі кніг, 
Пазнаць па справах можна лжэпрарокаў. 
Згуртуем сілы, пераможам іх. 
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Варонічава Анастасія Алегаўна, г. Бранск  
Нарадзілася 8 кастрычніка 1990 года ў горадзе Бранску. 
У цяперашні час з’яўляецца выкладчыкам Бранскага 
дзяржаўнага інжынерна-тэхналагічнага ўніверсітэта. 
Удзельніца літаратурнага аб’яднання пры Бранскай 
абласной пісьменніцкай арганізацыі Саюза пісьменнікаў 
РФ. Дыпламант і лаўрэат ўсерасійскіх і міжнародных 
літаратурных конкурсаў. Ў 2019 годзе атрымала гран-
пры IV Міжнароднага моладзевага фестывалю-конкурсу 
паэзіі і паэтычных перакладаў «Берега дружбы». Член 

Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтва, кандыдат 
філалагічных навук. 
 
Папко Алёна Мікалаеўна, Брэсцкая вобласць, г. Бяроза 

Нарадзілася 24 лютага 1990 года ў в. Сакалова 
Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыла 
факультэт замежных моў Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна. Працуе ў сярэдняй 
школе №1 г. Бярозы. Піша вершы і прозу на 
беларускай і рускай мовах. З’яўляецца сааўтарам 
калектыўных зборнікаў. Пераможца конкурсу 
маладых літаратараў Саюзнай дзяржавы «Мост 
сяброўства» – 2018-2019 гг. Пераможца III 
Міжнароднага моладзевага фестывалю-конкурсу 

паэзіі і паэтычных перакладаў «Берега дружбы» (2018 г.) 
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Вершы Варонічавай Анастасіі 
 

*** 
пераклад Папко Алёны 

У крутаверці чарадзейства 
Цень нашых лёсаў – на прасвет; 
А можа, людзям нараджацца, 
Каб словы несці ў гэты свет? 
 
Замнога болю ў ім ды гора,  
Але выток яго – усцешны! 
Што напачатку было Словам, 
У душы паэта стане вершам.  

 
 

*** 
пераклад Папко Алёны 

Тым днём зіма над намі чаравала, 
Сплятала сны і явы ў варажбе. 
Дзевятым валам спешна накрывала 
Свет з лесвіцаю вузкай да цябе. 
 
Па моры снежным ды па зыбкай пене 
Я шла навобмацак, нібыта па лязу.  
Прыступкі-хвалі дыхалі марэннем,   
А я не заўважала цемры на хаду. 
 
Усё было наўкол – вянчальна-белым. 
Завея толькі плакала штодня.  
Нам аніколі боль яе не змерыць – 
Сустрэча наша досвіткам лягла.  
 
Не ўратаваць таго, што разаб’ецца… 
І мы, калі не згаснем ў мітусні, 
Пакінем на паперы, як на сэрцах,  
Тых дзён зімовых цёплыя радкі.  
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*** 
пераклад Папко Алёны 

Няхай усё, што мроілася мне, 
Аднойчы безумоўна адгукнецца – 
Дажджынкай-дапамогаю пральецца, 
Ці сонцам у акенца зазірне… 
 
Шляхоў каб немажлівых не шукаць,  
Я звыкнуся з перасцярогай лёсу, 
Каб сведкай дыялогу быць нябёсаў, 
І ў мітусні штодзённай не згараць. 
 
Адчуць паблізу вечнасці сляды, 
Якім стаць явай суджана праз мроі.  
Працягнецца ў зямной маёй любові 
Раман з таемным светам назаўжды.   
 

 
 

*** 
пераклад Папко Алёны 

Прамень вячэрні спешна дагарыць. 
Між сном і явай ні мяжы, ні крокаў. 
Я ў восень апранаюся глыбока. 
І адчуваю – мне да твару ўбор. 
 
А летнія сукенкі – на вякі 
У шафу грузам лягуць сарамліва. 
І будучыня спешна напрасткі 
Свет афарбуе колерам шчымлівым. 
 
Стракатае лісце ўпадзе на дол. 
Яно – нібыта пісьма без адказу. 
Іх лета адшукае іншым разам…  
Палае забыцця наўкол касцёр, 
 
Апошні мост дашчэнту каб спаліць 
Паміж жыццём мінулым і сучасным. 
Неўратаванай Атлантыды тагачаснай – 
Свой боль у дні цяперашнім гаіць.   
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*** 
пераклад Папко Алёны 

Найкарацейшы шлях яму знайсці: 
І з ніадкуль – адразу трапна ў сэрца! 
Да скону ўпарта бегчы па жыцці,  
Каб тузаць, як пакутніка, няўсцешна. 
 
Няхай наш свет бязлітасны да сцюж, 
І сэрцы нашы ў ім – цвярдзей базальту.  
Каханне – ёсць яднанне светлых душ, 
Яно – расточак кволы з-пад асфальту. 
  
Няхай яму «навечна жыць у нас», 
Не ўсім яно адразу адгукнецца.  
Яму патрэбен той, хто ў пэўны час 
Яго прад смерцю нават не зрачэцца. 

 
 
 

*** 
пераклад Папко Алёны 

Калі затузае бяссонне  
Сваёй паўночнаю гульнёй, 
Дык прыгадаю што заўгодна, 
Знайду шлях да сябе самой. 
 
Будзённы далягляд чарнее 
За незаштораным акном. 
І хмары позіркам святлеюць  
Таго, на жаль, хто не прыйшоў. 
 
Праз іх збіваецца заўчасна 
Астралагічны мой прагноз – 
Калі здараецца так часта, 
Смяяцца хочацца да слёз! 
 
І разумею, што наўрад ці 
Я гэты бой перамагу.  
Але я спадзяюся, шчасце 
Сваё я ўсё ж такі знайду. 
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Зарвоўскі Сяргей Нікіфаравіч, ЛНР, г.Луганск 
Нарадзіўся ў Луганску (тады яшчэ Варашылаўградзе), 
дзе закончыў школу. Затым адслужыў у арміі і 
паступіў у Маскве ў інстытут. Пасля інстытута 
адпрацаваў у Новасібірску і вярнуўся ў Луганск. 
Працаваў у Інстытуце эканомікі прамысловасці 
Акадэміі Навук Украіны, уласным карэспандэнтам 
газеты “2000”. З 2002 года член Міжрэгіянальнага 
Саюза пісьменнікаў. Зараз старшыня 
Рэспубліканскага Саюза пісьменнікаў(ЛНР). Аўтар 

некалькіх паэтычных зборнікаў. 
 
Рагавая Галіна Аляксандраўна, Гомельская вобласць,  
Гомельскі район 

Нарадзілася ў 1943 годзе ў г. Добруш Гомельскай 
вобласці. У 1966 годзе скончыла філалагічны 
факультэт Гомельскага педагагічнага інстытута. Да 
2007 года працавала настаўнікам рускай і 
беларускай моў і літаратуры ў Каранёўскай школе 
Гомельскага раёна. Зараз на пенсіі. Жыве ў п. 
Каранёўка.  
Удзельнік літаратурнага аматарскага аб’яднання 
“Пралеска” пры Гомельскай раённай бібліятэцы. 
Піша на беларускай мове. Аўтар трох зборнікаў 
паэзіі. Удзельнічае ў конкурсе “Берега  дружбы” з 

2013 года Лаўрэат абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. 
Член Союза пісьменнікаў Беларусі з  2018 года.  
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Вершы Зарвоўскага Сяргея 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Чорны той анёл ці белы? 
Мільгануў ён і прапаў. 
Можа, проста загарэлы 
Ў мітусні шматлікіх спраў. 
 
Абмахнуў душу крыламі 
І растаў у вышыні 
Дзесь за воблакам, над намі, 
Ў маладым і ясным дні. 
 
Белы быў анёл ці чорны, 
Не паспеў заўважыць я. 
Але нейкай непакорнай 
Сцежка сталася мая. 
 
Быццам белая дарожка. 
Ўжо наперадзе яна.  
А прыгледзішся хоць трошкі –  
Бачыш: чорная сцяна. 
 
Калі сонца цёплым вокам  
Асвятляе шлях прамы, 
Значыць, белы недалёка –  
З ім прарвемся неяк мы. 
 
Чорны успомніцца – і мігам 
Так і пруць на светлы шлях 
Лыжкі дзёгцю, фунты ліха, 
Бармалей… Ну проста жах! 
 
Вынік, бачыш, невясёлы. 
Гэтак прыкладна й жывеш. 
Мне, напэўна, у анёлах 
Разбірацца трэба лепш. 
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*** 
пераклад Рагавой Галіны 

Душу я вершам зацыроўваць мушу: 
Ад прозы будняў раны на душы. 
Ні рыфмы, ні памеру не парушу, 
Калі іголкай верша буду шыць. 
 
І шво маё радком кладзецца спраўным, 
Сціскаецца душа, кроватачыць. 
Ды шрам яе знявечыць непапраўна, 
І шчыры ў ёй матыў не загучыць. 
 
Паверце, гэты шрам даўно не першы, 
І не апошні ён, як я лічу. 
Але чым болей іх, тым я мацнейшы. 
А колькі будзе –  ведаць не хачу. 

 
 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

Схаваўся вецер мне пад паліто, 
Душой сагрэцца хоча пад адзеннем. 
Вясною лес празрысты, як фантом. 
Абыдземся без гучных захапленняў, 
 
Каб не парушыць зладжаны матыў, 
Што грае, абудзіўшыся, прырода. 
Жыццёвы скіну груз, што прыхапіў 
І правалок паспешліва праз годы. 
 
Сагрэўся вецер і пабег далей –  
Па верхавінах лёгенька ступае. 
А лес сваю тугу з галінак лье. 
Адно зязюлі толькі не хапае, 
 
Якая любіць голасна лічыць, 
Дакуль Сусвету ў адзіноце мчацца. 
Ляжыць прамень на кволенькім плячы  
Бярэзінкі, пунсовае ад шчасця. 
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Дождж 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Дождж ішоў па вуліцы і плакаў, 
Бо шкада было істоты ўсякай: 
Да хваста прамоклага сабаку, 
І ката, які шмыгнуў пад лаўку, 
 
І варон у мокрым апярэнні, 
Вераб’ёў, надзьмутых пад макрэчай –  
Кожнага, хто ў гэтае імгненне 
На шляху сустрэўся недарэчы. 
 
Толькі добра разумее дожджык –  
Для яго даўно ўжо не сакрэт: 
Калі раптам ён ісці не зможа, 
То, бясспрэчна, тут жа і памрэ. 
 
Дождж ішоў па вуліцы і плакаў… 
 

 
*** 

пераклад Рагавой Галіны 
Кастрычнік нейкі верасністы –  
Свяжэе толькі па начах. 
І маляваць пажухласць лісту 
Прамень асенні ледзь пачаў. 
 
І прыгажуняй пераспелай, 
Каб маладосць вярнуць назад, 
Зноў трапіць восень захацела 
На яркай зелені парад, 
 
Туды, дзе лета, мора, пляжы, 
Дзе млявасць цёплае зямлі, 
І мокры ліст яшчэ не ляжа  
На ўжо асеннія палі. 
 
Так па- жаноцку зноў прырода 
Імкнецца ў росквіт летніх траў! 
Той час прыкмеціў мудры продак 
І “летам бабіным” назваў.  



138 

Раўчанка Вольга Іванаўна, г. Гомель 
Член Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы 
(2015), Саюза пісьменнікаў Беларусі (2013), 
прадстаўнік Міжнароднай гільдыі пісьменнікаў 
у Рэспубліцы Беларусь (2011). Нарадзілася 5 
верасня 1954 года ў Ленінскім раёне 
Джалалабадскай вобласці Кіргізскай ССР. У 
1976 годзе скончыла факультэт іспанскай мовы 
Мінскага інстытута замежных моў, у 1995 – 

ФПК і ПК Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ф. Скарыны, у 2001 
– Маскоўскі міжнародны лінгвістычны цэнтр. Выкладала замежныя 
мовы, працавала перакладчыкам. 
Кандаурава Наталля, Бранская вобласць, г. Жукавка 

Нарадзілася ў п. Тросна Жукаўскага раёна Бранскай 
вобласці 19 лютага 1986 года. У 2002 годзе 
скончыла Троснянскую сярэднюю школу, у 2009 – з 
адзнакай Арлоўскі дзяржаўны інстытут мастацтваў 
і культуры, спецыяльнасць па дыпломе – 
бібліятэкар, бібліёграф, выкладчык. Працуе 
бібліятэкарам чытальнай залы Жукаўскай 
цэнтральнай бібліятэкі. Член Бранскага абласнога 

літаратурнага аб'яднання Бранскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Дыпламант і пераможца абласных і усерасійскіх літаратурных конкурсаў. 
Аўтар кнігі «В двух минутах от рая». 
Смолка Вiкторыя Валер’еўна, г. Гродна 

Нарадзiлася 22 сакавiка 1996 года ў г. Гродна 
(Беларусь). Вершы піша з 6 гадоў на беларускай і 
рускай мовах. Выпускніца ГрДУ імя Янкі Купалы, 
філалагічнага факультэта, спецыяльнасці «Беларуская 
філалогія», а таксама магістратуры ГрДУ імя Янкі 
Купалы па спецыяльнасці «Літаратуразнаўства». 
Аспірантка 1 курса Інстытута літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук па спецыяльнасці 
«Тэорыя літаратуры. Тэксталогія». Працуе педагогам 

дадатковай адукацыі ў ДУА «Сярэдняя школа № 39». Вершы друкуюцца 
ў перыёдыцы і калектыўных зборніках Беларусі, Расіі, Польшчы. 
Аўтарка двух паэтычных зборнікаў, а таксама паэтычных святочна-
віншавальных паштовак «З вершаняткавай дзюбкі». Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі.  
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Вершы Раўчанка Вольгі 
 

У неаплатным даўгу 
пераклад Смолка Вiкторыі 

Лаўр жавала піфія. 
Донны – Доны Ціхія. 
(Радкі Эмы Прыбыльскай, унучкі данскога казака –  
пра мяне) 
Былы хутар Плятнёў.  
Царква, школа – адна з лепшых у вобласці войска Данскога. 
Прадзед за жонку турчанку прывёз:  
каву варыла, паліла кальян, дзяцей нараджала – і баста! 
Кім была ў мінулым жыцці? Тайна, пакрытая цемрай. 
Дзед, Іван Міхайлавіч Панамароў, камандзіраваны быў Войскам  
у Бесядзь, пад Ветку, да мясцовых казакоў. 
Там сасватаў Алёну, у Андрэеўцах стаўшую Лёнай,  
прысвечанай у казачкі. 
«Беларусы – вы!» «А Вы, бабуля, – хто?» «Казачка!» – і баста! 
У Беларусі дзядуля выглядзеў сабе зяця:  
хлопцу – ад народзінаў год. Пасадзіў на шыю... 
Вырас хлопец – лісты пісаў. Сасватаў малодшую дачку. 
(Я на шыі ўнукаў нашу: ад дзеда і бацькі звычка засталася). 
Вораг народа – дзядуля –   
дзесяць гадоў адтрубіў у Варкуце на лесапавале. 
У жывых не застаў бацьку: спазніўся – на пару дзянькоў. 
Сын – Георгій – з вайны не прыйшоў,  
памёр у Польшчы ад ранаў  у кастрычніку сорак пятага года. 
Наведалі магілу Жоры ў Познані сёстры – Таня і Шура, 
у дні Чарнобыльскай катастрофы, – пра што ў той час не ведалі. 
Па прыездзе з Польшчы ў Андрэеўцы ад радыяцыі ўнукаў ратавалі. 
Мяне гадавалую ахрысцілі ў Андрэеўскай царкве. 
Вярнулася – у пяць гадоў.  
Глядзелі «Максімку» ў кіно, на вячэрнім сеансе. 
Святло запалілі  – усё пальцамі тыкаюць ў мяне: «Максімка!» 
Каравокая, валасы – дробным нячысцікам, у матроскім касцюме... 
Ад славы не было куды падзецца! Максімкам так і празвалі... 
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Я ў Андрэеўку не вярталася.  
Цётка ездзіла ў адпачынак на радзіму кожнае лета. 
Адрасы згубіліся. Гісторыя адышла ў нябыт.  
Заставаліся стрыечныя ў Андрэеўцы... 
Не распытала – што? як? – пакуль жывыя былі родныя. 
Памятаю дзедаў дом – над Салам, адняты вішнёвы сад, 
тутоўнік, бахчу – за базам, жыўцом у вядры кіпячыя ракі, 
хлеб хатні, летнюю печ, курапаткавыя яйкі ў печцы – 
у рукавіцы: дзядуля параніў птушку касою. 
Каршун усіх курапчанятаў пацягаў –  безабаронных. 
Ледзь не плюнуў у мяне вярблюд – не магла наглядзецца... 
Націск у слове «вишней» на Сардзініі мне нагадаў стары: 
вярнуўся з вайны, удзячны рускім,  
памятаючы Дон сорак трэцяга года... 
У Луку з Дона ніхто з вайны не прыйшоў... 
Італьянцам, палякам скажу: «Дзед мой – казак», –  
дранцвеюць ад страху!” 
Былі ў родзе бацькі і паўстанцы Касцюшкі... 
У спісах загінуўшых – у станіцы Андрэеўскай –  
ёсць дзядзька Жора. 
Я павінна вярнуць і дзядулю ў строй: нагадаць пачэснае імя. 
Дзесяць гадоў – дзень пры дні – у тым ліку вайну... 
Не змагаўся на фронце. 
Толькі праліў бы кроў – за Бацькаўшчыну.  
Аддаў бы жыццё – без астатку. 
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Вершы Кандауравай Наталлі 
 

Ліст з Дзіцячага дома 
пераклад Смолка Вiкторыі 

 
Мама, сягоння дождж, 
Так разышоўся з ночы. 
Толькі ты прыйдзеш, усё ж, 
Побач пабыць захочаш? 
 
У спальні бардак стаіць… 
Ад вермішэлі прыкра. 
Васька пытае, кпіць: 
- Маму шукаеш? Знікла? 
 
Я яму ў нос аперкот! 
Слёзна крычу: –Замаўчы! 
Змоўкні, зайздросны рот! 
Сам ты зусім нічый! 
 
Тодар Пятровіч нас 
Палкай гразіўся выдраць, 
Як у мінулы раз… 
Сэрца калоціць крыўда… 
 
Я не разбойнік, мам, 
Добра магу вучыцца! 
Верны маім сябрам –  
З Васькай пайду мірыцца! 
 
Будзем ганяць галубоў! 
Есці з адной талеркі… 
Только прашу ізноў –  
Мама, не пі гарэлкі! 
 
Пэўна, не прыйдзеш, усё ж, 
Сам паганяю мячык… 
Проста сягоння дождж, 
А хлапчукі не плачуць! 
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Чэрвонная Таццяна Арцёмаўна, г. Краснадар 
Нарадзілася ў г. Туапсэ 18 ліпеня 1997 года. З 2014 года 
жыве і працуе ў г. Краснадары. Па спецыяльнасці хімік. 
Вершы пачала пісаць з 11 гадоў. Першая публікацыя 
з’явілася ў мясцовай газеце ў 2009 годзе. З таго моманту і 
пачалася свядомая пісьменніцкая кар’ера. З 2016 года 
з’яўляецца членам Міжнароднага саюза пісьменнікаў і 
майстроў мастацтваў. Лаўрэат і пераможца краёвых і 
ўсерасійскіх конкурсаў. Вершы рэгулярна публікуюцца ў 

часопісах “Рыфмаград” (Масква), “Новае слова” (Стаўрапаль), “Мазайка 
поўдня”. 
Кісліцына (Ідалава) Таццяна, Свярдлоўская вобласць,  
г. Краснаўфімск  

Нарадзілася 23 сакавіка 1987 года ў горадзе 
Краснаўфімску Свярдлоўскай вобласці, дзе і жыве ў 
цяперашні час. Больш 15 гадоў працуе у сферы 
журналістыкі. 
 
 
 

Ніканчык Андрэй, Мінская вобласць, г. Барысаў 
Нарадзіўся 4 верасня 1987 года ў сям’і ваеннага. 1994 – 
2005 гг. – вучоба ў сярэдняй школе №13. 2005 – 2009 гг. – 
вучоба ў “Барысаўскім дзяржаўным політэхнічным 
каледжы”. 2009 – 2013 гг. праца ў выпрабавальнай 
лабараторыі ОАО “Мінскі гадзіннікавы завод”, вучоба ў 
“Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце”. У 
цяперашні час – работнік службы бяспекі лагістычнага 
комплекса. Халасты. Вершы пачаў пісаць у малодшых 
класах школы. Удзельнік літаратурнага праекту «Хроники 

настроения» (г. Санкт –Пецярбург). Мае дыпломы рознай ступені за 
ўдзел у раённым літаратурным конкурсе. Прэзентаваў 2 зборнікі вершаў.  
Цвірко Наталля Лявонаўна, Гродзенская вобласць, 
Шчучынскі раён 

Нарадзілася 01 ліпеня 1980 года на ст. Скрыбаўцы 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыла 
Гродзенскі ўніверсітэт імя Я. Купалы. Працавала ў 
школах Гродзенскага раёна і г. Мінска. Цяпер працуе 
настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Скрыбаўскага 
дзіцячага сада-сярэдняй школы. Піша вершы на 
беларускай і рускай мовах. Друкуецца ў раённых, 
абласных і рэспубліканскіх перыядычных выданнях. 

Пераможца абласных, рэспубліканскіх і міжнародных літаратурных 
конкурсаў. У верасні 2015 года выйшаў зборнік вершаў "Крылы забытых 
мар", а таксама вершы надрукаваны ў сямі калектыўных зборніках. Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2017 года.  
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Вершы Чэрвоннай Таццяны 
 

Заўтра 
пераклад Цвірко Наталлі 

 
Заўтра я іншаю стану такой, 
З патрэбнай ступлю нагі! 
Дзверы змагу адчыніць нагой, 
І дзень поцячэ з рукі. 
 
Заўтра ўжо я дакладна змагу 
Уражлівай быць. Але 
Я ўсё кудысьці імчуся, бягу,  
Слабою не быць мне, не. 
 
І калі заўтра спынюся, усё ж, 
Ці гэта буду я? 
Страх супыняе, нібыта нож. 
Ці то адвага мая? 
 
Заўтра па стрэхах шыбуе дамоў, 
Прыспешвае цяжка крок. 
Заўтра… Ці свету патрэба такой? 
Так. Ведаю. Гэта любоў. 
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Тысячу разоў спачатку 
пераклад Цвірко Наталлі 

 
Белая пена на чорнай зямлі. 
Вельмі стаміліся людзі баяцца. 
Голыя камні пад лямант ляглі. 
Нельга за іх чапляцца. 
 
Крыкам аглушыць марская вада 
Край. Не сціхае стыхія. 
Толькі за што ўсім такая бяда: 
Небу мы ўжо чужыя? 
 
Вунь дыяменты-каменні плывуць, 
Рвуць і кідаюцца, стогнуць. 
А ізумруд каб хто мог праглынуць, 
Ці быў бы свет каштоўней? 
 
Цёмныя глыбы на хвалі ляглі. 
Ах, як усё не гладка! 
Коціцца пена па чорнай зямлі, 
безліч разоў, 
Спачатку. 
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Вершы Кісліцынай Таццяны 
 

*** 
пераклад Цвірко Наталлі 

Зірні, як шмат наўкол прастору! 
Нам гэты светлы дзень прынёс 
Блакіт нябеснага фарфору 
У сціплым золаце бяроз. 
І быццам летам прыпякае, 
Відаць, што ўчора не здарма 
Супольна камары ляталі, 
А сёння холаду няма. 

 
 

*** 
пераклад Цвірко Наталлі 

Памяць – сябар верны і апошні. 
Колькі год хаджу я ў гэты храм? 
Помню: летам сціпла, асцярожна 
Прагуляцца ты паклікаў сам.  
Аж праз тры прыступкі я скакала, 
Наш пад’езд у гуле патанаў. 
І кудысьці цені адступалі,  
Ціхі вечар сэрца чараваў. 

 
 

*** 
пераклад Цвірко Наталлі 

Неба ў чырвоным і ветрык лятучы, 
Цьмяная дрэваў сінеча… 
Вечарам сэрца лепш бачыць чамусьці, 
Словы ў ім светла трапечуць. 
Мы пагаворым на захадзе сонца,  
Рукі зноў сплёўшы з табою. 
Можа, змагу, як калісьці, бясконца 
Крылы ўздымаць над зямлёю? 
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Вершы Ніканчыка Андрэя 
 

Рукавічкі 
пераклад Цвірко Наталлі 

 
У зіму акунуцца б мне снежную, 
Ды сябе адшукаць намалёваным, 
У душу б учапіцца бязмежную, 
У далоні дзяўчыны той сонныя. 
 
Тым салодкім надыхацца водарам, 
Калідорным, студэнцкім, просценькім, 
Апрануць зноў кашулю з гонарам 
І павенчаным стаць на досвітку. 
 
Рукавічкі штодзень папраўляць бы ёй 
На катку, што зрабілі дворнікі, 
Сустракаць ад бабулі нядзеляю, 
І не ведаць імёнаў паклоннікаў. 
 
Толькі казкі даўно развенчаны… 
Параслі мае шчокі вопытам, 
Рукавічкі не грэюць больш вечарам, 
Не ратуюць цяпер ад холаду. 
 
Паспіваліся тыя дворнікі, 
Ні катка, ні бабулі – прайшло, як дым.  
А я сам змяшчаюся ў зборніку, 
і пакуль яшчэ лёсам падмануты. 

  



147 

У тваім апынуся я сэрцы… 
пераклад Цвірко Наталлі 

 
У тваім апынуся я сэрцы, 
Прагані мяне з ціхім плачам. 
Буду з ім толькі жыць па-суседству 
Быццам хлопчык-паэт няйначай. 
 
Буду побач таптацца там недзе, 
Вельмі смелы, адкрыты людзям, 
З цеплынёй, на далонях, як вецер, 
Толькі ведаць ніхто не будзе… 
 
Я глядзеў, як, бывае, жорстка 
За далонькі дзіцяці гінуць. 
Сам над прорвай ішоў і проста 
Усміхаўся ўсім штохвіліну. 
 
Меркаванне прыліпла хворае, 
Што жыву я Няведам часам 
Паміж геніяў, п’яных ад гонару,  
Падпярэзаных славы пасам.  
 
Увап’юся ў цябе з жаданнем, 
Ды вядомыя сцісласцю таленты: 
Памнажаць сабе ў сэрцы раны –  
Дык, па-праўдзе, занятак так сабе… 
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Кузняцоў Сяргей Аляксандравіч, Палтавская вобласць,  
г. Міргарад 

Нарадзіўся 18 студзеня 1959 года ў г. Рўбцоўск 
Алтайскага краю РФ. Адукацыя – Харкаўскі Авіяцыйны 
інстытут у 1982 годзе. Служыў ва Ўзброеных Сілах СССР 
і Ўкраіны. Ваенны пенсіянер з 2004 года. Чалец Саюза 
Пісьменнікаў Украіны. Чалец Міргарадскага 
літаратурнага аб'яднання «Диеслово». Публікацыі – 4 
аўтарскія кнігі ў жанрах: вершы, эсэ, апавяданні, 
тэатральныя гумарыстычныя мініяцюры. А таксама 
калектыўныя зборнікі і альманахі, артыкулы ў мясцовай 

прэсе. Мастак, чалец Творчага аб'яднання палтаўскіх мастакоў 
«Жывапіс».  
 

Свістуноў Андрэй, г. Масква 
На дадзены момант з'яўляецца студэнтам 2-га курсу 
магістратуры НДЯУ «МІФІ» па накірунку 
«Міжнародныя адносіны» ( «Міжнароднае навукова-
тэхнічнае і гандлёва-прамысловае супрацоўніцтва»). 
Жыве ўжо некалькі гадоў у г. Масква, куды пераехаў з г. 
Таганрога ў 2014 годзе, скончыўшы з адзнакай школу 
№9 з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы. 22 

гады, але піша даўно, з падлеткавых гадоў.   
 
Шэвякоў Вадзім, г. Калуга  
Нарадзіўся 23 траўня 1988 года. Вучыўся на матэматыка. 
Працуе праграмістам. Нешта пісаў, недзе публікаваўся, 
некім узнагароджаны. У цэлым нікому не вядомы. 
 
 
 
 

 
Чараухін Уладзімір Васільевіч, г. Гомель 

Нарадзіўся ў Гомелі, у 1986 годзе. У 2004 годзе скончыў 
Васілевіцкую школу-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі 
зроку. У 2017 годзе скончыў Гомельскі Дзяржаўны 
Універсітэт імя Францыска Скарыны па спецыяльнасці 
(Псіхалогія. Педагагічная псіхалогія). Працуе на 
прадпрыемстве "Святлатэхніка" інструктарам-метадыстам 
па сацыяльна-працоўнай рэабілітацыі інвалідаў па зроку. 

Лаўрэат абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. Сумесна з 
Дар'яй Дарошка выдаў два зборнікі лірыкі і прозы. Удзельнічаў у 
калектыўных зборніках, друкаваўся ў часопісах. Фіналіст і лаўрэат ІII 
ступені міжнароднага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных 
перакладаў "Берега Дружбы" (2019).  
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Вершы Кузняцова Сяргея 
 

Серафім у космасе 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
"Усё ваша цела - ад канца аднаго крыла да канца другога  
- ёсць, уласна, думка, увасобленая ў форме, дасяжнай вашаму зроку.  
Разарваўшы путы, што скоўваюць вашу думку, вы разарвяце і путы,  
што скоўваюць вашае цела." 
Рычард Бах, «Чайка па імені Джонатан Лівінгстан» 

 
Крылы мяне панясуць у бясконцасць галактык. 
Будзе хто-небудзь са мною здзіўляцца ці плакаць? 
Я сузіраю бясконцасць у зорным уборы! 
А на Зямлі  будзе заўтра падобным на ўчора... 
 
Гулкі набат вы пачуеце ў шолаху пер'я. 
Раптам парвецца на тысячы нітаў бязвер'е. 
Вогненны меч рассячэ векавечныя путы. 
Розум мой болей на ростанях зорных не скуты. 
 
Што за ваганні? Сумненняў я больш не прымаю. 
Позіркам доўгім прастору і час абдымаю. 
Што мне відаць? Толькі белыя моцныя крылы! 
Крылы мае далягляды сабою акрылі. 
 
Хто я такі? Серафім неўтаймоўны ў палёце? 
Ці, можа, птушка звычайная з пер'я і плоці? 
Хто я - пяшчынка  на зорных бясконцых дарогах, 
Геній самотны, ці проста лянівы нябога? 
 
Далеч віхурыцца зорным вясёлкавым пылам. 
Далеч бясконцай прасторы, 
Прасторы для крылаў. 
Як мне дапяць да вышыняў бясконцых і гулкіх? 
Моцнымі, 
Моцнымі, 
Моцнымі ўзмахамі думкі!  
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Я – Харол 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
Дняпро – рака казацкай славы. 
Там ёсть, дзе з шабляй пагуляць. 
А я – Хорол, рака Палтавы,  
Люблю па роўнядзі кружляць. 
 
Схавацца ў сітнягах зялёных, 
Сярод аеру, чаратоў 
Люстэркам плынню адхланёнай 
Мільгнуць і затуліцца зноў. 
 
Нырнуць у вір пад жоўтай стромай, 
Дзе рыб варушацца хвасты, 
Ляніва выгнуцца ля дома, 
І зноў схавацца ў чараты. 
 
Як вербаў хіляцца галовы 
Сярод паўдзённай нематы 
І ў шэпце іх - спеў роднай мовы, 
Журботны, жаласны матыў. 
 
Ляніва мне глядзець, хто першы, 
І дзе шпарчэйшым будзе сплаў. 
Ракіта мне чытае вершы, 
І водмель раскай зарасла. 
 
Плыву прыгожа і бяздумна. 
Пачапцы. Міргарад. Лясок. 
Спякота, ліпень, трохі сумна. 
Хачу дажджу ў сухі пясок. 
 
Вальсуюць жоўтыя кубышкі 
На светлай, роўненькай вадзе. 
Хачу шырэйшым быць хоць крышку, 
Карону з лотаці надзець. 
 
Не буду побач я глядзецца 
З Дняпроўскай моцай, шырынёй, 
Ды «Птушка-Гогаль» тут вядзецца! 
То хто зраўняецца са мной?  
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Вершы Свістунова Андрэя 
 

Няўлоўная 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
Гэта праўда, што няўлоўная, 
Птушка сіняя 
На перыферыі зроку. 
На ляту дакраніся, натхні мяне. 
Я быў блізка, 
На адлегласці дотыку. 
 
Колькі бачыў тваіх фотаграфій я, 
Колькі ўжо было 
Расплывістых меркаванняў 
Не праходзіць твая біяграфія 
Скрозь гарнілы 
Чужых назіранняў. 
 
Не спяшайся прапасці 
На імгненне замры, 
Не растань, і 
Дай адмерці мне,  
Спахапіцца, 
Прывітанне няўклюдна ўвярнуць. 
У шчаслівым замілаванні 
Змыцца. 
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Вершы Шэвякова Вадзіма 
 

*** 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
Хмары нясуцца імклівыя, 
Быццам на баль да чарцей. 
Прыцемкі з кожнай хвілінаю 
Робяцца толькі гусцей. 
 
Я мармычу дурнаватае, 
Жмякаю свой парасон. 
Ціша навокала ватная, 
Як найгнятлівейшы сон. 
 
Па-над прамоклымі вішнямі 
Плавае зданямі соў 
Ну абсалютна залішняе 
Водгулле сказаных слоў. 
 
Знічка я, а не звышновая, 
Смешны людзям і багом. 
Думкі мае бессэнсовыя 
Нібы фантан пад дажджом. 
 
Гурбы нязмушанай шчырасці, 
Гэткія ж кучы хлусні, 
Мусяць ніколі не вырасці. 
А ў невядомасці згніць. 
 
Тое, пра што так старанна я, 
Самааддана пішу - -  
Дождж, як антэна зламаная 
Проста звядзе ў белы шум. 
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*** 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
Ты журышся пра наша жыццё, 
Ну хаця б пра кавалак жыцця. 
Шалахціць над ракою трысцё. 
Мяккі цень жмут іскрынак працяў. 
 
Ты марудліва ўцягваеш дым. 
Ён ахутвае постаць тваю. 
Мы стаім каля самай вады, 
Услаўляючы бога агню. 
 
Плынь знясе нават памяць пра нас, 
Толькі ў хвалях на міг прашуміць 
Грубасць нашых нязмушаных фраз 
І бязгучны адказ цішыні. 

 
 
 

*** 
пераклад Чараухіна Уладзіміра 

 
Поўнач. Нешта на кухні грымнула на падлогу і скача. 
Вее нядобрым холадам ад вентылятару. 
Скрозь цагляную кладку точыцца, точыцца час, 
Змешваецца з цішынёй, затапляе маю кватэру. 
 
 Дом - мая моц, мая крэпасць. Ды моцны ў ім толькі каньяк. 
Астатняе ж мяккае, як жывот ката, што выпінаецца млява. 
У ягоных вачах жаўцізна драконава. Ён - само чаканне. 
Глядзіць і прыкідвае, ці не пара паляваць. 
 
Загнаным зверам хаджу па пакоі. Адсюль не ўцячы. 
Хочацца закурыць ці застрэліцца, ці зашыцца ў якую нару, 
Ці, проста, закрычаць у твар пустэчы. 
Ды не выйдзе - пустэча не мае твару. 
 
Кнігі на паліцах шчэрацца: "Ты не такі ўжо круты". 
А за акном ужо не шаргацяць шыны. 
Понцій Пілат, не наважыўшыся выпіць цыкуты, 
Грузне ў кактэйлі з часу і цішыні.  
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Маркер Галіна Міхайлаўна, Растоўская вобласць, Няклінаўскі 
раён 

Нарадзілася ў г. Таганрогу 24 лютага 1964 года. Жыве ў 
Няклінаўскім раёне Растоўскай вобласці. Паэт, празаік, 
аўтар твораў для дзяцей. Публікацыі з 2006 года у 
газеце «Приазовская степь». На дадзены час творы 
апублікаваны ў 2 асабістых кнігах, розных калектыўных 
зборніках. Аўтар перакладаў вершаў беларускіх 
аўтараў. Мае асабісту кнігу перакладаў «Мы видим 
мир». Фіналістка абласнога конкурсу да 200-годдзя Т. 
Шаўчэнкі і міжнароднага ім. І.Н.Грыгор'ева. Член 

МСПМ, літзгуртавання «Степь» Няклінаўскага раёна, ганаровы 
настаўнік творчай моладзі. 
Пенюкова Ірына Валянцінаўна, г. Бранск 

Нарадзілася 2 верасня 1974 года ў горадзе Навазыбкаве 
Бранскай вобласці ў сям'і лекараў. Скончыла 
Смаленскую дзяржаўную медыцынскую акадэмію і 
Літаратурны інстытут ім. А. М. Горкага, Акадэмію 
дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце РФ (Масква) з 
адзнакай. Дысертантка Бранскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта ім. акадэміка І. Г. Пятроўскага. У цяперашні 
час - загадчыца Бранскага міжраённага цэнтра аказання 
паліятыўнай дапамогі на базе ГАЎЗ «Выганіцкая ЦРБ». 

Аўтар кніг вершаў «Славянский крест» (2002) і «Неизбежность любви» 
(2013). Член Саюза пісьменнікаў з 2014 года. Член Саюза журналістаў 
Расеі з 2015 года. Жыве ў г. Бранску. 
Шклярава (Нікіціна) Ніна Нічыпараўна, г. Гомель 

Нарадзілася ў 1947 годзе ў в. Пракопаўка Гомельскага 
раёна, Беларусь. Скончыла філалагічны факультэт 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ф. 
Скарыны. Працавала ў раённай газеце, настаўнікам у 
школе, рэдактарам на абласным тэлебачанні. Піша на 
рускай і беларускай мовах. Вершы і  пераклады 
публікаваліся ў перыядычным друку і  калектыўных  
складанках. Аўтар сямі кніг. Лаўрэат 
рэспубліканскага конкурсу "Лепшы твор 2010 года" у 
намінацыі перакладу, некалькіх абласных і 

рэспубліканскіх літаратурных прэмій. Адзначаная архірэйскай Граматай 
Тураўскай Епархіі. Жыве ў Гомелі. Працуе ў Гомельскім абласным 
Палацы творчасці дзяцей і моладзі кіраўніком школы "Малады 
літаратар". Адзначана нагрудным знакам СПБ «За вялыкый уклад у 
літаратуру». Член СПБ с 2000 года.  



155 

Вершы Маркер Галіны 
 

Цыганская праўда 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
"Выцякаюць рэкі з неба, 
Напаўняюць яны акіяны..." 
Гэту дзіўную напаў-небыль 
Мне паведалі ад цыгана. 
 
Я запэўніць яго старалася, 
Што крыніцы - вытокі рэкам!" 
Толькі праўда мая засталася 
Не ўспрынятай чалавекам. 
 
Бачыў ён гэта ўсё іначай, 
Выбіраў, што яму мілей, 
 Не пра тое, казаў, я плачу, 
Не за тое шкада сябе. 
 
Гаварыў: "Не патрэбна  праўда, 
Ад яе - толькі боль ды гора... 
Сёння знойдзеш яе, а заўтра?" 
...Рэкі з НЕБА ўпадаюць у мора... 
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Пакупнік 
пераклад Шкляравай Ніны 

- Прадайце шчасце на разліў. 
Не трэба ні вады, ні піва, 
Хачу,  жыццё сабе шчаслівае,  
Прадайце шчасце на разліў! 
 
І загарніце паўкіло 
Любві ў паперу залатую.  
Без золата? Тады - у любую! 
Няма любові?.. 
Не павезла! 
 
А дружбы, як рачулка, чыстай, 
Хай нават з гаркатой трывогі, 
Дастаўнік збіўся з той дарогі... 
 Гасцінцам ехаў камяністым... 
 
Ну што ж, давайце шакаладку… 
"Карміць"  душу мне зноўку нечым, 
Ёй мае быць "галодны" вечар, 
 Хоць  страўнік будзе у парадку! 

 
 

Пашкадавала 
пераклад Шкляравай Ніны 

Вецер не вые, ён проста так плача - 
Лета сышло, ён пра гэта шкадуе.  
Ну не ўмее ён плакаць іначай! 
Холадна ветру, па сонцу сумуе. 
 
Вецер трапеча, нагрэцца жадае, 
Сходу кідаецца ў сонныя кроны! 
Толькі не грэе ліства нежывая, 
Бо ўсё зжаўцела, было што зялёным. 
 
Росы халодныя, быццам ільдзінкі, 
Ўсё, што звінела, аглухла, не чуе 
З хмары дажджынка упала ў абдымкі... 
Вецер, не плач, я цябе пашкадую! 
 
Стогны сунімем, а холад, як мода, 
Ледзь патрывай, будзем снегам гуляцца - 
Ёсць у сняжынак крыштальнасць пяшчоты... 
Вер мне, цяпла трэба нам дачакацца. 
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Бульба 
пераклад Шкляравай Ніны 

Надгарэла ў рондаліку бульба… 
Пах юнацкасці з кухні плыве: 
Ноч і вогнішча: хлопчыкаў гульбы,  
А гітара дрынчыць і пяе. 
 
Светлячкоў міні-зоркі іскрацца, 
Камары... Ды падзецца куды? 
Як хацелася нам цалавацца! 
Моладзь - рэчка шалёнай вады. 
 
Ад кастра – убакі ўсе сцяжынкі: 
Развялі, падзялілі шляхі, 
Ды вачэй зухаватых іскрынкі 
Павыпальвалі злыя штрыхі. 
 
Муж бурчыць: «Зноў нішчымная булка!» 
Ў халадзільніку воля вятрам…  
Спецыяльна спалю сёння бульбу, 
Каб успомніць дымок ад кастра! 

 
 

Вершы Пенюковай Ірыны 
 

*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

Скамячыў дождж туману усю вату. 
Ліхтар прыліп да мокрае ліствы, 
Што так блішчала страчана і свята…  
Сярод вады узніклі астравы, 
Схаваліся затым. Не разбяру - 
Круцілася якаясь пацяруха…. 
Вось у такую сумную пару  
Я выплакала ў вершах сваю скруху 
І гэты дзень…  
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*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
Нехта ўсхліпнуў натужна і глуха, 
Хлопчык чуў, стрыг авечку у хаце. 
То скалечаны целам і духам, 
Блудны сын набліжаўся да бацькі. 
 
Цяжка дыхаў, налёг на кавеньку,  
Увабраны ў гнілое рыззё:  
Бацька, дай мне хаця б тры капейкі! 
Не адрынь, гэта семя тваё. 
 
Пашкадуй! Аніякі, нічый я, 
А наперадзе смутак і тлен… 
Бацька тут абдымае за шыю, 
Паднімае сыночка з кален,  
 
Моцна сціснуў, суцешыў і плача. 
Сын малодшы быў збоку, сказаў: 
- Што ж, праходзь… 
Ну, а як жа іначай.- 
І маўклівыя вочы хаваў. 
 
Адсвяткуем мы свята, бо хоча  
Бацька наш цябе зноўку прыняць… 
Весяліліся ў хаце да ночы. 
Ля агменю ляжала ягня. 

 
 

*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
Пастаяць, там, дзе бэз ля парога, 
Выпраўляць у нябёсы аблокі. 
Можа, заўтра - растанне, дарога, 
І нуды непазбежнасць… А покуль – 
 
Ў летнім небе далёкія птушкі, 
Пожню хрысцяць іх лёгкія цені. 
І ў радкі на старонцы , як стружка, 
Ападае суквеццяў адзенне.   
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*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

«Палячу пярэста-шэрым птахам, 
Злыя раны лады абатру…» -  
Яраслаўна, нібы Андрамаха, 
Плача і галосіць на юру. 
 
«Павярнуся птушкай над крыніцай, 
 І збяру я травы ў кроплях рос, -  
Зноў галосіць, шуйцу і правіцу 
Прасцірае да саміх нябёс - 
 
Добры Ойча! Веры не парушыш! 
То ўзыходзіць ад зямлі не дым , 
То струменяць, спаганяюць душы. 
Уратуй іх, грэшных ад бяды!» 
 
І надзеяй боль свой аплятае: 
«Божа, Божа! Два крылы мне дай!» 
Яраслаўна плача, прычытае, 
Гледзячы бесперастанку ўдаль, 
 
Крылы там вялізнага размаху 
Распасцерла сонейка ўгару: 
«Палячу пярэста-шэрым птахам, 
Злыя раны мужу абатру…» 
 
І калі, ужо амаль аслепшы, 
Ёй павекі марывам звяло, 
Свежы вецер – Ігар або Гектар? 
Астуджае мокрае чало. 
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Пенелопа 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
Здаецца мне – вецер аціх. 
Самлеў ад віна і ад пекла, 
Які не хваліўся жаніх, 
Што жонкаю стану я пекнай? 
 
Вар'яты! Афіна, зірні 
Хто смее раўняцца з героем! 
Марудна як цягнуцца дні! 
О, меднагудучае мора, 
 
Вярні Адысея, вярні, 
Туманы забыцця рассеяўшы! 
У пальцы ўпіваецца ніць. 
Ты чуеш? Вярні Адысея! 
 
Я помню – абдымкаў вясну, 
Так, быццам няма і разлукі! 
Прачнуся – падушку знайду, 
Ды холаду ліпкія рукі. 
 
Ды слабасць яшчэ не спалох, 
Не ён маім стаўся героем, 
Я веру ў бязлітасны лук 
З нацягнутай зноў цецівою! 

 
 

*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

А ў Расіі быць паэтам –  
Быць знявераным, 
Цесна нам на Свеце гэтым,  
як у чэраве…  
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*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
Перабіраю фота і тады, 
Мінулае я вызваляю з клеці, 
Кладу на стол апошнія гады - 
Мінулага стагоддзя ліхалецце, 
 
Знаходжу, нібы з абразоў святых, 
Прапаўшых спісы, зведаю сіроцтва. 
І незваротнасць постаці старых 
У век нікчэмны розуму й блюзнёрства, 
 
Душы без духу, цела без крыжа, 
Без веры і любві, і ўсё такое…. 
«паўсюль пустэча», лёгкасць міража, 
Складаней невядомым стать героем! 
 
Бо датыкальнасцю сваёй святыні 
Калючы сорам гідкага бяссілля 
Не адкупіць. Народжана Расіяй, 
Я, як і вы, нясу ў сабе Расію. 

 
 
 

*** 
пераклад Шкляравай Ніны 

 
Цурчыць крыніца. Тужыць адзінока, 
Але ж для дрэўца гэта Божы дар. 
Нагнецца падарожнік да вытоку, 
Ў халодных бруях абмачыўшы твар, 
 
І пойдзе зноў таптаць шляхі зямныя. 
Куды? Навошта? Ведаць не дано.. 
А быў жа час – разумнікі другія 
 Ваду муцілі, завалілі дно. 
 
Што ж, ані ў чым нікога не ўпікаем, 
Перажывём! Хапіла б толькі сіл! 
Хай толькі на зямлі не высыхае,  
Крынічанька – душа Святой Русі. 
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Палянскі Яўген Мікалаевіч, Растоўская вобласць, г.Таганрог 
Нарадзіўся на Ўкраіне ў Данецкай вобласці. Школьныя 
гады прайшлі ў інтэрнаце (Растоўская вобласць, Расія). 
Мае дыплом інжынера-радыётэхніка (Таганрогскі 
радыётэхнічны інстытут, 1978). Першыя вершы напісаў 
будучы школьнікам. Выпусціў 5 зборнікаў сваіх вершаў. 
Публікаваўся ў газетах, а таксама ў літаратурных 
альманахах. Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і 
майстроў мастацтваў. Жанаты, пражывае ў Таганроге, 

пенсіянер. 
Сірэнка Аксана Віктараўна, ЛНР, г. Кіраўск 

Нарадзілася 27 сакавіка 1980 года ў горадзе Кіраўск 
Луганскай вобласці, Украіна. Адукацыя вышэйшая, у 
2004 годзе скончыла Луганскі аграрны універсітэт, 
эканамічны факультэт. Па прафесіі — бухгалтар. 
Удзельнік паэтычнага аб'яднання «Стахановец» г. 
Стаханаў, ЛНР, член Міжрэгіянальнага саюза 
пісьменнікаў. У творчым багажы — тры паэтычных 
зборніка.  

Савенка Аліна, г. Растоў-на-Доне 
Паэт. 26 гадоў. Удзельніца форуму маладых дзеячаў 
культуры і мастацтваў искусств «Таврида 5.0», літаратурная 
змена (2019 г). Рэзідэнт, намеснік кіраўніка найбуйнейшага 
ў Растове моладзёжнага паэтычнага праекта «Литературная 
гостиная» (https://vk.com/lit_ghost). Арганізатар паэтычных 
мерапрыемстваў.  
 

Юртаеў Дзмітрый Валер'евіч, г. Мінск 
Нарадзіўся 5 траўня 1978 года ў горадзе Борне Сулінава 
(Польшча). Адукацыя: Беларускі дзяржаўны эканамічны 
універсітэт (2000); Беларускі дзяржаўны інстытут па 
сертыфікацыі, метралогіі і кіраванні якасцю (2008); 
Інстытут бізнес-тэхналогій (2016). Паэт, празаік, 
перакладчык, мастак, дызайнер. Сябра Беларускага саюза 
пісьменнікаў «Полоцкая ветвь», Міжнароднага саюза 
пісьменнікаў «Новый Современник», акцёр Тэатральна-

літаратурнай майстэрні «ЛитоСфера». Член журы, лаўрэат і пераможца 
шматлікіх міжнародных літаратурных конкурсаў, фестываляў, 
тэатральных прэмій. Аўтар літаратурных праграм, семінараў і майстар-
класаў для дзяцей і дарослых. З 2004 года Вершы друкуюцца ў часопісах 
Расіі, Беларусі, Украіны, Ізраіля, Канады, Польшчы.  
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Вершы Палянскага Яўгена 
 

Iронія 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Усіх пазабываю. 
На стук не адчыняю, 
Я закрыю вочка зрок, 
Ні гу-гу ў адказ — маўчок. 
Як глухі цяцера. 
На засове дзверы. 
Я адзін пабыць хачу. 
Стук ды стук, а я — маўчу. 
 
Душой адпачываю, 
Хай кніжак не чытаю. 
Вершы вырашыў пiсаць — 
Добра, дрэнна — напляваць. 
Ад сяброў пазнаю. 
Не перажываю. 
Рыфмы так i сяк кручу. 
Дзесьці стук, а я — маўчу. 
 
Сустрэч не трэба ўсякiх, 
Да цішынi — падзякi. 
Мiлы толькi мне шумок, 
Той, што чайніка свісток, 
Што свiсцiць у меру, 
Кліча на вячэру. 
Прэч сняданак i абед, 
Мэта — нарадзіць санет. 
 
Хоць прырода вабіць, 
Лепш у ложку марыць. 
Чысты лiст — натхнення плён — 
Хутка рыфм чакае ён, 
Словы для санета 
Лірыка-паэта. 
Разважаю, ліст кручу, 
Дзесьці стук, а я — маўчу. 
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Ліст ляцiць з дакорам: 
Рыфма — непакорна! 
Ды і хіліць сон мяне, 
Думкі розныя змахне. 
Вейкі я змыкаю, 
Ціха засынаю... 
Не перашкаджайце мне 
Музу сустракаць у сне! 

 
 

*** 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

Пад завейныя песні гулліва, 
Праз разныя аконныя пяльцы 
Свой узор вышывае на дзіва 
Госць мароз, а мае пастаяльцы: 
Адзінота з сястрой цiшынёю — 
Зноў пад шорах чарнавікоў 
Размаўляць пачынаюць са мною 
Паэтычнай мовай радкоў. 
Будзе добрай і мудрай гаворка, 
Муза ў кубак налье моцнай кавы 
І, магчыма, адорыць на золку 
Геніяльным шэдэўрам сапраўдным... 

 
 

*** 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

Не чакаю цярпліва чагосьці 
Ля парога. 
Не прадкажаш жыццё ў паваротах, 
І дарога 
Не прамою кладзецца пад скаты 
І не гладкай, 
Па крывой я трасуся (нясоладка), 
Па гарбатай. 
Дзесьці гладкая ёсць і прамая - 
Там парады, 
Калi ж лёс мой — дарога другая, 
Я ёй рады. 
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*** 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

На свеце шмат розных праблемных часiн, 
I iх вырашэнне, падчас, ні ў якія не лезе вароты. 
Прымаю пакорлiва ўсё, задаволены ўсім, 
Бо наша жыццё неблагое, паверце, і тым, 
Што нечаканае... у сваіх паваротах. 

 
 

Летні дождж 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Вось ізноў блукаюць хмары кучна, 
Лівень з неба льецца ўсё мацней. 
Свет для многiх сумны i нязручны 
Ў гэты міг, а мне ў ім весялей! 
 
Гром грыміць, маланка ў небе ззяе, 
Свет чароўны стане прыгажэй! 
Хай кагосцi дожджык усыпляе... 
Я не сплю, мне весялосць бліжэй! 
 
Я смяюся, ў дождж гуляю смела, 
Хоць крычаць: «Глядзі, не захварэй!» 
Хараство дажджу мне зразумела. 
Змок няхай, затое весялей! 
 
Рэкі ўжо няхай, а не дарогі, 
Ды крычу ўсё роўна: «Лі мацней!» 
Туфлі прэч, купаю ў лужах ногі, 
Басанож намнога весялей! 
 
Вось шкада, што хмарнасць разліецца... 
Напішу аб дожджыку хутчэй! 
Не бяда — чарніла расплывецца. 
Дождж i вершы — сэрцу весялей! 
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Вершы Сірэнка Аксаны 
 

Свет на далоні 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Усё будзе здорава ў нас! 
Паводле дакладнага плана,  
Калi ж гэта вельмi складана,  
Яшчэ не дайшоў ты — не час — 
 
Да той запаветнай мяжы, 
Што мірную радасць хавае. 
І толькі два крокі да краю, 
Баі два цяжкія пражыць.  
 
Да цяжкасцей не прывыкаць, 
Гадамі жывём мы на зломе,  
Трымаем свой свет на далоні,  
І нельга нам рук апускаць! 

 
 
 

Восеньскае 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Не мае на памылку восень права — 
Пачуццi на юнацтва не спісаць. 
Ёй звыкла больш, прасцей усё губляць, 
Бо ўсмешкам верыць неяк нецiкава. 
 
Халодны позiрк мае восень зноў, 
Распланаваны справы i шматкроп'і. 
Разлічана дакладна ўсё па кроплях: 
Дзе колькi сонца, навальніц, дажджоў. 
 
Не мае восень права на любоў, 
Ёй лёсам перад сцюжаю схiленне. 
І толькі клёны — нiбы азарэнне, 
Заўзяты водгук яркіх летніх сноў. 
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Перад скачком у невядомасць 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Трывожныя радкi, як пустазелле ў полi. 
На скрыжаванні сноў баюся ўпасці зноў. 
Слухмянай мне не стаць, пакорлівай ніколі, 
Не знiшчыць сэрца моц шалёную агнёў. 
 
Надзейнасцi асноў знiшчаць не надта гожа, 
Не пабаюся я і ўстану ў поўны рост, 
Ды лейцы адпушчу — далей хай судзiць Божа, 
А там, на шчасце мне, — цi поспех, цi пагост. 
 
А з нiтачак узор пляцецца незвычайны,  
Дарогі нашых мар i мітусня падзей. 
Шмат  нiў перада мной адкрыццяў разнастайных — 
Засеяць лёгка іх, плён зберагчы цяжэй. 
 
Зноў кроў ва мне кіпіць, распростваю я крылле,  
Паўночныя вятры штурхаюць зло на ўзлёт. 
Наперад я лячу, пакiнуўшы бяссiлле,  
Пакуль не зразумець: падзенне цi палёт? 

 
 
 

Адзінота 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Мне адзiноту любiць падабаецца. 
Я цішыню проста ўтульна згарну, 
I бессаромна рука мая цягнецца 
Выключыць свет, каб спакойна заснуць. 
Думаць адкрыта і нават уважлiва, 
Вылечыць боль, што цячэ цераз край. 
На брударшафт з адзінотай разважлiва 
Выпіць завараны кветкавы чай. 
Вось i ў душы сцiхне ўсё недарэчнае — 
Новаму дню насцеж дзверы адкрыць. 
Проста любiць адзіноту спрадвечную — 
Ведаю: ёсць з кім яе падзяліць. 
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Грамадства і людзі 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

 
Мы самі сабе любім ставіць гранiцы: 
Два крокі да краю, пяць дзён да зімы. 
Як трэба ўлюбляцца, з кім трэба — мірыцца 
І лёс будаваць на аснове прамых. 
 
Ды толькi жыццё — не заўжды паралелi, 
Яно нібы горны бурлівы паток. 
А людзi больш звыкла ўпадуць на калені, 
Чым разам у песні заменяць радок. 
 
Дзівак і вар'ят толькi здольныя, мусiць, 
Не слухаць натоўп i гуляць на вятрах, 
Да думак адзiных iх нельга прымусiць, 
У сэрцы іх воля, яскравы іх шлях. 
 
Тут нельга судзіць, бо суддзя толькi Неба, 
Тут вопратку кожны бярэ па сабе. 
Застацца сумленным, не рухацца слепа 
За іншымi ў час — не бар'еры для бед. 
 
А жыць па законах — спадручна, няшкодна, 
Чакаць летам сонца, а снегу — зімой. 
Разбіцца аб скалы не вельмі выгодна, 
Ляцець лепей, мабыць, па звыклай крывой. 
 
Ды бессань уночы ўсё вые ваўчынай, 
А днём ад паглядаў стамляешся ўраз... 
Калі сваiх крылаў няма за плячыма, 
Не сыдзеш нiколi з пракладзеных трас. 

  



169 

Вершы Савенка Аліны 
 

*** 
пераклад Юртаева Дзмітрыя 

Цябе ўсяго ўдыхнуць да паражэння — 
I да загадкi знойдзены адказ. 
Свабода — мiф, без хуткасці падзення, 
Сто светлавых гадоў для нас — якраз. 
 
Сутокi рэк па самыя вытокi, 
Застылых цел пазахiнаны ўзор. 
Без часу сны для нас, без падаплёкi, 
I не для ўсiх размовы нашай твор. 
 
Так пахне дом зямному эмігранту, 
Так бачаць мора ў самы першы раз. 
Рука ў руцэ — галоўная канстанта, 
З усіх часоў найважны — гэты час. 
 
Уткнуцца ў сэрцы крыламі лапатак, 
Пакуль растаў у снежні белы свет. 
Хай забыццё было кароткiм надта, 
Ды застанецца мне як запавет. 
 
Не маю слоў, пусты набор значэнняў. 
Я — лёгкі частак сплаў, што зліты ў скрут. 
Ты — вечны шчыт каханых пакаленняў. 
Дабранач, горад хуткастных мінут. 
 
Захоўвай рай мой — успамінаў квецень, 
Апошні ўдых шчаслівай цішыні. 
 
Адзiн закон ёсць з трох ва ўсім сусвеце: 
 
Паснулым побач  
верыць можна  
ў сны.  
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Арлова Ніна Мікалаеўна, г. Новасібірск 
Аўтар і выканаўца сваіх песень. Скончыла Якуцкі 
фінансавы тэхнікум і Іркуцкі інстытут народнай гаспадаркі, 
працуе бухгалтарам. З 2013 года ўдзельнічае ў фестывалях 
шансона ў розных гарадах Расіі. Супрацоўнічае з 49-м 
каналам Новасібірскага ТБ, Бард-Радыё Сібір. За апошнія 6 
гадоў выпусціла тры зборнікі вершаў. 

Цыганкова Яна, г. Варонеж 
Нарадзілася і вырасла ў Варонежы, вучылася ў гімназіі ім. 
А. Платонава (2001—2012), пазней скончыла філалагічны 
факультэт ВДУ. Першыя спробы пісаць вершы пачаліся з 7 
гадоў. Удзельнічала ў днях паэзіі ВДУ, друкавалася ў 
прымеркаваных да гэтай падзеі зборніках (2014, 2019 гг.). 
Лаўрэат фестывалю аўтарскай песні і паэзіі «Воронежская 

Вега» ў намінацыі «Паэзія». У 2018—2019 гадах — удзельніца 
паэтычнага марафона, арганізаванага ў рамках Міжнароднага 
Платонаўскага фестывалю мастацтваў. 
Шульжэнка (Салтанава) Анжаліка, Растоўская вобласць, 
Неклинаўскі раён 

Нарадзілася 23 лютага 1993 года. Паэт, празаік, паэтычны 
перакладчык. Нарадзілася ў в. Пакроўскае, Неклінаўскага 
раёна. Скончыла РГТЭУ па спецыяльнасці “Туризм и 
гостиничное хозяйство”. У цяперашні час пражывае у г. 
Растове-на-Дану. Друкавалася ў калектыўных зборніках. 
Лаўрэат паэтычных конкурсаў. 

Явіч Яна Паўлаўна, г. Мінск 
Паэтка, празаік, перакладчык, рэдактар, карэктар. 
Нарадзілася 26 лістапада 1983 года ў Мінску. У 2006 годзе 
скончыла факультэт рускай філалогіі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. 
Шмат гадоў займала пасаду рэдактара аддзела прозы і 
паэзіі ў газеце «Літаратура і мастацтва». Сёння працуе ва 
ўстанове Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«Издательский дом “Беларусь сегодня”». Член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, актрыса Тэатральна-літаратурнай студыі «ЛитоСфера». 
Неаднаразовы лаўрэат і пераможца шматлікіх міжнародных 
літаратурных конкурсаў і фестываляў. У 2017 годзе Саюзам пісьменнікаў 
Беларусі ўзнагароджана медалём «За вялікі ўклад у літаратуру».Вершы 
друкаваліся ў газетах і часопісах аўтар кнігі паэзіі, трох кніг прозы для 
дзяцей. 
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Вершы Арловай Ніны 
 

*** 
пераклад Явіч Яны 

 
Я паеду туды, дзе гарчыць дзікі пах палыновы, 
Дзе сухія вятры і дзе так прахалодна-ліўнёва, 
Дзе ганчар круціць круг і дзе посуд не б'ецца са звонам, 
Ад сяброў і сябровак, насуперак розным намовам. 
Я паеду туды, дзе ніколі мяне не пазнаюць, 
На світанку зліюся са зграяй, што ў высях лятае,  
І растворацца крык мой ды плач у птушыным гуканні, 
І атуліць хіджаб мае плечы па звычаях даўніх. 
Сонца белае ў сон па лазе вінаграднай крадзецца, 
І хітне галавой аксакал, і ў кулак пасміхнецца. 
Але сцісне ў грудзях стылю рускага перасцярога… 
Я паеду туды, але ўсё ж — ці надоўга?.. Надоўга! 

 
 
 

*** 
пераклад Явіч Яны 

 
Як можна?! Паэт — гэта той жа дзіцёнак. 
Як можна ў душу, што адкрыта, пляваць? 
Іголкай праз сэрца, нібыта праклёнам,  
Па кроплі пагардай яго забіваць. 
 
Як можна? Бо ён жа без племені-роду, 
Аблашчаны Богам, забыты людзьмі 
І піша, як дыхае, Музе ва ўгоду 
Оды Расстанню, санеты Любві. 
 
Ён правадыр на зямлі грэшнай гэтай  
Боскага мыслення, боскіх жа фраз. 
У цемры, хоць сам не святы, апраметнай 
Светла камусьці з цяпла, што для нас. 
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*** 
пераклад Явіч Яны 

 
Я лесвіцу ў неба збудую са слоў, 
З нотак парэнчы пастаўлю. 
Пашэнціла мне, і не трэба размоў. 
Кахала ў жыцці гэтым. Праўда. 
 
Табе выпаў шанц. Ты ж не ведаў зусім. 
«Шчасліўчык», — усе гаварылі. 
І дровы згаралі на досвітку тым, 
Запалкі намоклыя стылі. 
 
Шчасліўчык! Душой дакрануцца ты змог 
Да боскай прасветленай сілы. 
І хай у цябе будзе шлях без трывог  
У промнях твайго небасхілу! 
 
Мяне ўспамінаючы, струны крані, 
Зрабі безаблічным расстанне. 
І не вінаваты цяпер нашы дні, 
Што стала далёкім вяртанне. 
 
Мяне ўспамінаючы, помні Усход. 
Дам іншыя зоркі і неба. 
Шчасліўчык! Твой выдых і ўздых без нягод  
Я вуснамі кожны сагрэла. 
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*** 
пераклад Явіч Яны 

Яна купіла ландышаў букет  
На плошчы ля старэнькага фантана. 
Той цуд лясны. Той добрай казкі свет 
Пад лустачкаю крохкай цэлафану. 
Яна сваім не верыла вачам, 
І трошкі бровы хмурыла, ды толькі 
З лясных жамчужын падала раса 
Па кропельцы ў раскрытыя далонькі. 
Яна ўдыхала водар чысціні  
У безабліччы шэрага бетону… 
Яна цяпер, як у былыя дні, 
Зрабілася бязглуздай і раптоўнай. 
І глупствы захацелася тварыць, 
І на арэлях сонечных качацца!!! 
І ландышаў ёй кошык падарыў 
Прахожы хлопец, што сказаў: «На шчасце!» 
Іх водар так яе п'яніў, 
Дрыжалі лісцікі букета. 
Забытым голасам любві 
Ёй хтосьці ціха гаварыў: 
«Прыйшла вясна — 
Надыдзе й лета…» 

 
Вершы Цыганковай Яны 

 
*** 

пераклад Явіч Яны 
 

Рассыпаўся час, як старыя-старыя каралі — 
Звініць, па падлозе разбегся крываваю крошкай. 
Мы плачам яшчэ — з фатаграфій зусім засмяялі… 
Навошта так, родныя?.. Кіньце вы ўжо, колькі можна?! 
У спробах сабраць кругляшы пералівістай яшмы, 
У гонцы за тымі, каго ўжо ніколі не вернем, 
Мы замкі з паветра будуем ізноў, і не страшна, 
Што вежы зноў сонца ламае, ўзышоўшы ў свой церам. 
Сядзіш на падлозе, як цацка — забыты ў імгненне. 
Гуллівым звярком у бязладдзі надзея, нарэшце, 
Што, грэючы дух твой, сапіць у цябе на каленях. 
А можа і праўда, пазней усё стане ранейшым?.. 
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Вершы Шульжэнка (Салтанавай) Анжалікі 
 

Малюнак 
пераклад Явіч Яны 

 
Мне бы паехаць на Захад... Ды еду назад, 
Дзе пад нагамі чарнее зямля, не асфальт, 
Дзе ў ізумрудах трава і раса як крышталь, 
Дзе з акунямі сябруе рачная кефаль. 
 
Бачу хацінку у кедравым лесе — малю, 
Ціха прашу: «Ойча, сонца яшчэ намалюй, 
Каб прамяні танцавалі па краі трубы 
І пранікалі скрозь той шэра-бэзавы дым». 
 
Выдзелю колькі... хоць колькі свабодных мінут, — 
Компаса стрэлкі пакажуць на карце маршрут, 
Дзе пад нагамі — фіялкі, шалфей, васількі, 
Песні ў траве дзе пяюць цвыркуны ля ракі. 
 
Я ж уцякаю. Ды цягне чамусьці назад, — 
Ў’ецца дарога і сцелецца стужкай асфальт. 
...Там, на заходзе, іскрыцца азёрная гладзь. 
Божачка, дзякуй за пэндзаль. Цяпер — маляваць… 

 
 

Абдымі 
пераклад Явіч Яны 

 
Дай напіцца мне, мама, ключавою вадой, 
Хай зацягнуцца раны, разальецца спакой, 
І змагу развітацца з чарадою я крыўд. 
Ты падзьмеш мне на «ваву»? Бо яна так баліць… 
 
Мама, дапамажы мне цёплым мёдам са слоў, 
У сабе б разабрацца, толькі мала гадоў, 
Я хварэю так доўга, што канца не відаць, 
Я вярнуся ў гняздо. А ці зможаш прыняць? 
 
Я памыюся перадсвітальнай расой, 
Перад Богам паўстану чысцюткай слязой, 
Ды замру ля парога, — зноў выбар… А ці 
Мне далей, падкажы, варта, мама, ісці? 
 
Я блукала па свеце, прайшла паўзямлі, 
Радзялі са мной шчасце — мяне абдымі. 
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Вершнік 
пераклад Явіч Яны 

 
Доўгай стала зіма — ёй пражыць многа соцень год, 
Маляваць мне жыццё на акенцы праз лёд — наскрозь, 
Калясніца жыцця не зрабіла наступны ход, 
Вершнік вельмі замёрз, ды чакае чагось (кагось?). 
 
Вершнік моўчкі застыў, і падводы вісяць змяёй, 
Пакрываюцца сіняй шэранню выгібы рэк, 
І яшчэ капыты не ўзносяцца над зямлёй, 
Ды і лёгкі галоп не зрываецца ў хуткі бег. 
 
Доўгай стала зіма — а вакол жа мільён лампад 
Загараецца ў душах такіх, як і я, людзей, 
Калясніцу заносіць раз’юшаны снегапад, 
Каб вучыліся мы ў бядзе быць да ўсіх дабрэй. 
 
А па небе бяздонным аблокаў брыдзе канвой, 
З вышыні праглядае маленечкім цёплым святлом. 
Чыйсьці голас мне шэпча ў віхуры: «Я толькі твой, 
Буду ў свеце халодным табе я шчаслівым квітком». 
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Саевіч Ларыса Вітольдаўна, ДНР, г. Данецк 
Дата нараджэння: 7 сакавіка 1971 года. Адукацыя: 
вышэйшая, Данецкі нацыянальны універсітэт, Факультэт 
рамана-германскай філалогіі - філолаг, выкладчык, 
перакладчык. Член Саюза пісьменнікаў і Саюза 
журналістаў Данецкай Народнай Рэспублікі, лаўрэат 
нацыянальных і міжнародных паэтычных фестываляў. У 

2014 годзе выйшла кніга вершаў і прозы «Гармония контраста», аўтар 
двух паэтычных зборнікаў. У 2019 годзе стала двойчы лаўрэатам 
Міжнароднага конкурсу «Звучат Алехинские строки» ў Курску. 
 
Ясеў Уладзімір Віктаравіч, г. Магілёў 

Нарадзіўся 1 сакавіка 1961 года ў г. Быхаве Магілёўскай 
вобласці. Кандыдат палітычных навук, дацэнт. Прайшоў 
шлях ад асістэнта кафедры да прарэктара ўстановы 
адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.А.Куляшова». Паэзіяй захапляўся са школьных гадоў. 
Пачаў друкавацца ў калектыўных зборніках літаратурнага 
з'яднання «Натхненне». Друкаваўся ў перыядычных 
выданнях. Аўтар кніг паэзіі «Паловы дыні» і 

«Времяворот». Піша на беларускай і рускай мовах. Вялікую ўвагу надае 
лірычным пачуццям,, прыгажосці роднай прыроды, пошуку сэнсу жыцця 
сённяшнім гараджанінам – учорашнім жыхаром сяла. Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. 
  



177 

Вершы Саевіч Ларысы 
 

Палявая кветка - амаль пустазелле 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Я прарастаю парасткамі ў жыце 
То ў памяці, то ў полі за вакном, 
І вершамі, і кветкамі расшыты 
Мой лёс някідкі, лёгшы дываном. 
 
Я догляду не прагну і паліву, 
Не рвуся, каб патрапіць у вянок, 
Квітнею сціпла, толькі аж да жніва 
Мне радуецца кожны каласок. 
 
Мне вырастаць на кветніку не люба, 
Там трэба ведаць месца, дзе стаяць, 
Там шум, асфальт і выхлапныя трубы 
Мне не даюць ні думаць, ні буяць. 
 
Хай не стае мне дарагіх фларыстаў, 
І не ўпрыгожу пафасны букет, 
Святло маёй расы світальна чыстай 
Зазіхаціць, як рэдкі дыямент! 
 
Звядаюць ружы, што ў руках кабеты, 
Схіляюцца лілеі ў цэлафан, 
А я тулюся да зямлі ўсё лета, 
Квітнею ў дождж, спякоту, ураган. 
 
Тугім павоем не звіваю ногі, 
І ланцугом не сцягваю рукі, 
Расту, красую, пахну ля дарогі, 
Дзе весела пракрочаць мінакі… 
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Надзея памірае апошняй 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Калі сапраўднай не хапае веры, 
Калі любоў няможна адшукаць,  
Калі не маеш праўды і даверу – 
Надзея застаецца ратаваць. 
 
Спляліся сем шляхоў на скрыжаваннях, 
Вялі мяне здалёку ў нікуды,  
А ў чорным небе ледзяное ранне 
Хавала зорак млявыя сляды. 
 
Застыгла я ад холаду і страху, 
Спазнаўшы адзіноту і нуду 
Не ўласнага – Сусветнага размаху… 
Раптоўна я гульню яго прыму, 
 
І, развучыўшыся кахаць і верыць, 
У калаўротку мірскай мітусні, – 
Сваім жыццём я звыкла буду мераць 
Святло халоднай зоркі з вышыні. 
 
Схіліла я калені ў чыстым полі, 
Душой адкрыла свету глыбіню, 
Пакорліва прасіла лепшай долі, 
Каб захаваў Бог думак чысціню.  
 
Яна прыйшла нясмела і нягучна, 
З кален узняла, за руку ўзяла. 
“Бяда дакучыць – розуму навучыць”, – 
Сказала і ад плахі адвяла. 
 
І мы пайшлі з Надзеяй, нібы сёстры, 
Ад шчырых першацветаў наўздагад, 
Не лічачы бясконцых, пыльных вёрстаў, 
З вясновага гасцінца ў снегапад. 
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Калекцыя душы 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Збірае нехта маркі ці манеты, 
Хтось скача ў даўжыню ці ў вышыню, 
А я блукаю па шляхах планеты 
І прыгажосць у сэрцы бараню. 
 
На лецішчы, дамы, аўтамабілі 
Змарнуе нехта сталы ганарар, 
А я лячу пабачыць Пікадылі, 
Арбат і Рамблу, Яфу і Манмартр… 
 
Здымаю кадр за кадрам я вачамі: 
Пейзажы і партрэты гараджан, 
У думках разбіраю іх начамі, 
Вывожу зноў на памятны экран. 
 
Усмешкі гарадоў і кантынентаў, 
Дарункі акіянскай глыбіні 
Мне даражэй сумнеўных кампліментаў – 
З гадамі ўсё чароўней, нібы міф. 
 
У гэтым зборы не злічыць шэдэўраў, 
Я іх шаную, дбайна берагу – 
Эмоцый музыка на чуйных струнах нерваў… 
Калекцыяй свой гонар я сцвярджу! 
 
Там Ніагара, са смарагдаў Буда 
Сан Марка, “Мост уздыхаў”, Луўр, Версаль, 
Біг Бэн, Брадўэй і зоркі Галівуда, 
Нарвежскіх фіёрдаў далеч, строма скал…  
 
За ўражанні я ўсё аддаць гатова: 
Шукаю іх у справах і ў сябрах 
Цалую неба, сустракаю золак 
І па зямлі іду ў далёкі шлях. 
 
Я невычэрпнасць свету вымяраю, 
Нажаль раскошы ўсёй мне не сабраць… 
Майму музею – ні канца, ні краю, 
Якое шчасце гэта ўсведамляць!!! 
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Уцёкі з восені 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Я спрытна ашукала злую восень, 
Збягаючы ў далёкія краі, 
Ні шубы цёплыя, ні боты тут не носяць, 
Бо светлыя, пагодлівыя дні. 
 
Злуецца лістапад – застаўся з носам, 
Яму не дацягнуцца за мяжу! 
Насупіць бровы хмар і гляне коса 
Вачамі, мокрымі ад снегу і дажджу.  
 
З нямоглай лютасцю мне снежкі ўслед кідае, 
Пашле ў пагоню колкасць завірух, 
Але няўхільна снег пад сонцам тае, 
Цяпер ён – пляск, капеж, струменя рух… 
 
Я восені смяюся ў твар, гуляю 
Ў гульню, як-быццам не вярнуся зноў 
Дзён цераз дзесяць з цеплыні Біскаі 
Ў абдымкі снежня, холаднасць вятроў.  
 
У дурнях лістапад, а як не знаю 
Зіму адолець – кліча ў снег і лёд… 
Блукаю ўздоўж затокі і чакаю, 
Пасадкі на зімовы самалёт.   
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Філалогія вайны 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
На мове разбурэнняў і вайны 
Мой горад не імкнуўся размаўляць, 
Не ведаў грому штучных навальніц, 
Мільёнам ружаў марыў расквітаць. 
 
Па горадзе страляе «Гіяцынт», 
Б’юць “Гваздзікі”, “Акацыі”, “Півоні”, 
Але не кветкай пахне лабірынт 
Пабітых плошчаў, вуліц, а шалёнай 
 
Нялюдскасцю, крывёю і агнём, 
Бядой і горам. Тут няма пялёсткаў… 
Калі ж мы, урэшце, разумець пачнём: 
Зваць зброю кветкай – грэшна, гнюсна, жорстка! 
 
По гораду б'е залпам «Ураган», 
«Град» з «Віхраслупам» выплюнуць зарады, 
Ізноў грыміць смяротны барабан 
Не градзінак, не льдзінак, а снарадаў. 
 
Мозг узрывае дзікая вайна 
Услед за храмам, школамі, мастамі, 
Абсурдна перакручвае яна 
Сэнс ідыём смяротнымі радкамі. 
 
Пара вярнуць каштоўнасць мірных слоў, 
Ранейшы сэнс – рэаліям прыроды, 
Давер да кветак, радасць і любоў, 
Мір – людзям у любы перыяд года! 
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Горад у агнях, а не ў агні 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Данецк запальвае агні, 
Мой вечаровы горад людны, 
Хоць у вачах – пажар вайны, 
Пабітых лёсаў боль паўсюдна... 
 
Салют над дахамі дамоў, 
Над поўным гуду стадыёнам, 
Надзеяй насычае зноў 
Данчанаў вольных, нескароных. 
 
Іх не зламаў агонь вайны 
Смяротным, жудасным салютам… 
Чакаем мірнай цішыні 
Мы ў свята і ў пажары лютым, 
 
Калі глядзім без страху ўвысь 
У дзень святочны – Дзень Шахцёра, 
Калі прыйшлі, як і калісь, 
Павіншаваць наш любы горад, 
 
А свечка памяці гарыць 
Пра страты, смутак, разбурэнні… 
Хай залп у свята прагучыць, 
Як знак забаў, а не знішчэння! 
 
Квітнее ружай вышыня, 
Салюту сонечным малюнкам… 
Данецк не ў полымі – агнях, 
Хто знойдзе лепшы падарунак?! 
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На парозе лета 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Праплывае над садамі май 
Яблычна-вішнёвым  канфеці, 
У вясновы летуценны рай, 
Хмельная душа мая ляціць. 
 
Раз у годзе валіць з дрэваў снег, 
У пяшчотных гурбах я тану, 
І маёй душы шчаслівы смех 
Коціцца ў ружовую вясну. 
 
Навакол  - зялёнае ў гарох - 
Белым швівам шоўк травы блішчыць, 
Свет такім прыгожым дорыць Бог, 
І душы так хочацца тварыць. 
 
З глузду з’едзе ранкам салавей 
Ад сувеяў беласнежных нот, 
Панясе пялёсткі веснавей 
За душою вольнай у палёт. 
 
Гром паклікаў, змыў пялёсткаў след, 
Майскія прыкметы не збярог, 
Астудзіў душу, вяртае ў свет, 
Дзе ступае чэрвень на парог… 
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Букет нягучных позных рыфм… 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
З асеннімі дажджамі разам 
Лінулі вершы са страхі, 
І льюцца песняй з неба фразы, 
Змываюць летнія грахі. 
 
Шапоча восень вершы кветкам, 
Ляцяць пялёсткі па садах, 
І роўнасць крокаў лёгкіх, ветлых  
Шумціць у строфах і радках. 
 
Уніз, зарыфмаваным лісцем, 
Ляцяць у вогнішча радкі, 
Для іх няма другога выйсця, 
Згараюць, як ерэтыкі. 
 
Чырвоным градам пазляталі 
Плады з раслінаў маладых – 
Санетаў, од, паэм… Ухваліш 
І густ пладоў, і водар іх. 
 
Дары асенніх муз пявучых: 
У іх асобны стыль і рытм, 
І поўны ўражанняў бліскучых 
Букет нягучных позных рыфм. 
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РАДЗІМА ПОРУЧ, ДЗЕ Б МЫ НІ БЫЛІ 
 
 

Пераклады з украінскай мовы 
 

НАСТАЎНІКІ 
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Міроненка Анатоль Анатольевіч, Чарнігаўская вобласць, горад 
Глухаў 

Ўкраінскі пісьменнік, паэт, мастак, міжнародны грамадскі 
дзеяч. Старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў Украіны, 
Першы сакратар і старшыня праўлення Міжнароднага саюза 
пісьменнікаў і майстроў мастацтваў, член Саюза 
пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Аўтар 

дзевятнаццаці зборнікаў паэзіі, суаўтар многіх калектыўных, у тым ліку 
міжнародных, альманахаў і часопісаў. Ініцыятар і каардынатар 
міжнародных семінараў, конкурсаў і фестивалів, лаўрэат многіх 
міжнародных, ўсеўкраінскіх, беларускіх літаратурных прэмій. 
Узнагароджаны дзяржаўнымі ўзнагародамі Украіны. 
 
Бандарэнка Вольга Фёдараўна, Рэспублiка Крым, горад 
Евпаторыя 

Член Саюза пісьменнікаў Расіі, лаўрэат Усерасійскай 
літаратурнай прэміі ім. М. Гумілёва, лаўрэат міжнародных 
фестываляў, член журы Усерасійскага конкурса юных 
чытальнікаў “Жывая класіка” (Крым, Артэк, 2017г. ). Піша 
на рускай і ўкраінскай мовах. Аўтар дзесяці паэтычных 
зборнікаў і перакладаў. 

 
Карташава Вольга Іосіфаўна, Луганская вобласць, 
Перавальскі раён 

Паэтка, член міжрэгіянальнага Саюза пісьменнікаў, 
Нарадзілася 6 чэрвеня 1954 года у в. Міхайлаўка 
Перавальскага раёна Луганскай вобл., дзе пражывае і 
дагэтуль. Адукацыя сярэдняя адмысловая. Паспяхова 
скончыла Кадыявскае медыцынскае вучылішча па 
спецыяльнасці Медсястра. Працяглы час працавала на 
пасадзе медыцынскай сястры медпункта ПАО "АМК". 

 
Катасава Антаніна, г. Сімферопаль 

Нарадзілася 4 красавіка 1989 года. Скончыла ТНУ ім У. І. 
Вярнадскага (КФУ ім. У. І. Вярнадскага), факультэт 
славянскай філалогіі і журналістыкі, спецыяльнасць - 
руская мова і літаратура. Працуе карэктарам. Крымская 
паэтка, член Крымскага Саюза журналістаў этнічных 
сродкаў масавай інфармацыі. Удзельнік праекта Фонду 
СЭІП «Всероссийская школа молодых писателей»; 

удзельнік крымскіх і міжнародных літаратурных фестываляў. Піша на 
двух мовах: рускай і ўкраінскай. Мае публікацыі ў часопісе "Москва". 
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                                  Вершы Міроненкі Анатоля 

 
Віншую з набыццём 

пераклад Казекі Аляксандра 
 

Віншую з набыццём 
Нас усіх: 
І Бацькаўшчына, і жыццё 
Ужо іх. 
 
Віншую я народ мой, 
З няславаю. 
Краіна жаданняў-мрой, 
Чыя яна? 
 
Віншую − яны прыйшлі 
З дна марнасці. 
Нішчаць усё, чым жылі − 
Злаклёкаты. 
 
Усіх шчыра набыццём 
Вітаю я. 
Эх, добрае ж там жыццё − 
Італія! 
 
Вунь дыхаць там лёгка як − 
Германія! 
Зайздросціць хай мне паляк 
З Іспаніі, 
 
На зайдрасць для ўсіх дазвол 
У светлы дзень, 
А цукар жыцця і  соль 
Ці  радуе? 
 
У пекле буяе рай... 
Дзе ж гэта мы? 
Тут свята зайшло за край − 
У Грэцыі? 
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*** 
пераклад Казекі Аляксандра 

З гадамі камянее спеў, 
Знікаюць адгалоссі потым… 
Чым гартаваць мне лёзы слоў 
Багаццем сэрца, альбо лёдам? 
 
Дабро ці зло нясе твой сум, 
Аберагае ці руйнуе? 
Дабро ці зло па над усім? 
Скажыце мне, калі хто чуе. 
 
Анёл? Ці д’ябал? Хто ты ёсць? 

 
 
 

Каляда 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
Пачатак ёсць: па ржышчы нашых дзей 
Вядзе быцця перасцярогу мэта. 
Мы сталі сведкамі бяссэнснасці надзей 
Аблудных душ бязлітасцю раздзетых ... 
  
У краі сонца, плошчаў і валіз, 
Я будаваў краіну − Украіну! 
А злодзей кожны раз на шыю лез 
І руйнаваў яе, маю Радзіму. 
  
А верабей абжыў лядашчы дах. 
Чыё яно, застрэшша хаты з краю? 
Няйначай у кагосьці каляда, 
Але на ўсіх калядак не хапае. 
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*** 
пераклад Казекі Аляксандра 

 
У каранях ёсць сіла ад зямлі. 
З адвечнаю Айчынай − наша доля! 
На ўсіх шляхах, што мы жыццём прайшлі, 
Радзіма поруч, дзе б мы ні былі, 
Не забывайце гэтае ніколі. 
З адвечнаю Айчынай − наша доля! 
Яна паўсюдна − родная Зямля, 
Яна натхняе і дае цярпенне... 
Ад каранёў прымаю сілу я? 
Ці ад мяне сілкуецца карэнне? .. 

 
 
 

Іканастасы 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
І прыкра… Бо не шчасціць, як ні зыч, 
Няможна вышыць шчасце на сарочцы… 
Штодзень душу праймае болю біч, 
Імгненні грукацяць цвікамі ў бочцы. 
 
І прыкра… Бо не шчасціць, як ні зыч, 
Хоць душы ў вышыванкі апранаем. 
На дне імглістай студні шчасця зніч, 
А як яго дастаць, таго не знаем. 
 
Пакрыўджаная вынікам душа 
Складае вершы з далечы і часу. 
Нікому не пашчасціла, нажаль, 
Бо вышыванкі – не іканастасы. 
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Ледзяная каламута 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Ад сутнасці штурхне быцця спіраль, 
І, быццам бы, мы згоды не давалі, 
Але ўсе святы ўжо адсвяткавалі, 
А згадкі – радасць, каянне і жаль. 
 
Ці так, ці не ў замкнёным крузе след – 
Закруціцца агнём у кола звіты? 
У чалавека ёсць свой род, свой свет, 
Ёсць вось свая і ёсць свая арбіта. 
 
Як цэнім мы свайго жыцця спіраль? – 
Хоць, быццам бы, мы згоды не давалі, 
Чаму ўсе святы ўжо адсвяткавалі? 
А згадкі – радасць, каянне і жаль… 

 
 

Да слова ад сэрца 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Святло ў вокны – з неба… 
А слова – ад сэрца. 
І ведаць не трэба, 
Скуль гэта бярэцца! 
 
Святло і натхненне – 
Дзве радасці Божай. 
Адкуль зачарсцвенне, 
Што зваду памножыць? 
 
Да сэрца – з-за краю, 
Да кемнасці - з лесу… 
І ўжо адчуваю 
Пад сэрцам жалеза… 
 
А побач зязюля 
Замерла ў зняменні. 
Ды шару зямнога 
Няспынна кручэнне… 
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Спявалася ўкраінцы пра вайну 
 пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Спявалася ўкраінцы пра вайну 
О, Госпадзе, у песне сум глыбокі. 
Ці то глядзелі вочы ў даўніну, 
Ці то туманы засцілі вытокі?.. 
 
Спявалася украінцы пра любоў… 
О, Госпадзе, распеў той жалю поўны…  
Хтось камянюку кінуў і сышоў, 
У душу кінуў жорстка, ванітоўна. 
 
Спявалася ўкраінцы пра жыццё… 
О, Госпадзе, дажджы змываюць жыта… 
І заўтрашнія дні, як небыццё, 
На гэтым свеце трэба жыць, нібыта. 
 
Спявалася ўкраінцы... Спеў плыве… 
О, Госпадзе, спяванне кроіць душу… 
Яно саспела вершамі ўва мне, 
Ды й нешта зразумець яшчэ я мушу. 

 
 
 

Адчуць 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Чый боль адчуць? Ці лепей не заўважыць? 
Бруімся мы ў бязмернай мітусні. 
Прыдрацца да чаго яшчэ – ці варта?  
–Напэўна да маральнае хлусні. 
 
Хтось коціць па нябёсах кола ў бліках, 
А потым чорны певень зоркі п'е, 
І дзюбае… Ляціць луска без ліку, 
Вясёлкавай дугою паўстае. 
 
А чалавек – упарта ашалелы – 
Драбін прыступкі доўжыць ўсё жыццё, 
Да зорак скокнуць з ямы марыць смела. 
Дзе мройны свет – апоры здабыццё. 



192 

Попел 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Дыхаць увесь час складаней. 
Павуцінне сшыў павук… 
Кучай попелу ўраз стане 
Шчасце, выслізнуўшы з рук. 
 
Ужо лёгкімі няможна… 
Як і жабры знемаглі… 
Ці нас лічаць за нязбожных, 
Ці не існыя багі? 
 
Поруч з марамі – руіны, 
Поруч з вераю – бяда… 
Адзіночку – Украіну 
Колькі можна так гайдаць… 
 
Вецер спіць, дождж нехта выпіў. 
Поезд да Еўропы ў “рай”… 
Але кажа, бог наш, нібы  
Будзе лепей –  пачакай. 

 
 
 

Сарваўся з небасхілу 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Сарваўся бацян з сініх высяў, 
Упаў. І ляжыць. І маўчыць. 
Устань і са збана напіся… 
А ён ці не чуе, ці спіць. 
 
Ён быццам не хоча пачуці. 
Стаміўся ад волі і ўпаў. 
Дык не дакарайце ж вы, людзі, 
Што толькі імгненне лятаў. 
 
Ніхто, ні бацян, і не сокал, 
Не могуць адвечна лятаць, 
Абшары нябёсаў высокіх 
Нікому павек не дастаць.  
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Кропка 
пераклад Ясева Уладзіміра 

 
Вось і кропку на гэтым стаўлю: 
Узбраенне – пад камянюку… 
Чуб з-пад шапкі – ад шлема збаўлю – 
Разганяе вякоў пылюку. 
 
Ваяўнічаць прыстала доля, 
Я – ад лёсу. Ці ўжо не досыць?  
Але зноўку дзікун у полі 
Шаблю, што захаваў я, носіць. 
 
На маім жарабку ён скача,  
П'е з алтарнай крыніцы ў храме… 
Вось яно як выходзіць, значыць? 
Вось як здраджвае лёс з гадамі. 
 

 
Вершы Бандарэнка Вольгі 

 
*** 

пераклад  Кручэнка Тамары 
 
Я хачу спакоем быць спавіта... 
Навошта боль чужы мне, што ў радках 
З’яўляецца, бы сумам, жалем звіты? 
Ад іх у сэрцы толькі ціск ды жах. 
 
То, можа не запрошваць музу? 
Найлепей зберагчы дня цішыню... 
Але... прачнуся ўранку й бытта мушу 
Хутчэй звяртацца ў думак вышыню. 
 
Такі ўжо лёс, напэўна, у паэтаў — 
Вершы аддаць спакою ўзамен? 
Не лаўравы вянок — вянок санетаў 
Вяршыняю жаданняў быў бы мне. 
 
Ці я хачу, каб ціша плечы ўкрыла? 
О, не,  без вершаў я зусім бяскрыла... 
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*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
Колькі храмаў проста сцерты часам,  
Колькі разбурыў сам чалавек 
(Быў на тое вельмі люты век) — 
І да сёння грэх змываем крывёй Спаса. 
 
Горад наш — не дахі і не сцены, 
Тыя людзі, што ў ім пражываюць, 
Дзе сябе спакойна пачуваюць. 
Храм прытулак ВЕРЫ неацэнны. 
 
Шлях — цярністы, каб пазнаці Бога, 
Усім паглыбіцца ў сябе патрэбна, 
Перш, чым шлях скіроўваць у неба, 
Хоць цяжкой будзе тая дарога. 
 
Колькі храмаў проста сцерты часам! 
І дасюль грахі змываем крывёй Спаса. 

 
 

*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

 
У градзе храмаў велічных багата, 
Ёсць і малыя акуратныя капліцы, 
Яны бы ззянне чыстае вадзіцы, 
Якою нам Гасподзь дасць наталіцца. 
Знаходзім супакой, ратуем дух і цела, 
Гартуем ў Веры нашы грэшны душы. 
Словы знаходзім малітоўна-слушныя: 
Жыць хочацца, і вырастаюць крылы. 
Узляцім на іх — убачым мора й град наш, 
Керкініцыду — Еўпаторыю-царыцу. 
А з ёю нават не зраўняюцца сталіцы 
Краін заморскіх, бо няма нічога “крашчай”.    
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*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

Пацалунак твой прымаю ахвотна. 
Чаруе дзіўна прыстрасці агонь! 
Я адчуваю рук тваіх лагоднасць, 
Калі ты мне працягваеш далонь... 
Упітваю ў сябе ўсе твае словы — 
Яны так зразумелы і жаданы. 
Так мора часам слухаю, аддана, 
Калі яно вясной шэпча любоўю... 

 
 

*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

Над сялом, нібы падман, 
Ціха лёг духмяны вечар. 
Галінкі вяза скрыў туман 
І чапляе ўсіх за плечы. 
Бы ў схрон, тая крыніца, 
Зорку ў палон злавіла, 
Вербы гнуцца да вадзіцы, 
Каб папоўніць свае сілы.  
Хутка ноч прыспала ў полі 
Травы і валошкі сінія, 
Сон змарыў усіх паволі... 
Зменяць ноч світанкі сівыя. 

 
 

*** 
пераклад  Кручэнка Тамары 

Васільковае поле 
У убранстве з пялёсткаў 
На пярэхрасцях долі 
Згадваю проста. 
У загадкавых кветках 
Бачу я ўсё далей — 
Берагі, што з  блакіту, 
І з юнацтва дэталі... 
Адгалосачкам часу 
Быццам зноў зашапоча: 
“Пачуццё не пагасла, 
І на волю шчэ хоча”.  
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Летні ранак у Крыме 
пераклад Рагавой Галіны 

 
У ззянні ранку далягляд нібыта ўзрынуў, 
Бы нырнуў у водар, навакол разліты. 
Кіпарыс у неба ўрос зялёным клінам, 
Бачыць ён здалёку ў полі  хмель ды жыта. 
 
Крымскі стэп салёны, мора і даліны, 
Дзе калыша вецер сон-траву ды макі, 
Дзе ў пажухлых травах сівізна палыну, 
А на дождж не бачна анідзе ні знаку. 

 
 

І досюль 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Мяне знянацку успаміны заняслі 
Туды, дзе доўгія насіла косы. 
І мары там мае трывала прараслі, 
А ранкам выпадалі шчодра росы. 
 
Была цнатлівай сэрца глыбачынь, 
Наперадзе – шырокі шлях у далеч. 
І дзіўна было слухаць “адпачынь”, 
Што з цеплынёй бацькі дачцы казалі. 
 
Зваў у абдымкі травяны прастор. 
Там прыпадала тварам я да долу. 
Заўжды нібы ўзахлёб піла чабор, 
Пяшчотную ўдыхала мацыёлу. 
 
Ды сцежка ўдалячынь бяжыць мая.  
І травы, што даўно раслі, завялі, 
І кос няма, бо ўжо не тая я. 
Ды досюль пахнуць кветкі, што апалі. 
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*** 
пераклад Рагавой Галіны 

Гулліва вецер заспяваў, падзьмухаў, 
Ляцяць пялёсткі крохкія додолу. 
Духмяная віруе завіруха 
Акацый беласнежных каля дому. 
 
Перапаўняе ранак наваколле 
П’янка-густым паветраным кактэйлем. 
Замілавана сочыш, як паволі 
Вятрыска на зямлю пялёсткі сцеле. 

 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

Здасца, як і раней 
Я стаю ў роднай хаце. 
Сустракае мяне  
Ў сенцах родная маці. 
Запаволю хаду  
У чаканні сустрэчы, 
Бо ў дзяцінства іду 
Свае раны залечваць. 
Чую, быццам вунь там 
Бацька ціха гукае. 
Мне здаецца, што ў Храм 
А не ў хату ступаю. 
Ў гэтых сценах святых 
Шэпча кожны куточак,  
Дзе пакункі, ў якіх 
Многа мараў дзявочых. 
Ў кніжнай шафе маёй 
Пераплётаў стракатасць. 
Розных ведаў у ёй 
Назбірана багата. 
Стэпы тут без мяжы, 
Іх разлог таямнічы. 
Стос раманаў ляжыць, 
Што прыгодамі клічуць. 
Ложак нібы заве 
Зноў дзівоснымі снамі. 
Тут дзяцінства жыве 
З пацалункамі мамы.  
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Вершы Карташавай Вольгі 
 

Не клiч, паэзія! 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Не кліч, паэзія, не цеш 
Мяне ўспамінам пра дзяцінства, 
Пра час мiнулы прамяністы, 
Што ўжо не вабіць. Гэты верш –  
Журбота, вытканая з сноў,   
I блаславёных, і прачыстых.  
Адпалымнеў, не вернеш зноў 
Дзiцячы свет мой. Як манiсты, 
Гады рассыпалiся ўшчэнт. 
I толькi ў снах шукаю тое: 
Безабароннае яшчэ, 
Дзявоча-цнотнае, святое. 
I патаемнае… Бог мой, 
Ужо няма таго хлапчыны, 
Што мне прэзентаваў малой 
Пралескі першыя. Не ўчыніць 
Дзень новы нi ў душы, нi ў снах 
Узрушанага неспакою. 
Паэзія, не пачынай 
Распальваць вогнiшча былое! 
 

 
 

Пакуль не адолеў сум 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Нап'юся я з нябеснае крыніцы – 
Праплаканыя вочы расцвітуць. 
Змарнелых вуснаў вялыя суніцы  
Ўсмешкай прамяністай ажывуць.  
 
Збалелых срэбных скроняў павуцінне 
Нальецца пазалотаю гаёў…   
І мо’, з душы хоць трохi горыч схлыне, 
Сум не напоўнiць сэрца да краёў. 
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Любіста 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Я не скажу ні слова, ні паўслова.  
Не абпалю гарачымі слязьмі. 
Каб дараваў, каб прыляцеў iзноў ты,  
Табе з любiсты ткала б дываны 
  
І рассцiлала б раніцай пад небам   
Іх да твайго парога па зямлі.  
Абы ты бачыў – як жа без цябе мне,  
Абы ты верыў – як жа мне баліць.  
 
Любі-любіста, смутак безгалосы,  
Маёй любові-прадзіва надрыў.  
Дрыжаць слязьмі смарагдавыя росы…  
А ты мяне ніколі не любіў. 
 

 
Ласункi 

пераклад Матвiенка Алены 
 

Пацалуначкі – ласункi салодкія…  
Ох, любіла я цябе, мой саколіку,    
Чуб сiвы твой мыла ранкам марунаю, 
Чараўніцай пачувалася юнаю.     
 
Прыпадала да грудзей белай чайкаю.  
Ахінала твае ножкі кітайкаю.  
Любавалася вачыма-спакусамi.     
Упівалася пяшчотнымі вуснамі.  
 
Цi кахаў мяне, цi не – не пыталася,  
Нiбы ўпершыню ў агні тым палала ўся.  
Не падкінуў дроўцаў ты, мой красунчыку, –  
Абагрэўся... і пайшоў па ласуначкі. 
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Смутак 
пераклад Матвiенка Алены 

 
Выхаплю месяц з вады 
   невялікім вядзерцам.  
Выстужу смагу і боль 

месяцовым свячэннем.  
Вось і прыйшлі халады 

 ў збалелае сэрца.  
 
Месячык мой залаты – 

сонца неба начнога,  
Як жа ты вынырнуў тут –  

ля масточка крывога?   
Дом мой даўно ўжо пусты,  

i няма ў iм нікога,  
Хто б ратаваў ад пакут 

адзiноцтва людскога.   
 
Выхвачу месяц з вады  

невялікім вядзерцам  
І адпушчу яго  

ў стылага неба бяздонне. 
Месячык мой, упадзi 

ў азярцо, што, здаецца,  
Поўнае смутку майго, 

дзе гібею я сёння.   
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Вяселле 
пераклад Матвiенка Алены 

 
На вяселле тваё  

я ўсё роўна хачу паглядзець,  
Хоць не раяць iсцi  

на такую пакуту дзяўчаты. 
Маладую выбранніцу-жонку  

ты ў двор павядзеш.  
Я замру на імгненне  

за дрэвам каля тваёй хаты.  
 
Баяніст заіграе, 

 i госці памкнуцца за ім.  
Я зірну вам услед,  

і вачэй маіх крыга не трэсне, 
І асыпле вас снегам,  

як хмельным каханнем маiм,  
Недасяжна-далёкi, як ты,  

звод зімовы нябесны. 
 
 
 

Вершы Катасавай Антаніны 
 

Пра мову 
пераклад Болсун Алены 

 
Мне быццам бы паветра не хапала, 
Так не хапала аднаго хоць слова, 
Як па асобе блізкай сумавала, 
Я па табе, ты родная мне, мова. 
 
Глытала прагна кожную я фразу, 
Што нечакана чула ад людзей, 
І станавілася цяплей адразу, 
Было ў імгненне сэрцу весялей. 
 
Як вымаўляю кожнае я слова, 
Я нібы ў неба птушак выпускаю, 
Лагоднейшая ў свеце мая мова, 
Цябе я ў вершах нежна праслаўляю.  
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Вершы Раманенкі Віктара 
 

Карпаты 
пераклад Сямінскага Пятра 

 
Душа прывабіла трывогу 
І знік жыцця былы азарт. 
З чужыны кліча зноў дарога 
Ў Карпаты родныя, назад. 

Карпаты, дзіўныя Карпаты, 
Ці ў зеляніне, ці ў снягах, 
Карпаты, любыя Карпаты, 
Вы сум і радасць у вачах. 
Карпаты, веліччу абняты, 
Да вас душою прыпаду. 
Карпаты, вы мае Карпаты, 

Я толькі тут сябе знайду. 
Над светам праз дзесяцігоддзі 
Заззяла новая зара. 
І ўжо былога ў карагодзе 
жаданняў-мар прыйшла пара. 

Карпаты, дзіўныя Карпаты, 
Ці ў зеляніне, ці ў снягах, 

Карпаты, зорныя Карпаты, 
Вы сум і радасць у вачах. 
Карпаты, веліччу абняты, 
Я ніцма долу прыпаду, 
Карпаты, вы мае Карпаты, 
Я з вамі зноў сябе знайду. 

Крынічнай змыюцца вадою 
І пыл з душы, і смецця стос. 
Нібыта ў рэчку з галавою, 
Я дам нырца ў свой новы лёс. 

Карпаты, дзіўныя Карпаты, 
Ці ў зеляніне, ці ў снягах, 
Карпаты, зорныя Карпаты, 
Вы сум і радасць у вачах. 
Карпаты, вечныя Карпаты, 
Над мараю не ўладны час, 
Карпаты, вы мае Карпаты, 
Вось я й вяртаюся да вас. 

  



203 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ў НЯБЕСНАЙ КНІЗЕ 
 
 
 

Пераклады з мов: калмыцкай, комі, немецкай 
 

НАСТАЎНІКІ 
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Бадмаеў Эрдні, Рэспубліка Калмыкія, г. Эліста 
Нарадзіўся 22 снежня 1991 года ў пасёлку Ут-Сала Ікі-
Бурульскага раёна Калмыцкай АССР. Дзяцінства 
прайшло ў пасёлку Шатта таго ж раёна. У 2009 годзе 
скончыў сярэднюю школу пасёлка Прыманыч. У 2014 
годзе скончыў Калмыцкі медыцынскі каледж імя 
Т.Хахлынавай, у 2018 - Інстытут калмыцкай філалогіі і 

ўсходазнаўства Калмыцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Б.Б.Гарадавікова па спецыяльнасці «Настаўнік калмыцкай мовы і 
літаратуры». Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Калмыкія імя 
Д.Н.Кугульцітава. Першыя вершы пачаў пісаць ў школе. З 2014 года 
працуе фельчарам хуткай дапамогі. Удзельнік літаратурна-паэтычнага 
конкурсу, прысвечаны 65-годдзю з дня заснавання Мангольскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтар зборніка вершаў на калмыцкай мове. 
Жанаты. Расце сын Сангаджы. 
 
Несцерава Алёна Мікалаеўна (Алёна Старцава, Алёна 
Туўсоўя), Рэспубліка Комі, Корткераскі раён 

Нарадзілася 18 лістапада 1985 года ў с. Большалуг 
Корткерасскага раёна Рэспубліка Комі. У 2007 годзе 
скончыла Сыктыўкарскі дзяржаўны універсітэт па 
спецыяльнасці нацыянальная філалогія. Працавала 
выкладчыкам комі мовы, цяпер супрацоўнік Нацыянальнай 
дзіцячай бібліятэкі Рэспублікі Комі імя С. Я. Маршака. 
Піша на комі мове. Вершы перакладаліся на старонках 
газеты "Российский писатель"(2011), часопіса «Юность» 

(2015). Аўтар двух зборнікаў вершаў. Пераможца рэспубліканскіх 
літаратурных конкурсаў. Уваходзіць у рэдкалегію моладзевага 
літаратурнага часопіса "Ы"пры рэспубліканскім часопісе "Арт". 
 
Гейнц Віктар Кандрацьевіч (1937-2013) 

Паэт, празаік, драматург. Нарадзіўся ў Омскай вобласці ў 
1937 годзе. Вучыўся ў Новасібірску. Займаўся 
даследаваннем нямецкіх дыялектаў у Сібіры. Працаваў 
загадчыкам кафедры замежных моў у педінстытуце 
Петрапаўлаўска, літаратурным рэдактарам штотыднёвіка 
"DeutscheAllgemeine" (Алма-Ата). У 1992 годзе эміграваў 
у Германію. Аўтар дзесяці кніг, у тым ліку гістарычнай 
трылогіі «На волнах истории».  
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Пераклады з калмыцкай мовы вершаў Бадмаева Эрдні 
 

Чалавек без сям'і — 
як дрэва без галін    

пераклад Шэбанец Марыі 
 

За тое, што пабачыў свет, 
Я маці дзякую й праз сон. 
І бацьку, што ўзрасціў, як след, 
Хілю калені ва ўнісон. 
Святой бабулі, не сакрэт, 
Таксама свой кладу паклон. 
Дзядулі за навук цяжар 
Малюся мноства дзён запар. 
 
Пяю пра той салодкі смак, 
Што мае ўвечары надой, 
У печ закладзены кізяк 
І водар поруч з цеплынёй. 
 
Бабуліна гарбата — цуд,  
То найкаштоўнейшы напой. 
Булён ды мяса, на мой суд, 
Хоць выстаўляй на аналой. 
 
І цёткі, сёстры — скарбы ўсе, 
Бо лёгкай залатой рукой 
Мяне трымалі пакрысе, 
Каб чалавекам рос няўтой. 
 
Таксама дзядзькам вінны згад: 
Шануе вас малодшы той. 
Хоць і старэйшыя нашмат, 
А роўным лічыце з сабой. 
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І меншыя мае браты —  
Ужо прадбачу гонар свой! 
Каму спатрэблюся — тады 
Умомант побач я з табой. 
 
Вам, родныя мае, стакроць 
Падзяка ўсёй душы жывой. 
Захоўвайце здароўе й моц 
Спакойна за маёй спіной. 
 
Не цягне плечы мех: 
Там не пясок зусім. 
Без родных чалавек — 
Як дрэва без галін.  

 
 

Калмык 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Калмык — то лютасці імя, 
Калмык — душы то прыгажосць, 
Калмык — крыві гарачыня, 
Калмык — майго шаленства жоўць! 
 
Калмыцкі край — о, лепш няма! 
Калмыцкай мовы чысціня... 
Калмык стары — шануй, сям'я! 
Калмычка — ветлая мая. 
 
Калмыцкі продак — то герой, 
Калмыцкі сказ праўдзівы мой, 
Калмыцкі мой кутас — як кроў, 
Калмыцкі гонар — да краёў! 
 
Калмыцкіх сэрцаў што мацней? 
Калмыцкай спадчыны шырэй?  
Калмыцкай маці даражэй? 
Калмыкія мая — квітней!  
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Полымя жыцця 
пераклад Шэбанец Марыі 

 
Разглядаю імгненні быцця —  
Састырэлыя здымкі ў руках —  
І полымя бачу жыцця 
Ў нібыта жывых вачах. 
Калі не надышоў працяг, 
Халадзее любы пагляд, 
І на здымках усіх спагадзя —   
Толькі цень, што з душой няўлад. 
Калі кожнага кліча Суддзя, 
То ў зрэнках ужо няшмат —  
Цалкам полымя гасне жыцця, 
Так выконвае смерці загад. 
 
І калі пра каго са старых 
Раптам зведаю сумны зыход, 
Смерці знака найпершага ўміг 
Я згадаю тады ўваход. 
Як у дзеда вачах цвілых 
У апошні ўжо мой прыход: 
Быў агеньчык лампады ў іх, 
Ды яго ўжо зацягваў лёд. 
«Як праз Шаццінскі пойдзеш мост, 
Перад тым, як надыдзе змрок, 
Асцярожна ідзі наўпрост, 
Свой старанна вучы ўрок», —  
 
Ледзьве чутна ў новы шлях 
Блаславіў мяне патрыярх. 
Ад бабулі ж пачуў працяг: 
«Гэтай ноччу пакінуў свет 
І заснуў, не прачнуўся дзед». 
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Пераклады з мовы комі вершаў Несцеравай Алёны 
 

*** 
пераклад Матвiенка Алены 

Смех салаўя залівісты слухала.     
Мяккiя косы жыта расчосвала.  
Чыстыя слёзы Эжвы асушвала.  
Шчокi рабіны лёгка пагладжвала. 
Вусны малiны вуснамi песцiла. 
Вочы ажыны пiльна разглядвала.  
 
Вынасiла часцiнку прыроднага. 
Гушкаю ў люльцы хлопчыка роднага.  

 
 

*** 
пераклад Матвiенка Алены 

Тры гады не ўваходзіла ў лес я –  
Перад iм не схіляла спіну.  
Каб у святасць грахі не занесцi, 
Не запэцкаць яго чысціню.  
 
У кутку мая хустка пыліцца,  
Без яе вакол лесу хаджу. 
І зайздрошчу тым, хто не баіцца 
Перасекчы лясную мяжу. 
 
Знаю я, што адзінае выйсце – 
Духу лесу маліцца наўзрыд. 
…Здолець я не магу ганарыстасць – 
Толькi плачу да гэтай пары. 
 

 
*** 

пераклад Матвiенка Алены 
Ноччу  
ў адзіноцтве 
ў нябеснай кнізе 
чытаю доўгачаканую вестку: 
чым дыхаць 
з кім галасіць 
пра што пісаць.  
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*** 
пераклад Матвiенка Алены 

Мы ведалі адно другога момант, 
ды гэтага чакалі сэрцы вечнасць.  
З’ядналiся яны так натуральна, 
што разлучыць iх стала небяспечна – 
З'явілася ў грудзях iмгненна рана. 
Усё праходзiць. Боль спынiўся з часам, 
ды частка сэрца 
ў  сэрцы засталася... 
I еднасць тую, што яшчэ жывая, 
я ў чысціні крыніцы адчуваю, 
магу я ёю, як агнём сагрэцца, 
яна ў дыханні немаўляці б'ецца… 

 
 

Памяці дзеда 
пераклад Матвiенка Алены 

Неспакойнай чайкай 
душа прачынаецца…  
Сёння толькі  
прыхаваная дзядулем 
цукерка пад падушкай 
можа падсаладзіць 
горыч майго жыцця.  
Шукаю, мацаю рукою.  
Не знаходжу. 

 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

Здавалася, зусім забыла, што магчыма 
За далягляд у лаз, што ў плоце, уцячы мне 
І разам з капяжом сустрэць шчасліва ранне, 
На крылах птушак маці-сонцу слаць вітанне 
І з тварам, выпацканым бульбай падгарэўшай, 
Заўсёды адчуваць сябе найпрыгажэйшай. 
Жыццё душу кранула гукамі былымі, 
Калі назвала сваё шчасце тваім імем. 
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*** 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Шмат між намі рэк, балот, азёраў 
І лясоў, дзе цёмна, бы ўначы, 
Нізкіх дрэў, высокіх, нібы горы. 
Шлях між намі – бердаў* не злічыць. 
 
У каго узяць мне столькі сілы, 
Каб прайсці палотнаў-дзён сувой? 
Калі б заўтра стрэла, папрасіла б: 
 – Больш не расставайся ўжо са мной. 
 
*берда – адзінка даўжыні ў ткацтве. 

 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Я расу збяру па кроплі ў лузе, 
З кропелек звяжу з махрамі шаль я, 
У лябёдку ў ім ператваруся, 
Палячу па Млечным Шляху ў далі. 
 
Па лясной забытай рэчцы плаваць 
Буду ўпарта з ранняў да змярканняў, 
Покуль на вадзе самотнай явай 
Не мільгне тваё адлюстраванне. 

 
 

*** 
пераклад Рагавой Галіны 

 
Прыехаў ты – не трэба больш чакаць. 
На ганку на тваім снягоў сумёты 
Прыходзіла я чысціць год за годам, 
Каб міг той наш мінулы адшукаць. 
 
Цяпер ў абдымках моцных рук тваіх 
Усе снягі я растапіць у стане. 
Ды моўчкі тваё слухаю дыханне: 
Я паўжыцця змяшчаю ў гэты міг. 
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Пераклады з немецкай мовы вершаў Гейнца Віктара 
 

Думкі 
пераклад Болсун Алены 

 
А думкі, як вецер, 
Ляцяць праз лясы і праз поле, 
Ляцяць скрозь Сусветы, 
Кранаючы квецень, 
Пасевы і почкі на волі. 
 
А думкі, хутчэй за ракеты, 
Ляцяць скрозь Сусветы, 
Усе абыходзяць планеты, 
Наскрозь праймаючы зоркі, 
Вяртаюцца горкай... 
 
А думкі - вада, што струіцца, 
Прасочваюцца скрозь каменні, 
Трапляюць у сэрца глыбіны,  
Шукаюць, ствараюць імгненні... 
Думкі ствараюць дзеянні. 
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Развітанне 
пераклад Болсун Алены 

 
Навечна ноч, 
Навечна развітанне, 
І як уцёс, 
Застыў начны вакзал. 
Ў святле ад лямпаў, 
Слабым іх дрыжанні, 
Твой у абдымках 
Сілуэт трымаў.  
 
Вагон таварны  
Ў сваім шумным руху 
Да цягніка  
Прыхінуў сілуэт. 
Маўчалі вусны, 
Гаварылі рукі, 
А у вачах 
Ляжаў ўзарваны свет. 
 
Як мецеор 
Усход ён перакрэсліў 
Нібы пяром 
Бумагу для ліста, 
Чарнела неба, 
Паміж намі месяц 
Стаяў, бы коска, 
Бездані вярста. 
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НЕБА ЎПАЛА НА ГОРАД! 
 
 

Пераклады з рускай мовы 
 

ФІНАЛІСТЫ 
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Шыхава Вераніка, Кіраўская вобласць, Слабадскi раён 
Нарадзілася 17 верасня 1990 года у г. Аксаі Растоўскай 
вобласці. Лаўрэат II ступені ў намінацыі "Поэзия" II 
Міжнароднага літаратурнага конкурсу  "Верлибр" (2015 г., 
Ульянаўск), 3-е месца ў намінацыі "Паэзія" ў VIII 
Міжнародным літаратурным конкурсе, прысвечаным 
памяці пісьменніка К. Сіманава і Году малой радзіме ў 
Беларусі (2018 год, г. Магілёў), пераможца спецнамінацыі 

музыканта Вадзіма Самойлава ў Шостым літаратурным конкурсе "Горю 
поэзии огнём" (2018 г., Екацярынбург). Публікавалася ў літаратурна-
мастацкім і грамадска-палітычным часопісе Рэспублікі Паўночная Асеція 
- Аланія "Дарь-Ял" (№ 3, 2019) 
 
Бецоніс Настасся, г. Санкт-Пецярбург 

Нарадзілася 18 жніўня 1986 года ў горадзе Ціхвіне, 
Ленінградскай вобласці. Скончыла Санкт-Пецярбургскі 
дзяржаўны Палітэхнічны Універсітэт (Петра Вялікага) па 
спецыяльнасці "Кіраванне на прадпрыемствах энергетыкі" і, 
пасля праходжання замежнай практыкі працуе эканамістам у 
буйнай расійскай энэргетычнай кампаніі. Не замужам. 

Паспяховы аўтар і выканавец "Лігі выхаднога дня" - чэмпіянату КВЗ для 
працоўнай моладзі Санкт-Пецярбурга. У сацыяльных сетках, а таксама 
на платформе litnet.com, можна пазнаёміцца не толькі з вершамі, але і 
аповедамі і любоснымі раманамі, напісанымі Настассяй. 
 
Бадалян Марына, Краснадарскій край, г. Новакубанск 

Нарадзілася і жыве ў Новакубанскім раёне. Настаўнік 
замежных моў. Фіналістка краёвага конкурсу паэтычнага 
майстэрства «Свободный микрофон». Член літаратурнай 
арганізацыі «Поиск» г. Новакубанска. Лаўрэат 1 
міжнароднага моладзевага конкурсу паэзіі і перакладаў 
«Берега дружбы»(2016г.). З'яўляецца аўтарам двух 
зборнікаў вершаў. У 2018г. адзначана падзякай за актыўны 

ўдзел ў імпрэзах 4 краёвага конкурсу народнай творчасці «У славу 
Кубані, на выгоду Расіі». Таксама ўзнагароджана граматай за ўдзел у 
моладзевай праграме да міжнароднага дня культуры «Дружба народаў». 
Апроч таго, выпусціла серыю буклетаў на роднай армянскай. 
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Стулава Вольга, Саратаўская вобласць, г. Балакова  
Нарадзілася 24 кастрычніка 1989 года у в. Новая Яблонка, 
Хвалынскага  раёна Саратаўскай вобласці. У 2012 годзе 
скончыла Балакаўскі Інстытут Тэхналогіі і Кіравання. 
Спецыяльнасць: Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве ( у 
машынабудаванні ). З 2006 года жыве ў г. Балакава 
Саратаўскай вобласці. Замужам, ёсць двое дзяцей. Працуе ў 

ФГКУ "1 атрад ФПС па Саратаўскай вобласці» дыспетчарам пажарна-
ратавальнай службы. Дыпламант многіх міжнародных фэстаў і 
конкурсаў. У 2019 годзе куратар г. Балакава - Міжнароднага фэсту 
«Сусветны Дзень Паэзіі». З траўня 2018 года член Міжнароднага Саюза 
Паэтаў. 
 
Адзіб Мянькова Кацярына, г. Гомель 

Нарадзілася 4 верасня 2003 года ў г. Гомелі. Вучыцца ў 10 
класе сярэдняй школы № 11 г. Гомеля. У красавіку 2016 г. 
стала лаўрэатам Гомельскага абласнога этапу 
Рэспубліканскага конкурсу складанняў навучэнцаў «Шчасце 
– жыць у мірнай краіне» і ўвайшла ў складанцы лепшых 
складанняў «Дзеці за свет». У 2017 годзе атрымала Дыплом II 

ступені гарадскога этапу конкурсу «Залатое пяро Белай Русі» у 
намінацыі «Беларусь вачамі дзяцей». У 2019 годзе робіцца дыпламантам  
II ступені гарадскога конкурсу «Гомель у сэрцы маім». Таксама 
з'яўляецца навучэнкай Інклюзіў Кінашколы. 
 
Канаплянікаў Рыгор, г. Гомель  

Нарадзіўся 21 траўня 2003 года. У 2019 годзе скончыў 
сярэднюю школу №62 г. Гомеля. У гэтым жа годзе паступіў у 
"Гомельскі дзяржаўны педагагічны каледж імя Л. С. 
Выгоцкага". Пісаць вершы і прозу пачаў у сёмым класе. 
Любоў да літаратуры, асабліва да беларускай, прышчапіла 
настаўніца беларускай мовы Казакевіч Ядвіга Іванаўна. Гэтае 

захапленне спатрэбілася, для заняткаў у Школе маладога літаратара на 
базе УА "Гомельскі абласны палац творчасці". Друкаваўся ў школьнай 
стенгазете, а затым у раённай і абласной. 
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Вершы Шыхавай Веранікі 
 

Аляксандр I 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Цар Аляксандр сядзіць адзін. 
У вачах усё круціцца шэраг карцін, 
Дзе жыццё яго, пачынаючы з дзяцінства. 
Запрыгонены, кажуць, народ, 
Але царскі трон - гэта той жа гнёт, 
І ад яго нікуды не дзецца. 
 
І калі б толькі забыцца ён мог 
(Але шляху, таго не дапусціць Бог) 
Пра тую крывавую ганьбу  ў ночы... 
А можа, кінуцца за парог, 
Памчацца ў сонечны Таганрог. 

 
 

Вершы Бецоніс Настассі 
 

Чаканне 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Ранкам пад дажджом мяне знайшлі, 
Скавытала там я ціха-ціха. 
Дзе ж ты, дзе? Бо ты сказаў : «Пайшлі, 
Ты са мной забудзеш зло і ліха». 
 
Можа, проста ты ўсё забыў, 
Як часаў даверлівыя вушы? 
Для мяне ты самым лепшым быў! 
Пачакаю.Нешта стала душна. 
 
Можа, дзесь у дальняй старане 
Некага ты песціш, абдымаеш? 
Ведай,  я чакаю удвайне 
Раптам і мяне ты пакахаеш? 
 
Ды пачуў сабака шум здалёку 
Ты пад’ехаў: «Эй, Дружок? Ідзём! 
Ведаю, што затрымаўся злёгку. 
Ну, давай, у новы едзем дом».  
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Мама, давай пагуляем? 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Мама, глядзі, аблокі 
Як баранчыкі ў небе сінім… 
Мама, замерзлі шчокі,  
У мяне, ды не моцна зусім. 
 
Ведаеш, у садочку Ілля, 
А яшчэ і такія ж малыя 
Абзывалі мяне спакваля, 
Чаму ж яны такія? 
 
Мама, давай пагуляем? 
Ці качкам дадзім батон? 
Ці давай паразмаўляем? 
 
Ды ўтыкнулася мама ў айфон. 

 
 
 

Бабы-Вожкіны скокі 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Бадзёра скача Бабка-Ёжка, 
Загінае спрытна ножкі. 
Вакол купін безупынку 
Танчыць, у руцэ хусцінка. 
 
Павітаўшыся з кустамі, 
Трэсла друзлымі плячамі, 
Ад вялікага прастору 
Падмаргнула мухамору. 
 
І рагоча, і смяецца, 
І па ўсёй паляне ўецца, 
І вось гэтак, і вось так, 
Ці то вальс, ці то гапак.  
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Вершы Бадалян Марыны 
 

Круціцца шчасце ціхае 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Глядзі, як люба за акном 
Спяваюць ноччу вуліцы,  
Пад парасонам мы гульнём, 
Не стане месяц  хмурыцца. 
Якое гожае святло 
Ў агнях начнога горада! 
Світанак стрэнем пад крылом, 
Пакуль смяемся молада. 
Заўваж, у соннай цішыні 
Як танчыць шчасце ціха, 
С табой не ведалі, зірні, 
Што цішыня фарсіха! 
 

 
 

Вясна па вулачках гуляе 
пераклад Адзіб Мяньковай Кацярыны 

 
Мая душа з табой пяе, 
Вясна па вулачках гуляе. 
Свет вяселіцца і жыве, 
І колер пахам ап'яняе. 
І мара ад таго мацней, 
Майго жыцця зачараванне, 
І неба чыстае святлей, 
Нам дорыць першае спатканне. 
І нездарма з табою зноў 
Зліліся мы ў адны абдымкі, 
Табе я ўдзячна за любоў, 
Не патушыць вачэй іскрынкі. 
Мая душа сустрэчу зычыць, 
Вясна па вулачках гуляе. 
Свет звар'яцелы ў далеч кліча 
Жыццё квітненнем напаўняе… 
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Пах акацыі 
пераклад Канаплянікава Рыгора 

 
Не палонь мяне, запах акацыі, 
Гэты горад даўно не мой. 
Я ў ім, як у фрустрацыі, 
Развіталася ўжо з табой. 
Больш не кліч, гарачае лета,  
Да цябе я ўжо не прыйду. 
Ну а слоўцам, святлом сагрэтае 
Верш напоўню, калі знайду. 
 
Пачуццём пяшчотнае ноты, 
Сэрцу любыя гарады.  
І паспешна ляцяць гады, 
Не забыць мне твой смех лагодны. 
Не палоніць мяне пах акацыі, 
І той горад застаўся тваім. 
Як там хораша ў ілюстрацыях, 
Мы з табой захапляліся ім.  

 
 

 
*** 

пераклад Канаплянікава Рыгора 
Часцінка тваёй Беларусі 
Ў сэрцы маім назаўжды. 
Не месца там суму-вусеню, 
Сустрэнемся праз гады. 
Будзеш ты ў сэрцы бавіць 
Вобліскі міражу, 
Пэўна табе зайграю 
Песню на струнах дажджу. 
Вернемся ў час ранейшы,  
Дзе ціха чыталіся вершы, 
Дзе мне прысвяціў паэму 
І кветкі найлепшыя першыя. 
Часцінку тваёй Беларусі 
Ў сэрцы сваім захаваю, 
Няма ў душы месца вусеню, 
Калі пра цябе ўспамінаю. 
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Вершы Стулавай Вольгі 
 

Пяшчота 
пераклад Канаплянікава Рыгора 

 
Ты ведаеш, ночы халодныя, нават, дарэчы 
Жаданей у ночы халодныя стрэчы, 
І душы жаданей, бліжэй, далікатней спатканне 
Ад страху, што можа ўварвацца ў абдымкі расстанне. 
Ты, ведаеш, я нікога раней не кахала. 
Дажджыстую, доўгую восень і зіму чакала 
Цябе аднаго… Накрывалі і шэрасць, і холад, 
Здавалася, сцежка да шчасця бясконцай і голай. 
Без хлуслівых акордаў гралі начамі завеі - 
Ах, як жа душу разарваць на шматочкі хацелі! 
Ды, ведаеш, ночы халодныя, нават, дарэчы 
У любых абдымках тваіх, як зімою на печы. 
Хай дождж ледзяны не стоміцца стукаць у вокны, 
Акно занавешу, ад шчасця зардзеюцца шчокі …  
 

 
 

Палатно ночы 
пераклад Канаплянікава Рыгора 

 
Ноч малюе на небе карціны 
Яркім россыпам белых зор, 
І працягласцю ў сотні міляў 
Раздаецца сюжэта мінор. 
 
Яркі месяц малюе цені, 
Дапаўняе ілюзіі ў рытм, 
І, пакуль ён пануе ў мігценні, 
Ноч пазбудзе ад думак благіх. 
 
Разлучуся з нудой і слязамі, 
Праганю я турботу прочкі. 
Добра, што ёсць на Свеце ночкі, 
Размалёваныя рушнікамі.  
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Дачка 
пераклад Канаплянікава Рыгора 

 
Запыліліся лялькі, на дню 
Не адкрыла ніразу ты кніжку. 
На цябе паглядзеўшы, зманю,  
Што уцёк у лес плюшавы мішка. 
 
За акном гурбу зноў намяло, 
Зацерушыла сцежкі-дарожкі. 
Вось і вырасла ты... Даўно? 
Перастала гуляць у "далонькі". 
 
Але ж дзіва чакаеш, як раньш ты. 
Падарункаў таксама, донька… 
Як і я, ты старонішся фальшу, 
На пытанне адказваеш звонка. 
 
Паглядзі, як бягуць аблокі - 
Гэта крылы кахання, надзеі. 
Як яны, летуценніца лёгкая, 
Ты лунаеш у марах, як фея. 
 
Распукнулася, як хрызантэма, 
У кавалачках тонкага лёду, 
Лістапад уздыхае у тэму: 
"Вось гатова і ты для атлёту."  

 
 

Маршчынкі 
пераклад Канаплянікава Рыгора 

 
Дададуць нам гады маршчынкі, 
Развядуць сівізною волас, 
Застаёмся на старым здымку: 
Нехта юны, а нехта - волат. 
Злы мастак партрэт малюе, 
Лепату ўсю закрэсліць ліній, 
Супраць юнасці пратэстуе, 
Дадаючы вачам палыну. 
Толькі погляд - нязменны стрыжань, 
Так, і памяць не ашукаю, 
Я такая ж, як і калісьці, 
Але ўсё ж цішыню выбіраю. 
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Алборава Таміла, РСО – Аланія, Прыгарадны раён 

Нарадзілася 27 кастрычніка 1987 года. Жыве ў Паўночнай 
Асеціі. У 2007 годзе скончыла Кіславодскую школу для 
сляпых і дзяцей з аслабленым зрокам, у 2011 годзе з 
адзнакай скончыла Кіславодскі медыцынскі каледж. 
Вершы піша з 10-ці гадоў. Друкавалася ў паэтычных 
зборніках Стаўраполля, удзельнічала ў фэстах і канцэртах. 
У 2018 годзе прымала ўдзел у Другіх Міжнародных 

Парадэльфійскіх гульнях у намінацыі «Вокал» і «Литература». 
Ганчарова Яўгенія, Краснадарскі край, г. Наварасійск  

Нарадзілася ў 1987 годзе ў г. Гатчына Ленінградскай 
вобласці. Жыве ў г. Наварасійску (Краснадарскі край). 
Вершы піша з юнага ўзросту. Лаурэат шматлікіх расійскіх 
літаратурных конкурсаў. Скончыла КубДУ па 
спецыяльнасці «Выдавецкая справа і рэдагаванне». Аўтар 
сямі паэтычных зборнікаў. Рэдактар, журналіст, 

перакладчык. Публікацыі ў часопісах «Юность» і «Москва» (2019). 
Супрацоўнічае ў якасці перакладчыка з выдавецтвам «Азбука-Аттикус» і 
«Лабиринт». 
Апандзіева Аліна, Краснадарскі край, г. Ціхарэцк  

Нарадзілася 10 кастрычніка 2000 года ў Ціхарэцку. 
Скончыла 11 класаў школы, зараз з’яўляецца навучэнкай ў 
Кубанскім дзяржаўным універсітэце фізічнай культуры і 
спорту на факультэце рэжысуры тэатралізаваных дзеяў і 
святаў (завочна). У сваім горадзе – супрацоўнік цэнтра 
моладзі. Вершы піша з юнага ўзросту, друкавалася ў 
часопісе «Мозаика Юга» і іншых. Творы надрукаваны ў 

зборніку «Владеющий словом». 
Папоў Аляксандр, Краснадарскі край, г. Ціхарэцк 

Нарадзіўся 2 кастрычніка 1992 года. Вершы пачаў пісаць у 
2017 годзе. Неаднаразова прымаў удзел у літаратурных 
фэстах, конкурсах і семінарах. Акрамя паэзіі займаецца 
музыкай (сальфеджыа і гармонія), вакалам, замежнымі 
мовамі, геаграфіяй, таксама, займаецца ў тэатральнай студыі 
і ў студыі крою і шыцця. Любіць падарожнічаць. 
 

Алейнікава Наталля, г. Мінск 
Паэтэса, пісьменніца, мастак-ілюстратар, нарадзілася ў 
красавіку на Палессі (РБ), жыве ў Мінску. Адукацыя 
вышэйшая: факультэт прыкладной псіхалогіі БДПУ ім. М. 
Танка. Мае публікацыі ў часопісах «Нёман», «Маладосць», 
«Берега» (г. Калінінград, РФ), газетах «Літаратура і 
Мастацтва», «Гомельская праўда», «Маяк Палесся», 

калектыўным зборніку вершаў «Мы – Маладыя». Піша на беларускай і 
рускай мовах. Надрукаваны кнігі: «Ажыццяўляюся табою…» на 
беларускай і рускай мовах; «Мысли вслух…» (2019 г.). 
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Вершы Алборавай Тамілы 
 

*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Дзякуй, любы, за тое, што ты побач са мною!  
Туліцца душа мая ў моцных тваіх руках.  
Без страху ў пачуцці ныраю зноў з галавою, 
Пяшчоту чытаю ў прывабных тваіх вачах!  
Мелодыя ночы нас зв’язвае сёння навек.  
Адзіны, радасць і шчасце з табою дзялю.  
Мой родны, надзея і вера мая… Чалавек,  
я шчыра, аддана, ўсім сэрцам цябе люблю!  

 
 

*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Ты пахнеш каханнем, прынцэса мая мілавідная!  
І тое, што ты ў мяне ёсць – гэта радасць завідная!  
Ўсявышняму дзякую я за магчымасць быць мамаю, 
Малюся штодзён, каб была ты шчасліваю самаю! 
Ты пахнеш чароўнаю казкай, мая ненаглядная! 
Цалую я шчочкі! І лёгкасць на сэрцы прыглядная! 
І поспехі й боль я заўсёды з табой падзялю. 
Цябе, мая родная, я далікатна люблю! 

 
 
 

Вершы Ганчаровай Яўгеніі 
 

*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

Сад апусцеў і ночы цішыня,    
гадзіна сну. А поўня выплывае…  
Бэз стукне ў борт, як пеністая хваля, 
і ўстану я… у садзе ля вакна. 
Схавала ноч святло, але на час. 
Наш дом – каўчэг… І зорачкай праўдзівай 
як у дзіцячым сне, нібыта дзіва 
зіхціць у зёлках светлячок для нас… 
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Мара 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Духмяных траў ды кветак часткай быць, 
жывой стваральнай глінай ля дарогі – 
І паляцець, каб адпачылі ногі, 
Радок крылаты матыльком злавіць. 

 
 

Вершы Апандзіевай Аліны 
 

*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Прыроды лясной прыгажосць  
закружа мяне беззваротна. 
Чароўнасць сусветная ёсць  
світанку і захаду сонца... 
Сагрэюся дотыкам рук, 
душу не халодзіць завея. 
Пазбегну душэўных патуг, 
вярну свайму сэрцу надзею. 
Пачую пасля галасы  
і радасны ціўкат сініцы. 
Паклічуць нябёсы: "Ляці, 
удалеч ляці, зараніца!” 
А восень сваім хараством, 
і водарам горкім палыну, 
фарбуе на дрэвах лісцё, 
прыгубіць смак ягад рабіны. 
І птушка, і звер, й чалавек 
падобную маюць прыроду. 
Сябрамі пражыць трэба век, 
падтрымліваць радасць і згоду. 
Тады сонца цёплы прамень 
праз кроплі дажджынак прарвецца. 
І новы народжаны дзень,  
ласкавай вясной усміхнецца.    
Гармонію бачу вакол,  
знайшла захапленне ўпотай. 
І цёплая сябра далонь 
даверыцца з іскрай аплоту.  
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*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Запалі свечку.  
Святло не льецца праз край,  
а сцелецца наймяккім палатном.  
Галоўнага ніколі ты не забывай,  
якім усё б не здарылася дном.  
Хоць на дварэ і завірушная зіма,  
вечар адчуй, як вабіць ён цяплом.  
Вось вырастае хістка тленне кноціка,  
дзяўчына, вось, вырожыць над агнём...  
Пачуеш словы сціплыя: “У згодзе,  
прыйдзі каханне ўдзень і па начах...” 
І штоб не гаварылася ў народзе,  
не дзеялася б што ў прарочых снах,  
верыць у лепшае дзяўчынка. Выбірай 
і ты, чытач, што лічыцца дабром - 
як свечка тоненькая мякка дагараць  
ці быць надзеяй, ведучы агнём? 

 
 
 

Вершы Папова Аляксандра 
 

*** 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Круцяцца думкі ў паветры 
Заўтра. Сёння. Учора… 
Кожная думка, што стрэлы, 
Не заснуць з адвячорка. 
Залева. Трывога. Агні. 
У горадзе N – мітусня.  
І сум не асветляць яны.  
Сэрца на частцы. Хлусня.  
__ 
Ай, ні пра што не шкадую, 
Ў кожную хату вяселле, 
Мару і ўпарта я веру, 
З любай мы зноў удваіх.  
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Мой край 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
За вокнамі ўздыхае вішня з кветам,  
Удалячынь ручай ваду нясе, 
Шуміць і стогне мора чутна. З ветрам 
Яно ў далёкі шлях заве мяне.  
Я тут жыву. Кубань – мой край вялікі,  
Край залатых палёў, мораў і рэк,  
Высокіх гор з раўнінаў пераклікі… 
І дыхае тут вольна чалавек.  
Душа мая напоўнена любоў’ю,  
І поўніцца надзеяю душа. 
Я развітаўся з гаркатой і болем, 
І абавязкі ўсім вярнуў спаўна. 
Шчаслівым будзь, жыві мой край Радзімы.  
Я тут! Я ёсць! З табой я цэлы век!  
Мы – непадзельныя! Наша гадзіна, 
Вялікі край! Мой родны край, адзіны,  
Яскравай зоркай ззяй на ўвесь Сусвет! 

 
 
 

Дзяўчыне 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Не вер, не бойся, не шкадуй! 
Смялей адкінь пагарды камень, 
Зярняткі мудрасці ўзгадуй, 
Лёс выткі ўмелымі рукамі! 
І не мані, не давярай, 
Не рві ўспаміны касмылямі,  
Здрады і хібы забывай, 
ды слёз не лі ў падол начамі. 
Апомніся. Бадзёра ўстань. 
Ідзі насустрач свайму шчасцю! 
Ды й усміхніся лёсу так, 
Як сваёй самай лепшай частцы! 
Жыві гуляючы. Стварай. 
Рабі жыццё сваё прыўкрасней!  
Ты за аблокі не ўцякай, 
Не дазваляй сабе загаснуць!  
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Абхазія 
пераклад Алейнікавай Наталлі 

 
Хачу туды, дзе гор высокіх шэраг, 
Хачу туды, дзе мора й ручаі.  
Дзе ў мандарынавых садах Эшеры 
Выводзяць свае трэлі салаўі.  
Хачу прайсціся вуліцай Сухума,  
І гагрынскія пляжы пакарыць,  
Падняцца ў горы, адпусціўшы думкі,  
І з ручая струмень у збан лавіць. 
Глядзець на мора ў яснае надвор'е,  
І бачыць, як вада іскрыцца ў ім.  
Пад сонцам цёплым лашчыцца прырода, 
Зыходзяць беды назаўжды. Прычым, 
У голас крыкнуць моцна не збаюся,  
(па той зямлі нуджуся, бо люблю): 
- Абхазія! Я да цябе вярнуся 
З падзякаю! Сустрэчу бласлаўлю! 
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Прыступенка Вольга, Растоўская вобласць, горад Азоў 
Нарадзілася ў горадзе Азове Растоўскай вобласці. 
Скончыла факультэт юрыспрудэнцыі Растоўскага 
эканамічнага дзяржуніверсітэта. Пісаць вершы пачала ў 
школе, друкавалася ў гарадскіх газетах. Мае публікацыі 
артыкулаў у абласной газеце Урада Растоўскай вобласці 
«Молот». Лаўрэат прэміі Прэзідэнта РФ падтрымкі 

таленавітай моладзі, і Урада РФ. Лаўрэат літаратурных конкурсаў.  
Вірбіцкіх Уладзіслаў, Краснадарскі край, г. Гарачы Ключ 

24 гады. Нарадзіўся ў горадзе Гарачы Ключ 
Краснадарскага краю, дзе і жыве цяпер. Першыя радкі 
пачаў вершаваць з 4 гадоў. Да сённяшняга дня напісана 
больш за 200 песень. На дадзены момант - фіналіст 
"Берегов Дружбы" 2018, а таксама лаўрэат краёвага і 
раённых конкурсаў. Раднік маладых літаратараў Кубані 

пры Саюзе пісьменнікаў Расіі. 
Вароніна Ганна, Бранская вобласць, г. Сяльцо 

Нарадзілася 11 кастрычніка 1986 года ў сяле Бобрык 
Погарского раёна Бранскай вобласці. Скончыла Бранскі 
дзяржаўны ўніверсітэт ім. акадэміка І.Г. Пятроўскага. 
Працуе ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Піша вершы, 
аповеды, казкі для дзяцей і сталых. Удзельніца Бранскага 
літаратурнага з'яднання. З 2019 года член Міжнароднага 
Саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. Намеснік 

кіраўніка літаратурнага з'яднання «Парус» (г. Сяльцо). Уваходзіць у 
рэдакцыйную раду літаратурнага альманаха «Белые паруса». Стваральнік 
дзіцячай творчай студыі «Мастерская словесности» 
Падаляка Сцяпан, г. Астрахань 

Нарадзіўся ў 1986 годзе у г. Астрахань, дзе і жыве па 
гэтую пару. Біёлаг па адукацыі. Пасля сканчэння вуза 
працуе ў Астраханскім дзяржаўным прыродным 
біясферным запаведніку. Публікуецца ў мясцовай прэсе, у 
альманаху «Зелёный луч». Адзін з аўтараў-складальнікаў 
краязнаўчай кнігі «Заповедное столетие» (2019). У наш 
час - удзельнік рэгіянальнай літаратурнай студыі Вольгі 

Маркавай. 
Арцем‘еў Міхась, г. Гомель 

Нарадзіўся на Гомельшчыне. Закончыў Патапаўскую СШ. 
Пасля арміі працаваў грузчыкам, каменшчыкам. Зараз 
асвоіў прафесію слесара на Гомельскім Сельмашы. Вершамі 
захапляецца са школьных гадоў. Друкаваўся ў раённых і 
абласных газетах, а таксама у часопісе “Літаратурная 
Гомельшчына”. Аўтар зборніка вершаў «В гуще дней». 
Займаецца ў Школе маладога літаратара УА “Гомельскі 
абласны Палац творчасці”.  
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Вершы Прыступенка Вольгі 
 

Дон 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Вялікі Дон, разлеглы Дон. 
Гучыць царкоўны перазвон. 
Ляціць над стэпам дабравест, 
На храмек рыж. Такі вось змест. 
 
Прывольны Дон, казачы Дон. 
Рачных чаротаў перазвон, 
Мястэчак доўгія рады, 
Ды расквітнелыя сады. 
 
Шырокі Дон, вядомы Дон 
Казачай славаю здавён. 
Вакол птушыны хор чуваць, 
У сенажацях - мурава. 
 
Дон запаветны, родны Дон. 
Дабраславёны небам ён. 
З яго акон на свет гляджу, 
Аб ім у вершах я пішу! 
 

 
 

Прырода Дона 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Пышныя вербы ля берага Дона, 
Лета спеўкае, цёплыя дні. 
Чуюцца гукі бароў перазвону, 
Ў цені іх гожыя дні. 
 
Шум ад лістоты, то вецер гуляе, 
Звонкія струны праменняў. 
Пахі ў паветры, ды пчолкі лятаюць, 
Поўныя думкі натхнення! 
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Вершы Вірбіцкіх Уладзіслава 
 

Экзамен 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Мне сказалі планеты "не",  
Я сказаў сабе сам, што трэба.  
У паловістасці гэтых змен  
Забываю аддзячыць неба.  
 
Так нядбайны, я вучань досыць  
Другагоднік душы рэальнай.  
Ды настаўнік мой звыклы зоўсім - 
Сам экзамен я здам, як звычайна. 
 
 
 

Вершы Варонінай Ганны 
 

Ветлівы сняжок 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Вельмі ветлівы сняжок 
Боцік мой увесь накрыў. 
Так я ногі прамачыў, 
Замарозіў, застудзіў. 
і я чхаю зноў-ізноў. 
Ён мне кажа: «Будзь здароў! 

 
 

Апошні яблык 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Яркі, 
спелы, 
чырвоны, зграбны – 
Сярод сонных галін 
Прывабны. 
Сотні дзён 
сонца захоўваць 
Здатнае,- 
Сапраўднае!  
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Вершы Падаляка Сцяпана 
 

Аўтобус маленькі, бывалы 
пераклад Арцем‘ева Міхася 

 
Запознена ўсе ля вакзала, 
Ў автобус мы лезем, прытым  
Аўтобус маленькі, бывалы, 
Асветлены бляскам свяціл. 
 
Надзеяй жывём: вось, гледзіце – 
Як свеціць цудоўны нам свет, 
Кіруе ўсімі вадзіцель, 
Кіроўца. Месія, паэт. 
 
Месія надзеі не здзейсніў, 
Праз зубы плюе ў акно? - 
Дзе ўціснута щесць было крэслаў, 
Цяпер, па стандарце, адно. 
 
Падножка трывае патроху, 
Але на шляху, паглядзі, 
Блокпост – вяха новай эпохі: 
і нам давядзецца сысці. 
 
Імчыць свет, не знае вакзала, 
Праз бездань нябесных чарнiл – 
Аўтобус маленькі бывалы 
Пад бляскам далёкіх свяціл. 
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Амірасланава Фаціма, г. Нальчык 
22 гады. Вучыцца ў магістратуры ("Руская філалогія" ). З 7 
гадоў піша вершы. Вершы ўжо не раз публікаваліся ў розных 
зборніках, газетах, часопісах. Сістэматычна ўдзельнічае ў 
культурна-творчых і навукова-даследчых мерапрыемствах. У 
мінулым годзе прадстаўляла сваю рэспубліку на 
Усерасійскім конкурсе «Дыши поэзией», дзе стала 
фіналісткай. 

 
Гарніцкая Любава, г. Растоў-на-Доне 

Нарадзілася 22 ліпеня 1986 года ў горадзе Растове-на-Доне. 
У 2003 годзе скончыла сярэднюю школу. У 2007 годзе стала 
бакалаўрам журналістыкі ў Паўднёвым Федэральным 
універсітэце. У 2009 - магістрам філалогіі. З 2009 па 2012 
вучылася ў аспірантуры. У 2013 годзе ёй была прысвоена 
ступень кандыдата філалагічных навук. У 2007 выйшаў яе 

першы паэтычны зборнік “Цветущий камень”. Аўтар аповесці “Вальс 
теней”, удзельнік конкурсу "Новая дзіцячая кніга 2020". Удзельнік і 
пераможца шматлікіх творчых конкурсаў. Замужам. 
 
Даскаліца Дыяна, г. Севастопаль 

Нарадзілася 1 лютага 1997 года ў горадзе Севастопалі. У 
дадзены момант навучаецца ў Кубанскім дзяржаўным 
універсітэце на факультэце журналістыкі. Вершы пачала 
пісаць яшчэ ў школе, адна з першых работ "Конвалія" была 
апублікаваная ў газеце "Кримська світлиця". З'яўляецца 

лаўрэатам конкурсу ў гонар 200-годдзя М. Ю. Лермантава, была 
ўдзельніцай 3-га форуму маладых пісьменнікаў Расіі і Кітая ў г. Шанхай. 
Двойчы публікавалася ў літаратурна-гістарычным часопісе "Родная 
Кубань". 
 
Баранава Вольга, г. Гомель 

Нарадзілася 12 кастрычніка 1987 года ў вёсцы Крупец 
Добрушскага раёна Гомельскай вобласці. У 2012 годзе 
скончыла філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны. У дадзены момант жыве ў 
Гомелі, працуе ў Гомельскай абласной бібліятэцы ім. Леніна. 
Пісаць вершы пачала з 9 гадоў, але спробы рыфмаваць радкі 

рабіла ўжо ў 4 гады. Піша вершы і прозу на рускай і беларускай мовах. 
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Вершы Амірасланавай Фацімы 
 

Адлегласць 
пераклад Баранавай Вольгі 

 
Паміж намі заўсёды ёсць нябачная нітка, 
Забароненая зона і адлегласць між намі 
І кожны з нас вырашае, якая ў яго жытка, 
Як дзеяць, калі нагоніць цунамі. 
 
Між намі заўсёды кіламетры дарог, 
Павуціны, злучаючыя нечыя лёсы. 
Нам бы ў іх не заблытацца б хто мог, 
І ісці па шляху, які дыктуюць нябёсы. 
 
Паміж намі заўсёды адзіноты блік, 
Шмат хмар, што захілілі неба над намі, 
З грудзей выдзіраецца шалёны крык, 
Адлегласць часам для нас выпрабаванне. 
 
Кажуць, што ў кожнага сваё жыццё, 
Нават калі ідзём накшталт разам, але паасобку... 
Паміж намі заўсёды мільярды часцінак – быццё, 
Якія завуцца каханнем салодка. 
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Вершы Гарніцкай Любавы 
 

*** 
пераклад Баранавай Вольгі 

 
Калі яны жылі - у вадзе і пыле, 
У перапляценні руж і лілеяў у іле 
На пыльных шпалерах закінутых пакояў, - 
Лёгка і жудасна і пра мінулае ніхто не ўспомніў, 
А ён з'язджаў: на вайну, на працу, 
На пошук, на дапамогу і на паляванне 
На ржавым трамваі, дзе людзі месцяцца, 
Дзе можна звар'яцець ці зламацца, 
Яна малявала: на белым - мелам, 
На чорным - вугалем, і плаціла целам, 
Душою і снамі, і крыкам звонкім, 
За тое, што не было іх сучасным толькі. 
А ў будучыні краліся мары і пакуты, 
Пляцоўкі, рашоткі, шурпатыя цені, 
Загарадкі і камлыгі, непатрэбныя фразы, 
Усё тое, што прыйдзе назаўжды і не адразу. 
Але недзе імгненне, на мяжы парога 
Хацелася смяяцца, баяцца строга, 
І было няважна, што стане з усімі, 
Калі застываў цягучы час мірна... 
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Вершы Даскаліца Дыяны 
 

*** 
пераклад Баранавай Вольгі 

 
Гэту жанчыну апісваю 
Суцэльнай ламанай вугольнай 
лініяй 
Хацелася б забыцца 
Выкінуць 
Але мяне намёртва 
Звязала з ёй 
 
Замест сэрца ў гэтай жанчыны 
Дзюрышча 
Чорная 
Ўсе мае думкі 
- толькі рэха яе крокаў: 
Якія ляцяць 
Няцотныя 
 
Яна крывіць вусны 
Шчэрыцца 
 
Сканчвай дзіцячы сад. 
 
Я - Чайлд-Роланд 
Я пачынаю 
Бясконцы з памяці шлях 
назад 

  



236 

Гнетнева Ганна, г. Санкт-Пецярбург 
Нарадзілася 24 студзеня 1988 года ў Ленінградзе. 
Скончыла гуманітарную гімназію. Адукацыя вышэйшая, 
псіхолаг – РДПУ імя А.І. Герцэна. Працуе ў сферы 
тэлекамунікацый. Замужам. Вершы піша з юнацкасці. 
Брала ўдзел у некалькіх літаратурных конкурсах, 
самастойна выдала кнігу вершаў. Гнетнева – дзявоцкае 
прозвішча і псеўданім. Па дакументах носіць прозвішча 

мужа - Ягорава. 
Жолудзеў Віталь, ДНР, г. Дакучаеўск 

Нарадзіўся 12 студзеня 2006 года ў горадзе 
Дакучаеўску. Вучыцца ў 8 класе МОУ «Школа № 6 
горада Дакучаеўска»,  наведвае гурток «Юныя 
журналісты»  МУДО «ДДЮТ горада Дакучаеўска». 
Віталь здольны і старанны вучань, выдатнік.  Да 
навучання ставіцца з цікавасцю і пачуццём адказнасці. 

Прымае ўдзел у творчых і літаратурных конкурсах. Асноўныя рысы 
характару: зычлівасць, уменне суперажываць, акуратнасць, 
таварыскасць.  З 8 гадоў піша вершы. 
Успанаў Малік, Краснадарскiй край, Дзінскi раён 

Нарадзіўся 15 верасня 2006 года ў ст. Дзінскі 
Краснадарскага краю. У цяперашні момант 
навучаецца ў 7 класе. Браў удзел у розных 
конкурсах.У 2018 годзе  надрукаваў свой першы 
зборнік, у які ўваходзяць вершы і аповесць «Дальмен 
– час змен».  За гэту аповесць атрымаў дыплом 
лаўрэата I ступені Ўсерасійскага конкурсу «Планета 

проектов» 2018-2019 год Малая акадэмія навук «Интеллект будущего». 
Заняў III месца ў краёвым літаратурным конкурсе «Наш черёд жить на 
этой земле». Мае публікацыі ў раённых газетах, на розных сайтах, і ў 
літаратурна-публіцыстычным часопісе «Огни Кубани» 2019 г. 
Краснадар. 
Багданчыкава Марыя, г. Гомель 

Нарадзілася 30 лістапада 2005 года ў г. Гомелі. Вельмі 
любіць маляваць, пісаць вершы, вязаць прыгожыя цацкі. 
Любоў да чытання дасталася ад бацькі. У літаратурных 
конкурсах пачала прымаць удзел з чацвёртага класа. Больш 
сур'ёзна паставілася да творчасці ў восьмым класе, калі 
трэба было пісаць сачыненне на вольную тэму. Потым 
першыя ўрокі ў Школе маладога літаратара УА «Гомельскі 

абласны Палац творчасці і першыя крокі ў праекце перакладаў «Берагі 
дружбы».  
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Вершы Гнетневай Ганны 
 

*** 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

 
Я — мама не народжаных сыноў. 
Ўдава мужоў, якія ўжо загінулі. 
Я —лес аголены з дзясяткамі галінаў, 
Дзясяткі год які жыве наноў. 
Дачка усіх, не вернутых з вайны, 
Аплаканых, пакінутых, забытых. 
Стогн камянёў і крушня той сцяны, 
Дзе з галавой стаялі непакрытай. 
Я – хворых крык і роспач самагубак. 
Я — вецер, завывае што па дахах. 
Я — памяць галасоў і душагубак. 
Я палі тых мастоў, выццё на гмахах. 
Я — слёзы ростаняў, вялікіх страт, 
Падманаў, крыўд, нянавісці пагляд  
У зрэнках апустошаных вар'ята. 
Я — цвёрдая пасцеля. Канец света… 
Астылы чай і дым ад цыгарэты. 
Я — вера. Я — нявера. Я — трызненне 
Жыццё і смерць. Святло і захапленне. 
Іду, вярнуцца каб без весткі у Лету. 

 
 

*** 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

Маё лета, бывай. Па слядах тваіх губ, 
што насычаны ягадным сокам, 
У блакітны туман песень птаства бягу, 
Ля цябе затрымацца, хоць трохі. 
І расталы прысмак той дажджынкі, як след, 
За імгненне ўразаецца ў памяць. 
Я на міг павярнуся. Ды ніякіх прыкмет, 
Толькі верасам соладка цягне.  
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*** 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

Кава ў кубку астывае. 
Зорку ловіць кацяня. 
Я — на хвалях, час люляю - 
Цішыня. 
Сонца, як гарачы мячык, 
Адпачынку ані дня. 
Бачу я жыццё іначай — 
Чысціня. 
Час фарбуе, час малюе, 
Сёння, зараз і цяпер. 
Вечнасць у душы танцуе – 
Я — памер. 
Адшукаюцца адказы, 
Будуць сны. 
Выпадковасці ў звязе. 
Я — мы. 

 
 

Вершы Успанава Маліка 
 

Вясна 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

Прыйшла вясна. 
На змену снегу прабілася  трава. 
Вочы спавіла пяшчота, 
Святлей нябёсаў яна. 
 
І вось спяшаюцца вясёлыя гракі,  
Імкнуцца нас узрадаваць прылётам. 
Раўчук цурчыць каля самой ракі, 
Вадой выводзіць, быццам бы па нотах. 
 
І па заблытанай дарожцы 
У захапленні я іду. 
Бярозак голле, нібы рожкі, 
Не подуладныя ільду. 
Пупышкамі пакрылісь дрэўцы,  
Усё змянілася  вакол. 
Узімку снілісь санкі ў сенцах… 
І вось - Вясна каля вакон!  
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Люблю пісаць па вечарах… 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

 
Люблю пісаць па вечарах… 
І слухаць ціш, глядзець на зоркі, 
А думкі роем, быццам пчолкі, 
Снуюць і скачуць па радках. 
Я зноўку дапазна не сплю, 
Хай заўтра рана прачынацца. 
Але жадаю я прызнацца, 
Пра тое, як цябе люблю. 
Мне хочацца, калі сцямнее, 
На ліст свой мары пераносіць. 
У вершы -  сонца, неба просінь, 
Ад рыфмаў на душы святлее! 
Хоць я пакуль і не паэт 
І ў вучнях толькі я нядаўна. 
Заўжды здаецца мне забаўным, 
(Бо я не думаў, што так слаўна), 
Складзецца з Музаю дуэт! 

 
 

Вершы Жолудзева Віталя 
 

*** 
пераклад Багданчыкавай Марыі 

 
Нас асляпіла ад выбухаў, 
Свішчуць упарта кулі, 
Фух, праляцела міма, 
Божа! Ратуй, матуля! 
Гэтак жа ў сорак першым, 
Прадзеды ваявалі, 
Білі фашыстаў спешна, 
І не здаваліся самі. 
Мы жа не баязліўцы, 
Ворага мы не пусцім, 
Да нашых матуль і дзяцей, 
Да каранёў нашых рускіх!  
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Есіна Дар’я, Рэспубліка Комі, г. Варкута 
Нарадзілася 7 сакавіка 1989 г. у горадзе Варкута. У 2009-
ым скончыла Варкуцінскі горна-эканамічны каледж па 
спецыяльнасці правазнаўства. У дадзены момант 
з’яўляецца студэнткай 5-га курса факультэта журналістыкі 
Наўгародскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Не замужам. 
Дзяцей няма. Перыядычна ўдзельнічае ў паэтычных 
конкурсах, часам нават перамагае.  

 
Агабекян Анаіт, г. Данецк. ДНР 

Нарадзілася 11 сакавіка 1987 г. у Ерэване, Арменія. У 1989 
г. пасля Спітакскага землятрусу пераехала з сям’ёй на 
Данбас. У 2004 годзе з чырвоным дыпломам скончыла 
эканамічны факультэт Данецкага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта. Працуе па спецыяльнасці. Лаўрэат 
моладзевых літаратурных прэмій і фестываляў. 
Друкавалася ў калектыўных зборніках, літаратурных 
альманахах і часопісах Данбаса, Расіі і Беларусі. 

Выпусціла аўтарскі зборнік вершаў і малой прозы «Тирановремя». 
Адказны сакратар Данецкага аддзялення Міжрэгіянальнага саюза 
пісьменнікаў. 
 
Карэліна Аля, г. Краснадар  

Нарадзілася ў 1993 г. у Кемераўскай вобласці, г. 
Пракоп’еўск. У 2019 г. пераехала ў Краснадар. Студэнтка 
другога курса КемДУ (Інстытут філалогіі, замежных моў і 
медыякамунікацый). Стыпендыятка Міністэрства культуры 
РФ. Кіраўнік Омскага рэгіянальнага аддзялення Саюза 
літаратараў Расіі. Лаўрэат некалькіх паэтычных фестываляў і 
прэмій. Друкавалася ў часопісах і альманахах. 

 
Грынь Вольга, Гомельская вобласць г. Светлогорск 

Нарадзілася 21 чэрвеня 1989 года ў вёсцы Асінаўка 
(Светлагорскі раён Гомельскай вобласці). Вучылася ў 
Сасноваборскай сярэдняй школе (да 2007 года). Пасля 
паступіла на філалагічны факультэт Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф.Скарыны. У дадзены 
момант жыве ў Светлагорску, працуе ў раённай газеце 

“Светлагорскія навіны” рэдактарам інтэрнэт-рэсурсаў. Піша вершы і 
прозу пераважна на беларускай мове. Друкавалася ў газетах і часопісах. 
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Вершы Есінай Дар’і 
 

*** 
пераклад Грынь Вольгі 

 
Мой дом – паўсюль і мой дом – нідзе. 
Па небе лячу і плыву па вадзе, 
Вандрую па свеце, прычал не знайшла… 
Мой шлях без канца, 
Без пачатку мой шлях. 

 
 

Не час! 
пераклад Грынь Вольгі 

 
“Потым, потым, потым, – ты кажаш. –  
Я ўсё змагу, я ўсё паспею!” 
А неяк на час азірнешся – пабачыш: 
Дні праплылі і скроні ссівелі. 
 
Ты паўтараеш, як мантру: “Не час!” 
Зблытаўшы дні ланцугом абяцанняў. 
Нібы ад лёсу прыйдзе адказ, 
Патрэбны, сапраўдны, адзіна жаданы. 
 
У гэты момант ты думаў пачаць! 
Што немагчыма – то стане магчымым!.. 
Ну, а пакуль што ўсе справы ляжаць –  
Іх адкладзі, хай стануць дымам. 
 
Змучаны твар – у палосах маршчын, 
Вочы маўчаць: ні агню, ні запалу. 
А за плячыма – сотні прычын 
І адгаворак таксама нямала. 
 
Ты абудзіся, ёсць шанец яшчэ! 
Мара пакліча – ідзі насустрэчу! 
Жыццё так па кроплях між пальцаў цячэ –  
І раптам сплывае ў халодную вечнасць. 
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Вершы Сакаловай Алены 
 

Эльф 
пераклад Грынь Вольгі 

 
Радзімкі ўпалі на плечы, 
Пад чорныя валасы, 
З пахам лясных парэчак 
Разносяцца галасы. 
 
На аксаміце моху –  
З галінак яловых голкі, 
Крылы Пегаса могуць 
З гонарам несці толькі. 
 
Вы з нетутэйшых краін, 
Німфа гушчараў чароўных, 
Як вы дагэтуль змаглі 
З птушкамі лётаць на роўных. 
 
Эльф – міласэрны маг, 
Нібы бязважкае лісце, 
Ноч і ў цемры маяк, 
Што сэрцам пакажа прыстань. 
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Вершы Агабекян Анаіт 
 

*** 
пераклад Грынь Вольгі 

Вечар, нібы ўцякач і злодзей,  
нібы вырваўшыся з палону, 
выпадае, як снег халодны 
на вялізны абшар свабодны. 
 
Там, дзе мёрзне пахілены тын, 
твары, ссечаныя жорсткім часам, 
у вачах раствараюць згаслых 
вёсак кінутых сівы дым. 
 
А на злобу пражытых гадоў, 
пазіраючы зверху з нябёсаў, 
нам пакажуць райскіх дзівосаў 
і зямлі іх не вернуць зноў. 
 
Што з таго засталося жыцця… 
Тут яго толькі робяць чыстым 
Пачаеўскі вобраз Прачыстай 
і нябёсаў святых глыбіня 
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*** 
пераклад Грынь Вольгі 

Ты памятаеш, маці нам казала, 
што ў небе бог і намі ён кіруе. 
Ды толькі побач дэманская зграя 
на небасхіле восенню вартуе 
і вышывае там крыжамі саван, 
а голкі зверху на зямлю кідае, 
і людзі, быццам травы пад сярпамі, 
рукою смерці скошаны радамі. 
Ты больш салдацкай робы не апранеш, 
мой хлопча, ты навек застаўся ў стэпе, 
яго нутробы мяккай часткай станеш 
і будзеш травамі навек сагрэты. 
Як на лісты сургуч, тут лёг туман 
і вецер змоўк. Ніхто цябе не ўспомніць. 
Слязою маці не залечыш ран, 
маленне любай не падыме з поля, 
і толькі пёс завые над табою, 
яго той стэп для гэтага ўратуе. 
Завые ад крыві ў цябе на скронях, 
ад страху, што навек цябе вартуе. 

 
 
 

Вершы Карэлінай Алі 
 

*** 
пераклад Грынь Вольгі 

Край, дзе нас не было, то ён 
не пазначаны нейкім знакам. 
Там, дзе нас не было – як сон. 
Дом ля ракі, агарод, сабака. 
 
Край, дзе нас не было, мне расшыць 
золатам, барваю, зоркавым пылам. 
Там, дзе нас не было – можна жыць. 
Паміраць – дзе былі мы.  
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У бацькавым доме 
пераклад Грынь Вольгі 

 
Клавішы просяць дыеза, а я бемолю. 
Горшага гуку не чулі ніколі чэрці. 
Дом, у якім кожны кут пад аховай слова – 
там мне няма болей месца. 
 
Столькі гадоў мінула – хіба што змянілася: 
тыя ж шпалеры і тыя ж герані. 
Тут мне кахалася, марылася, нешта снілася, 
Толькі ўсё меней зараз. 
 
Тут успаміны лепшыя за любую атруту, 
любіце ўваскрашаць такое, было што забыта. 
Дом, у якім кожны кут пад аховай, я буду 
і навучуся малітве. 

 
 
 

*** 
пераклад Грынь Вольгі 

Як зязюлінага гнязда, 
як аселасці ў цыган 
ці як боскага можа пярста, 
трох калодзежаў у Зурбаган 
не было, няма, не шукай 
пехатою, ці ўброд, ці паўзком 
і ніколі мая душа 
не адорыць цябе цяплом. 
 
Калі недзе гарэў агонь –  
значыць, нехта згарэў у агні. 
Я працягваю далонь, 
там не попел, а снег ляжыць. 
Не бяры яго, не бяры –  
станеш чорным, як той адчай. 
І каціся ў тартарары, 
і цяпла ўва мне не шукай. 
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Злыгасцева Алена, Калужская вобласць, Перамышльскі раён 
Нарадзілася 12 чэрвеня 1988 года. у в. Паляна 
Перамышльскага р. Калужскай вобл. У 2005 г. паступіла ў 
КГПУ ім К. Э. Цыялкоўскага (зараз КДУ ім К. Э. 
Цыялкоўскага). Па сканчэнню ўніверсітэта працавала 
метадыстам у Карэкозівскай хаце культуры, потым - 
метадыстам у Перамышльскім тэхнікуме, дзе працуе і па 
сённяшні дзень. Піша вершы з 2011 г. З 2013 г. чалец 

літаратурнага з'яднання «Сучаснік», сфармаванага на базе Карэкозівскай 
мадэльнай бібліятэкі. Са снежня 2019 года - ў літаратурным клубе 
«Арктыда».  
Канакова Ганна Юр'еўна, г. Разань 

Нарадзілася 16 лютага 1991 года ў сяле Сёмуха Спаскага 
раёна Разанскай вобласці. У 2013 выйшла аўтарская 
складанка вершаў «Струны души». У 2009 годзе скончыла з 
адзнакай спецшколу №26 г. Разані для сляпых і слабых на 
зрок дзяцей. У 2011 годзе скончыла з чырвоным дыпломам 
Спаскі педагагічны коледж. З 2011 года працуе ў хаце 
культуры на пасадзе мастацкага кіраўніка. Лаўрэат многіх 

творчых і прафесійных конкурсаў і фэстаў рэгіянальнага, усерасійскага і 
міжнароднага роўняў. 
Слотава Эліна, Растоўская вобласць, г. Таганрог 

Нарадзілася 20 лістапада 1998 года у Таганрогу, дзе і жыве 
ў наш час. З'яўляецца студэнткай па спецыяльнасці 
«Педагогіка. Замежныя мовы (ангельская мова, 
французская мова, іспанская мова)» у ЦІ ім. А.П.Чэхава. З 
2016 года з'яўляецца чальцом літаратурнага з'яднання 
«Літматыў”  (г.Таганрог). З 2020 года наведвае семінары 
РРО СПР. 

Халікава Марыя, г. Валгаград 
Нарадзілася ў 1985 годзе. Піша з 1995 года. Жыве ў 
Валгаградзе. У 2014 годзе. скончыла Валгаградскі дзяржаўны 
ўніверсітэт па спецыяльнасці «Літаратурная творчасць». 
Пераможац абласных літаратурных конкурсаў. Аўтар дзвюх 
кніг. Творы былі апублікаваны ў часопісе «Сибирский 
край»(Курган), альманахах, газетах, калектыўных складанках. 

Дашкавец Аксана, г. Гомель 
Нарадзілася ў 1983 годзе ў горадзе Пінску Брэсцкай 
вобласці. Неаднаразова публікавалася ў калектыўных 
складанках, а таксама «Срэбра словаў» выдавецтва «Рускае 
слова» у Разані.Складанкі вершаў можна ўбачыць у  
міжнародным часопісе «Метамарфозы», альманахах. 
Выпускніца школы «Малады Літаратар» УА "Гомельскі 

Дварэц творчасці". 
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Вершы Злыгасцевай Алены 
 

Попел 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
Агонь згасаў, вуголле тлела. 
Салома слоў згарала тут жа. 
Халодным попелам гарэла 
Бярэмя дроў, такая сцюжа. 
 
Падкінулі ў камін палена. 
Падпаліць хто яго запалкай? 
Астыла ўсё, перагарэла, 
Мы мерзнем побач, спяць вясталкі. 

 
 
 

Прыгожа маўчаць 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
Прыгожа маўчаць - гэта выцягнуць рукі, 
Кароткая прывязь, як тормаз падлогі. 
Дыстанцыя слоў – замкнёнасць разлук, і... 
Правільна думаць не многія могуць. 
Агучка свая, разуменне чужое. 
На хуткасць успрыняты, чыйсьці сігнал. 
Адкінута ў бок не асноўнае, тое… 
Галоўнае, зрок наш і слых не дагнаў. 
Словы не тыя, няма тлумачэнняў. 
Адказы не тыя, рэзка замоўк. 
І тэма зачынена, няма нават ценю 
Сумненняў у гэтым - каштоўны ўрок. 
А далей, сціраючы звілін рэзервы... 
Згарнуці размову, каб кожны маўчаў... 
Прыгожа раўнялі з зямлёй (злыя меры) 
Слова ў спрэчцы і страсці напал. 
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Расія 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
З попелу, як Фенікс, васкрасала, 
Калi гарэла... Войнаў шмат прайшла. 
Святую адчувала апантанасць, 
Панурыя  кайданы рвала зла. 
 
Крывёю на мяжы не раз сцякала, 
Цяжар  варожых несла бізуноў. 
Не раз ты жыць спачатку пачынала, 
І гнала ворагаў з зямлі сваіх сыноў. 
 
І праз стагоддзі, як салдат бывалы, 
Рабілася мацней, нібы браня. 
Ламала паланёная завалы, 
Свабоду і уклад свой берагла. 
 
Расія,(як на гэтым свеце цесна, 
З мінулага да нашых з вамі дзён), 
Занадта ты жаданая нявеста, 
І непакорлівасць - галоўны твой закон. 
 
Як замуж наравістая дзяўчына 
Не выйдзе без кахання, хоць забі... 
Вось так і ты - бізун той не прычына, 
Бо не прымусиць  волю ён забыць. 
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Вершы Канаковай Ганны 
 

*** 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
Я ненавіджу цягнікі, 
Яны расстання хваляванне, 
Пакінуўшы мне скразнякі 
Яго памчалі ранкам раннім. 
Яны забралі вуснаў сок, 
Цяпло дыхання, і абдымкаў. 
А свет, што быў ля нашых ног 
Застыў у нашых фотаздымках. 
Я пагарджаю сэрца крык, 
Ён забівае розум ночы. 
Мой лёс нажаль, нібыта дзік 
І распластаўся ля абочын. 
Я забываю сонца лік, 
Ён шлях даўно не асвятляе. 
Я ненавіджу шчасця миг, 
Што ў попел след ператварае. 

 
 

*** 
пераклад Дашкавец Аксаны  

Дагарае ціхі вечар, 
Душыць дым ад цыгарэт. 
Не было ў нас сустрэчы, 
Незацейлевы сюжэт. 
Абяцала роўна ў восем 
Здацца ў рабства мілых рук. 
Здрадзіць вырашыла восень 
І дадаць жыццю пакут. 
Ні прэтэнзій, ні папрокаў, 
Толькі хворы крык душы, 
Гэта час для злога рока, 
Слёз кахання у цiшы.  
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Вершы Слотавай Эліны 
 

Вечар 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
Вецер пяшчотны мне шэпча пра тое, што будзе, 
Ціха хавае за грэбнем хвалістым усмешку, 
Сны пад падушкай: канверт зорным посудам блудзiць, 
Мары пра цуд нямашака лепшай начлежкі. 
 
Сонца махне з-за мора мне ветразем Грэя 
У небе начным крадком шамаціць самалёт, 
След кучаравы на цёмных нябёсах святлее… 
Далечы вабяць мяне ад жыццёвых турбот. 
 
Пяткі казыча Зямля мне зялёнай травінкай. 
Сіні агонь у вачах прыцягнуў матылька, 
Здаецца мне лёгкай зямной парушынкай 
Нябесная зорка, што бачыць у нас светлячка... 

 
 

 
Эдэм 

пераклад Дашкавец Аксаны 
 

Яшчэ адзін дзень дарэмна, 
Яшчэ адзін дзень дома ... 
Мне б па парку ісці - дылема, 
Думаць "Як жа усё знаёма, 
Блізка мне", нібы ў паэме, 
Удыхнуць гэты свежы водар, 
Марыць, што я гуляю ў Эдэме 
Бачу зоркі, складаю оды. 
Ці часткова, ці хоць бы цалкам 
Стаць Галактыкаю аднойчы, 
Ці шчаслівай квітнець фіялкай - 
Марыць кожны вось так ахвочы... 
Мне б па зорках нагамі дыгаць, 
З імі ў небе гуляць без стомы, 
Ці па парку начному з кнігай 
Шамацець, як Эдэм, пустому. 
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Вершы Халікавай Марыі 
 

*** 
пераклад Дашкавец Аксаны 

 
Я хачу, каб ён прачытаў душой, 
І мяне спаткаў, ды не той, заўсёднай. 
Гэта не даклад. Гэта дзённік мой. 
І пісаць яго мне не страшна, згодна. 
 
Так, я не прызнаю за сабой віны. 
Вочы ў цябе залаціста-чайныя, 
І ўсе імёны гучаць сапраўды, 
Як і супадзенне незвычайнае. 
 
Я яшчэ вучуся, буду як вядзьмак 
Чысціць з сябе негатыў і пракуды, 
Таму апісанне ўсіх пачуццяў так 
Моцна падрабязныя, сярод будняў. 
 
Я не прэтэндую на навізну. 
Мне - пачаць пясчынкі лічыць у жмені з шасці 
Да глыбокай ночы. Ну што ж, пачну, 
Паспешлівым жэстам мяне перахрысці. 
 
Давяраць мне трэба сваёй сціплай долі, 
Чый расклад заўсёды непрыкметна-дзіўны. 
Сумаваць і трызніць мне радком, і колькі. 
Табе адчуваць і спакой, і мір мой. 
 
Тут - кветкі і пчолы (і будзе мёд), 
Словы тут растуць, як трава ў полі. 
Жыццё дагледжана, як агарод, 
Будуць мары і будзе воля. 
 
Лісцем у кастрычніку прыбраны сад. 
Ты радкі чытаеш, я ў кожнай фразе. 
Неабходна пісаць мне, бо я - мастак 
Вершы складаць і марыць аб часе... 
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Касоўская Алеся, Краснадарскі край, Мастоўскi раён 
Нарадзілася ў пасёлку Мастоўскім Краснадарскага краю 13 
лістапада 1996 года. Вучылася там жа САШ №30. Скончыла 
філалагічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага 
універсітэта ім. М.В. Ламаносава. Атрымала ступень 
магістра там жа. Выкладае рускую мову, літаратуру, 
вершаскладанне. Вершы уласнага напісання з'явіліся ў 
пачатковай школе. 

 
Паўлава Ніна, г. Санкт-Пецярбург 

22 гады. Мнагакратны лаўрэат і пераможца Міжнародных 
паэтычных конкурсаў. Удзельнік “Рэп” і “Литературной” 
змены Федэральнага адукацыйнага форуму для маладых 
дзеячаў культуры і мастацтва “Таврида”-2019. 
Рэкамендавана да публікавання зборніка вершаў у 
выдавецтве АСТ. Студэнтка універсітэту ІТМО. 
 

 
Острых Алена, Кемераўская вобласць, г. Навакузнецк 

Нарадзілася 13 жніўня 1982 года ў Новакузнецку. Аўтар і 
куратар ідэі-Конкурсу аднаго верша, пераможца 
ўсерасійскага конкурсу народнай паэзіі “Искренне, мы!”. 
Кіраўнік гарадскога літаратурнага аб’яднання “ЛиТеРРа” 
пры бібліятэцы ім. М.В. Гогаля, г. Новакузнецк. Працуе 
навуковым супрацоўнікам у ЛММ Дастаеўскага. 

Друкавалася ў часопісах і на Інтэрнэт-рэсурсе “Сибирские огни”. Аўтар 
дзвюх паэтычных кніг. 
 
Жлоба Таццяна, Гомельская вобласць, Кармянскі раён 
Нарадзілася ў вёсцы Ворнаўка Кармянскага раёна. Пасля заканчэння 9-га 

класа Ворнаўскай сярэдняй школы паступіла ў Гомельскі 
дзяржаўны педагагічны калледж імя Л.С. Выгоцкага. Затым 
працавала настаўнікам пачатковых класаў у роднай школе. 
У 2010 годзе стала студэнткай Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці “Беларуская 
філалогія. Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць”. Пасля 
заканчэння ўніверсітэта працавала ў Кармянскай раённай 

газеце “Зара над Сожам”. 
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Вершы Касоўскай Алесі 
 

*** 
пераклад Жлоба Таццяны 

 
Яе жаданне – горад. Лепей за ўсё ў Маскву 
Ірвецца, марыць хутчэй у самалёт, туды, 
А я ўсё тлумачу, кожны раз раву, 
Калі цягну сумкі: у метро, ці з таксі. Куды? 
Яна так стамілася ад цішыні, цвыркуноў. 
Ёй падабаецца быць сярод сваёй мітусні. 
Калі заняты ты, памілаваны за ўсё – 
Думае мілая, дзіўная. Як паглядзіш 
Моўчкі? Ды так, каб яна не здалася? 
Каб не забыла, што шчасце не ў гарадах? 
Там ты ў любові, тут з адзінотай сплялася, 
Дзяўчынка мілая, маленькая не па гадах. 
Як растлумачыць, адчай мой – ужо другі цень 
Мне не хапае моцы маіх плячэй. Ёй 
Паўтарала я кожны маскоўскі дзень: 
Галоўнае ўспомніць мэту жыцця шырэй. 

 
 
 

Без гадзіны восень за маім вакном 
пераклад Жлоба Таццяны 

 
А жнівень верасню цяпер здаецца, 
Аддаўшы крылы, смех і ветра свіст. 
І верасень не плача, ён смяецца. 
Хоць зараз недзе у паветры ён павіс. 
 
Хістаючысь у аблоках, назірае, 
Як усё вакол змяняецца, бяжыць, 
Нас непрыкметна лета пакідае, 
І прыйдзецца нам з восенню пажыць. 
 
Па восеньскіх сумуя карнавалах, 
І не надыхацца нам летам, што пасля? 
А колькі часу? Я б цяпер сказала, 
Што без гадзіны восень ля вакна. 
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Сумуй па мне 
пераклад Жлоба Таццяны 

Сумуй па мне, калі кладзешся спаць, 
Калі луна на небасхіле ўзыйдзе, 
Калі свабода ўраз табе абрыдзе, 
Імя маё ты будзеш услых шаптаць. 
Сумуй па мне. Я буду сумаваць. 
 
Маўчы, калі не ў сілах ты сказаць 
Аб тым, чаго жадаеш, што хвалюе, 
Той час, дзе мы не разам, ён мінуе. 
Ды толькі, калі будзеш ты чакаць. 
Проста маўчы. І я буду маўчаць. 
 
Забудзься, што было. Бо можна забываць. 
Вярніся да мяне ты сёння на імгненне. 
І шчасцем будзе гэта мне здарэнне, 
Наўрад ці я змагу ўсіх слёз стрымаць.  
Вярніся да мяне. І я змагу прыняць. 

 
 
 

Вершы Паўлавай Ніны 
 

Караблі      
пераклад Жлоба Таццяны 

Я стаміўся быць дзіцяці, я ім быў далей, 
Апусціўшы рукі ў салёны глей. 
Я і сам не ведаў, што на дне шукаў. 
Караблі прападаюць, і я – прапаў. 

 
 
 

Вершы Острых Алены 
 

*** 
пераклад Жлоба Таццяны 

Грэеш надзею і вечна 
Верыш у наступную раніцу. 
Замест анёла бес на плечы 
Сядзе і нешта збываецца. 
 
Пішаш і песціш горды боль. 
Дзіка глядзіш на завялыя розы. 
Святых пачынанняў вялікая соль 
Закране вар’яцтва жыццёвай прозы.  
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Вершы Шульжэнка Анжалікі 
 

Снег 
пераклад Жлоба Таццяны 

 
“Неба ўпала на горад!” – зранку навіны ўсе 
толькі адное вяшчаюць с кожнай хвілінай хутчэй. 
“Неба ўпала на горад…” – я паўтараю ўслед, 
стаўлю фарфоравы чайнік і адкрываю шарбет. 
Я не люблю саладзейшае за кускавы рафінад, 
свечкі па дому расстаўлю, бо будуць свет адключаць. 
Вокны насупраць ужо ззяюць у стужках шырокіх гірлянд, 
на скрыжаванні дзяжурыць юны бязвусы сяржант, 
мы з ім пяць дзён кожны тыдзень вітаемся ранкам кіўком, 
звечару – толькі махаем, праўда, ён мне незнаёмы. 
У будні суседцы-бабульцы, што без дапамогі смуткуе 
я паднясу ўсе пакеты, яна ж пасля пачастуе 
чым-небудзь салодкім, печаным, альбо смачным хатнім чым. 
Мы з ёй у кватэрах суседніх і на паверсе адным. 
Гадоў можа дваццаць, не меней, ведаю ўсю іх сям’ю: 
старэйшы на поўнач паехаў, малодшы – папаў пад стаццю… 
 
“Неба ўпала на горад…” –  
не ўпершыню прывыкаць, 
зноў ты вяртаешся ноччу. 
Ложак гатовы прыняць, – 
у родных абдымках схаваюсь, 
сэрца заб’ецца ўнутры, 
шчасцем я перапаўняюсь, – 
колькі той будучыні?.. 
 
Час замірае навокал 
толькі для двух чалавек. 
“Неба ўпала на горад…” ,– 
значыць – пасыпаўся снег. 
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Марчанкова Кіра, Бранская вобласць, г. Сяльцо 
Нарадзілася 2 жніўня 1986 года, у горадзе Сяльцо 
Бранскай вобласці, дзе і жыве па сённяшні дзень. 
Скончыла Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка 
Пятроўскага па спецыяльнасці «Біёлаг», працуе 
загадчыцай дзіцячай бібліятэкі. 
Друкавалася на інтэрнэт-рэсурсах, у паэтычных 
зборніках, часопісах. Лаўрэат ўсерасійскіх і 
міжнародных конкурсаў паэзіі і аўтарскай песні. Член 

Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. 
 
Кацюргіна Стася, г. Гомель  

Нарадзілася ў Гомелі ў 1992 годзе. Скончыла 
філалагічны факультэт ГДУ імя Францыска 
Скарыны. Магістр філалагічных навук. Настаўніца 
Гімназіі № 46 г. Гомеля імя Блеза Паскаля. Член 
МСПМ. Аўтар кніг паэзіі “Пад ветразем ранку” 
(2011), “Парасон” (2011), “Рассыпаецца ноч па 
клавішах”(2015). Вершы і проза былі надрукаваны ў 
часопісах, ў зборніках. Дыпламантка прэміі “Дэбют” 
імя Максіма Багдановіча; лаўрэат міжнародных  
літаратурных 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 Марчанковай Кіры 
 

Бярозавы сок 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Так проста беднай памяці нанова 
Узняць з сваіх глыбіняў - не згубіць 
Той час, калі наш беразняк вясновы 
Саладкасцю празрыстаю крывіць, 
 
Калі не чутна свісту пераліваў 
За воплескам абуджанай ракі. 
І весела нібыта, балбатліва, 
Сцякаюць па бяросце раўчукі, 
 
Бяжыць вада, пакуль яшчэ жывая, 
Адно ў зямлю, гатовую да слёз, 
Ды ў сэрцы, быццам рана нажавая, 
Няроўны строй заплаканых бяроз. 

 
 
 

Вершы Сарочкіна Уладзіміра 
 

Снег ідзе 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Снег ідзе ды ідзе, белым шумам сцякае 
Па размытай палонцы начнога акна, 
Так павольна-павольна, ніяк не сціхае, 
Толькі студзень пусты запаўняе да дна. 
 
Пасыпаецца соллю духмяны акраец, 
Ці не хлебам адзіным збягае жыццё. 
Гэты сон асляпляльны заснежыць да краю 
І мінорнасць тваю, і маё забыццё, 
 
І расстанне, што я падсвядома адчую, 
І мяжу, за якой незямны акаём, 
І цябе – плоць ад плоці маю ды чужую. 
Не будзі мяне... Хай снег ідзе за акном. 
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Ірай 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Як птушкі, што з ягады стылай 
Марозец склююць, ў куражы 
Ўглядаемся ў прывідны Ірай, 
Адкрыты крылатай душы, 
 
Сумуем, шукаючы манны 
Нябеснай, і, верым ці не, 
Пакуем свае чамаданы, 
Каторыя там не ў цане. 
 

 
 

Жывыя літаркі 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Льецца, нібы па манежы, 
Ў Круглым скверы, ў кожным па  
Раскрываецца бяз межаў  
Асцярожны бэзу пах. 
 
Так з-пад лісцевых павецяў 
Прарываецца само 
Акварэлевых суквеццяў 
Вузялковае пісьмо. 
 
Я чытаў ужо такое, - 
Аб табе, саспеў працяг - 
Пра салодкасць неспакою, 
Пра нязмушанасць быцця... 
 
Заміраю, як над сшыткам, 
Я амаль што на ляту. 
Колькі слоў яшчэ ў расшыты 
Свет карункавы ўпляту. 
 
А яны дрыжаць - вітыя, 
Пахнуць небам і халвой - 
Тыя літаркі жывыя 
Над тваёю галавой.  
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Аслеплы дзень 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Колькі сцюжы, сумётаў і сонца! 
Дзень аслеп, бы над сховам Кашчэй, 
І спрасонку дрыжыць ён – бясконца 
Прамярзае да самых касцей. 
 
Снег іскрыцца: ні скаргаў, ні пыхі. 
Я не бачу твой твар. Як знарок – 
Да нябёсаў ад лёгкага ўздыху 
Ледзяны адлятае пылок. 
 
Дзень мядовы яго залюляе – 
Ён, падобны анёльскай мане, 
Назаўжды залатою вуаллю 
Укрывае цябе ад мяне. 

 
 
 

Шчаслівыя словы 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Сядзяць ўва мне, як вузнікі, 
І крылы мкнуць стуліць, 
Але ўздымаюць вусікі 
Зноў словы-матылі. 
 
Іх, патакай распешчаных, 
Не звабіш з ліпкіх ніш. – 
Адна ты толькі ўсмешкаю 
Сваёй іх спакусіш. 
 
Яны - што хочаш вылепяць 
З пачуццяў - без віны, 
Табе насустрач вылецяць - 
Шчаслівыя - яны.  
 
Душы тваёй свячэнне я 
Памножу надвая - 
Люблю цябе, вячэрняя, 
Харошая мая…  
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Пасярэдзіне зімы 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Спыніся, падарожніца зімы, 
Па снезе сноў, наўпрост - да нематы. 
Калі б ты рай шукала на зямлі, 
Я б знаў - дзе ты. 
 
І вусны, бы з празрыстасьці вады, 
Твой гонар - ён прасцяк і ягамосць, 
Ды толькі тое, што не назаўжды - 
Заўсёды ёсць. 
 
І вораг твой, хто побач, на штыку 
Нясе любоў, ды што ні гавары - 
Мяцель твой паліць след агнём па шклу... 
Гары... Гары... 
 
Падманны снег. І скончаны пуці. - 
Але па звычцы мроіцца: "Аз есмь..." 
А тое, што змагаліся знайсці, 
Далёка дзесь. 
 
Дазволь сабе ў былое паглядзець - 
Туды, дзе ўсё смяротнасці дзеля. 
Калі бы ведаў думкі ўсе твае, 
Я б знаў, дзе я... 
 
Тут - светла... Не скуліць загнаны звер - 
Пустэча ў кожнай зале і кутку... 
Калі Анёла ўбачыш ты - не вер 
Яго крылу... 
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*** 
пераклад Кацюргіной Стасі 

 
Прагна сонечныя ванны 
Ўдзень прымалі – да пары 
Абярнуліся саванай 
Нашы сумныя двары. 
 
Па слядах за лісцяпадам, 
Легкадумным хадаком, 
Восень бродзіць леапардам, 
Пазірае з халадком. 
 
Плямы попелу й спякоты 
Самай цьмянай - напавер 
Засцілаюць, як па нотах, 
Жоўтым вуліц кожны нерв. 
 
Бы маўклівыя бажніцы 
На абліччы шэрых пліт, 
Шыбы кінутай бальніцы 
Пераходзяць у блакіт. 
 
Рвуцца нашых лёсаў ніці 
На вятры за пядзю пядзь. 
Не хадзіце, не хадзіце, 
Дзеці, ў Афрыку гуляць. 
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Пранічнікаў Яўген, г. Вялiкi Ноўгарад  
Нарадзіўся 19 чэрвеня 1985 года ў Жытомірскай 
вобласці, у горадзе Бярдзічаве, дзе прайшло яго 
дзяцінства. З 1992 года жыве ў Вялікім 
Ноўгарадзе. Скончыў філалагічны факультэт 
НовДУ. У дадзены момант працуе настаўнікам. 
Пісаць вершы пачаў з 16 гадоў. Выпусціў 
зборнік вершаў, неаднаразова друкаваўся ў 
выданнях Вялікага Ноўгарада і Санкт-

Пецярбурга. Член Міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў Расіі. 
 
Курбака Вячаслаў, Мінская вобласць, г. Маладзечна 

Нарадзіўся ў мястэчку Лебедзева на 
Маладзечаншчыне 18 траўня 1984 года. Скончыў 
СШ № 8 г. Маладзечна ў чэрвені 2001 года. 
Менавіта ў школе і пачаў пісаць вершы. Абраў для 
сябе прафесію юрыста, скончыўшы ў ліпені 2006 
года Мінскі інстытут кіравання (цяпер — Мінскі 
іннавацыйны 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 Пранічнікава Яўгена 
 

*** 
пераклад Курбакі Вячаслава 

 
Глядзі, які туман... 
І быццам не прачнецца, 
Ахуталася моцна 
Прырода за вакном. 
Застыла ўсё. І вецер 
На гойдалках нясецца, 
Пад скрэжат-гул трывожны 
Зноў пабудзіў увесь дом. 
 
І голас празвінеў, 
І радыё спявае... 
Ды гэта ўсё за сценкай, 
А тут бы мы маглі 
Ацяміць, што нічога 
У свеце нам не трэба. 
Мы і ў сваёй кватэры, 
Як на краі зямлі. 

 
 
 

Кветка 
пераклад Курбакі Вячаслава 

 
Гасподзь, дазволь раскрыцца мне. 
Каменным быў, ды сцёрты я дакорам. 
Мячом я валадарыў на вайне, 
Ды дотыкам расколаты табою. 
Я быў віном і золатам. Сп'яняў 
Фартунай, рок мяняў нярэдка. 
Ва ўсіх абліччах раптам пераняў 
І перамог мяне. Цяпер я толькі кветка. 
Гасподзь, дазволь раскрыцца мне... 
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*** 
пераклад Курбакі Вячаслава 

 
Што ж ты, дазорца Рыма, 
Замер? З гор у даліну 
Ваяры, тысячы ворагаў. 
Верны меч свой агаляючы, 
Страх мізэрны пагарджаючы, 
Да гэтай бітве дух не зломлены? 
 
Але зямля дрыжыць варожа, 
Ты шапочаш - быць не можа, 
З гор сланы ідуць сцяной. 
Ды не бойся. Усё ж пры Канах, 
Стрэнеш смерць сваю аддана, 
А пакуль жыві вайной. 
 
У Альпах, з выгляду ціхуткіх 
Там, дзе сонца й снег дрыгуткі, 
Ваяроў шмат палягло. 
Галасы шапоча рэха. 
Іх сябры ідуць без смеху 
Жджэ маўклівае лязо. 
 
Сустракай жа іх з паходу, 
Тую дзіўную прыроду 
З ветрам горным, ледзяным. 
Ваяроў армада стала- 
Назаўжды запомняць галаў! 
Ганібал ідзе на Рым. 
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*** 
пераклад Курбакі Вячаслава 

Увайшоў у пад'езд 
Знаёмы і халодны. 
Дзе час з’ядае 
Брудныя старонкі. 
І падалося, 
Ля дзвярэй сабака. 
Ды там нікога - 
Узыходзіць сонца. 
Вось іншы дзверы- 
Цішыня ўсё тая ж. 
А як паверыш  
І заплюшчыш вочы - 
Знаёмых бачыш. 
Але зноў сыходзіш 
Знікаеш прывідам 
На сконе гэтай ночы. 

 
 
 

Вершы Свістунова Андрэя 
 

Арктычны сон 
пераклад Курбакі Вячаслава 

Хай раззлуецца завіруха  
І забярэ мяне туды, 
Дзе сніцца нам свячэнне духаў, 
Над морам крышуцца ільды; 
 
Туды, дзе буду ведаць пэўна, 
Што заўтра стрэну я цябе, 
І рэўнасці брыдота гнеўна 
Завые, марна снег згрызе; 
 
Туды, дзе цела не хаваюць, 
Душа як ачуняе зноў; 
Туды, дзе спрэчкі не лунаюць, 
Дыхання чуючы зазоў, 
Пакуль па моры льды гуляюць, 
Зноў выйдзе сонца з берагоў. 
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*** 
пераклад Курбакі Вячаслава 

 
Плыву без карт, без астралябій, 
Без намагнічаныя іглы, 
Па вастрыні палярнай мглы 
Паміж расколін воднай гладзі. 
Насустрач - айсбергі са слоў, 
Пачуццяў, мне чужых, бязпутных - 
Трапічнае і сухапутных 
Абледзянеўшых берагоў. 
 
Шукаю след цяпла і сонца, 
Вышынь баюся, не глыбінь: 
Калі вандруеш ты адзін, 
Наверх сцязя ідзе бясконца. 
А рызык ёсць сарвацца ўніз 
Па вадаспадам і абрывам, 
Сустрэцца да пары з Шэкспірам, 
Што ўжо смяецца з-за куліс. 
 
Пакіну борт, ледзь я дазнаю 
У дна мінулага рэльеф 
І, хваляў адчувая бег, 
Зліюся з карабельнай сталлю. 
Увабраўшы усю марскую соль 
Са змерзлых ідалаў і духаў, 
Напоўню лёгкія і, глуха, 
Зноў грымну ў вертыкальны кроль. 
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Спадары афіцэры 
пераклад Курбакі Вячаслава 

 
Падступае да ног холад мёртвай зямлі, 
Адбіваючы ў сонца метры, 
Што калісьці над гонарам нашым ляглі, 
Нашых слоў, спадары афіцэры! 
 
Зноў казалі так шмат і спрачаліся мы 
Аб пытанні зусім недарэчным, 
Абыякавым у свеце настылай зімы; 
У попел шэры сышлі нашы спрэчкі. 
 
"Што ёсць праўда, што ісцінна, добра ёсць што?" - 
Мы не раз углядаліся ў Бога; 
І па шклянках наш час разлілі, як віно, 
Праўда, пілі не за перамогу. 
 
Не ўсміхаліся зноўку чамусьці, калі 
Расцякалась па лужынах шэрых, 
Ці то брудная кроў, ці то пырскі вады; 
Мы клаліся, уткнуўшы калені 
 
У сцены брацкіх магіл і яры ў глушы, 
Дзе звяроў наталім ненажэрных; 
Падступае да вуснаў зноў холад душы - 
Вось і ўсё, спадары афіцэры. 
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Егіянец Сяргей, Рэспубліка Крым, г. Ялта 
Нарадзіўся 6 верасня 1985 года ў г. Белгарадзе. З 1990 года 
жыве ў г. Ялце. З 2014 года займаецца выкладаннем, 
навуковай і выхаваўчай работай, перакладчыцкай 
дзейнасцю і журналістыкай. Мае вопыт працы ў школе.  
Выкладае англійскую і нямецкую мовы, замежную 
літаратуру, лексікалогію, гісторыю раманскай і германскай 
філалогіі. 

 
Казлоў Ягор, г. Тула 

Нарадзіўся 20 верасня 1991 года. У 2009 годзе скончыў 
школу з залатым медалём, паступіў на горна-будаўнічы 
факультэт Тульскага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2015 
атрымаў дыплом магістра. Публікаваўся ў літаратурных 
альманахах. Аўтар 2 зборнікаў вершаў. Сябра літаратурных 
аб'яднанняў «Московский Парнас» і «Пегас». Кнігі «Страна 
Цветов» і «Не смотри на часы» апублікаваныя ў 
электронным фармаце на сайтах. 

 
Школьнікаў Антон, г. Омск 

Нарадзіўся 27 сакавіка 1988 года у г. Омску. Жыў у вёсцы 
Міхайлаўка Саргатскага раёна. Скончыў факультэт 
гуманітарнай адукацыі ОмДТУ па спецыяльнасці «Дызайн». 
З моманту заканчэння працуе па спецыяльнасці. Наведваў 
літаратурную майстэрню ОмДТУ, з'яўляецца членам 
літаратурнага аб'яднання пры СПРФ. Аўтар і выканаўца 
ўласных песень. Пераможца Усерасійскага літаратурнага 

конкурсу «В поисках правды и справедливости-2017» у намінацыі 
«Маладая паэзія Расіі». У 2018 годзе выдаў кнігу вершаў «Зима и печь». 
 
Мальшэўскі Антон, Гродзенскай вобласць, г. Смаргонь 

Нарадзіўся 29 чэрвеня 1985 года ў г. Маладзечна  
Мінскай вобласці. Живе ў г. Смаргонь Гродзенскай 
вобласці. Вышэйшую адукацыю атрымаў ў Беларускім 
дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, на факультэце 
"Выдавецкая справа і паліграфія”, а таксама на завочным 
факультэце інстытута журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Леніна ў Мінску. Піша на 
рускай і беларускай мовах. Друкуецца ў раённых і 
абласных газетах, на інтэрнэт-сайтах. Працуе ў раённай 

газеце "Астравецкая праўда" загадчыкам аддзела фотаілюстрацый 
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Вершы Казлова Ягора 
 

Калі растане леташні снег 
пераклад Мальшэўскага Антона 

 
Калі растане леташні ўжо снег, 
І шэрасць хмар развее вецер цёплы, 
Мы запаволім манатонны бег, 
І ўбачым свет скрозь непразрыстасць вокнаў. 
 
Ён прыме фарбы далікатнага цяпла, 
і на прагалінах пралеска расквітнее. 
І ў памяць словы прыйдуць спакваля, 
Што нам падораць новыя надзеі. 
 
Прачнецца лес, і спевы салаўя 
Цурчаннем рэк адгоняць прэч завеі. 
Растане лёд ад ласкі полымя – 
Яго мы жар забыць ужо паспелі. 
 
Пад сонечнай вясною знікне боль, 
Бывае, мы накручваем падзеі. 
Настане дзень, і ў свет да нас з табой 
Нарэшце, прыйдуць ясныя надзеі. 
 
Настане дзень, і будзе новы ён, 
Наш чысты ліст, замест адценняў снегу. 
І зноў сатрэ той непрабудны сон – 
След лютага пад васільковым небам... 
 
Міне зіма – як быццам не была, 
У сэрцах бліскавіца ярка ўзыйдзе! 
Было ў жыцці святла шмат і цяпла, 
І, можа, зноў яно нас не абыйдзе. 
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Вершы Школьнікава Антона 
 

*** 
пераклад Мальшэўскага Антона 

 
Зоркі вісяць над горадам, 
Быццам на нітках тоненькіх... 
Бог бараду пагладжвае 
І прамывае пэндзлікі. 
 
Выйшаў пейзажык сціпленькі. 
Выйшлі мазкі зацяжкія: 
Ноч абляпілі сонную 
Вокнаў налепкі жоўтыя. 
 
Двое ў акне з цыгарэтамі, 
Рамамі перахрышчаны. 
У раму пазногцем шкрабае 
Чорнага клёну сколіна... 
 
Хлопчыкам клён пасаджаны, 
Трымае мужчыну п'янага ... 
Ён маляваў пейзажыкі, 
Ды маляваў з заганамі. 
 
Струшчыўшы ствол на дошчачкі, 
Фронт намалююць палонныя... 
Бог накідаў эскізікі – 
Намаляваў Сусветнае: 
 
...Вечнасцю ў кут загнаны, 
След пракладаючы ў Вечнасць, 
Да дому ідзе зігзагамі 
Малюсенькі 
чалавечак. 
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*** 
пераклад Мальшэўскага Антона 

 
Мітусімся, бо няспынны 
Часу вечны калаўрот… 
 
Лечыць час мяне, калечыць. 
Гэта справа рук сяброў. 
 
Зразумець я з імі здолеў 
Многае. І бачыць Бог, 
Лепіць час мяне і клепле 
Шчэ рукамі ворагаў. 
 
Утапіўся б! – 
Дык жа зловяць – 
Во, саломку 
Склалі ў сноп... 
Дзякуй вам на добрым Слове. 
Мне цяпер хапае слоў! 
 
Я за кожны крык бяссільны 
Вораг, дзякую табе!.. 
Ты страляў заўжды па крылах ... 
Пёраў маю шмат цяпер. 

 
 
 

Вершы Егіянеца Сяргея 
 

Імкненне 
пераклад Мальшэўскага Антона 

 
Я хачу жыццё пражыць годна і салідна, 
Без хамства, кламства, невыносных зман. 
Ліслівасці паддацца мне агідна, 
Хай б’е ў душы адно святла фантан. 
Хачу жыць у гармоніі і міры, 
З жаданнем аднаго адзін любіць. 
І як бы гул грахоў ні роў з эфіру – 
Мяне з дарогі духу не зманіць! 
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Малышава Лізавета, Маскоўская вобласць, г. Жукоўскі 
24 гады. Нарадзілася і вырасла ў пасёлку гарадскога тыпу 
Тужа Тужынскага раёна Кіраўскай вобласці. Першы верш 
напісала ва ўзросце 11 гадоў. У 2017 годзе скончыла Вяцкі 
дзяржаўны ўніверсітэт. У гэтым жа годзе паступіла ў 
магістратуру ВятГУ. У 2018 годзе апублікавала зборнік 
апавяданняў, у снежні 2019 выйшаў раман «Дзякуй, 

французскі». Лаурэат  абласнога конкурсу, прысвечанага Вялікай 
Айчыннай вайне, усерасійскага фестывалю аўтарскай песні 
"Гринландия".  
 
Фаміна Дар'я, Маскоўская вобласць, г. Балашыха 

Нарадзілася 1 лістапада 1986 г. у Маскоўскай вобласці (г. 
Нагінск). Пасля школы паступіла на факультэт рускай 
філалогіі Маскоўскага дзяржаўнага абласнога 
ўніверсітэта, скончыла яго ў 2009 годзе. У цяперашні час 
працуе рэдактарам-карэктарам, жыве ў г.Балашыха. Піша 
вершы і прозу з 13 гадоў. У цяперашні час супрацоўнічае з 
кампаніяй "Парамульт".  
 

Качаргіна Святлана, Прыморскі край, г. Уладзівасток 
Нарадзілася ў горадзе Уладзівасток. Адукацыя – Лінгвіст і 
Магістр Вытанчаных Мастацтваў (Сарбона). Фіналіст 
сусветнага паэтычнага фестывалю «Эмігранцкая Ліра» 
(2015, Льеж / Парыж). Вершы публікаваліся ў літаратурных 
зборніках. У 2018 годзе выпусціла першы паэтычны 
зборнік «Итогдалие». 
 

Марынец Алена, г. Гродно 
Нарадзілася на Карэліччыне,  вёска Аюцавічы  Гродзенскай 
вобласці. 28 красавіка 1987 года. Пісаць вершы пачала 
яшчэ ў дзяцінстве.  Друкавалася ў мясцовай раённай газеце 
“Полымя”. Пасля школы паступіла ў Гродзенскі дзяржаўны 
каледж мастацтваў.  У гэты час друкавалася ў газетах 
“Вечерний Гродно”, “Аркуш”, “Перспектыва”. У 2004 
годзе быў выдадзены альманах “Нябесны знак”, дзе 
таксама былі надрукаваны яе вершы. З 2018 года 

ўдзельнічае у Міжнародным фестывалі-конкурсе паэзіі і паэтычных 
перакладаў “Берега дружбы”. Ужо два гады падрад з’яўляецца 
фіналістам гэтага конкурса. Зараз - студэнтка Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта ім. Я. Купалы. Піша на беларускай і рускай мовах. Жыве ў 
Гродна. 
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Вершы Малышавай Лізаветы 
 

*** 
пераклад Марынец Алены 

 
Міма ўсіх скрыжаванняў і ўсіх пратаптаных дарог, 
Я па зоркавым полі хвалістым бягу наўздагад. 
Ні граша за душой, за спіною апошні парог, 
Я знікаю туды, дзе мігціць маіх мрой зарапад. 
 
Шлях туманны стаіў і заблытаў мільёны сцяжын, 
Як, не ведаю, мне разглядзець вярставыя слупы. 
Але веру – не страшныя спёка, вятры і дажджы, 
Пакуль травы на ранку казычуць расою ступні. 
 
Па грудзях разліваецца хваляй гарачай тугі. 
Я нясуся скрозь жыта, пад неба падставіўшы твар, 
Бо я ведаю, як мне вярнуць напамін пра даўгі,  
Ганак бацькавай хаты, дзяцінства цудоўнага дар. 
 
 

Вершы Фаміной Дар'і 
 

*** 
пераклад Марынец Алены 

 
Люблю вясну: прыемны халадок, 
Кіпіць зямля і пішацца паэма, 
І абуджаецца высокі дух-выток, 
Аблашчаны гекзаметрам Гамера. 
Зноў адраджэнне дразніць нам цярпенне, 
Чытае дрозд на кронах "Іліяду", 
А скрозь мяне праходзіць так прыемна 
І цела студзіць сухавей заўзята. 
Садзіцца сонца, ціха вечарэе, 
А дрозд ўжо чытае "Адысею", 
На караблі плыве там конь траянскі,  
Насустрач Андрамедзе і Персею. 
Зямля сагрэецца, абудзіцца ад сноў, 
Дземетра прычакае Персефону, 
І на паўгода расквітнее зноў, 
Надзеўшы васільковую карону.  
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*** 
пераклад Марынец Алены 

 
Вецер злосны гоніць завею,  
Моўчкі дрэвы глядзяцца ў лёд.  
Па сцяжынцы плятуся і веру,  
Што душы паратунак мой тут.  
У зорным небе птушыныя зграі,  
Растаюць, адлятаючы ў даль,  
Варажу на свой смутак у адчаі,  
Зачапіўшы нябесную шаль.  
На шляху завіруха сцяной,  
Кроны дрэваў пужаюць дарогу –  
Тут хацела знайсці я спакой,  
Папрасіць прабачэння б у Бога!  
Безсэнсоўна стукаць, крычаць  
Ля забытага мною парога.  
Але мне засталося маўчаць  
І стаяць на астылай дарозе.  
Крыж каменны свой цяжкі трымаць  
І сціскаць ярка-вогненны факел,  
Як сыходзіць між зорак анёл назіраць,  
Не стрымаўшыся грэшнай атакі.  
Хліпкі снег на парэнчах, слізгоцце,  
Зоркі з неба вясенняга ззяюць  
І ў марозных абдымках-пялёстках 
З новым днём як адна патухаюць. 
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Вершы Качаргіной Святланы 
 

Аб прыродзе рэчаў 
пераклад Марынец Алены 

 
Паглядзі, сонца зноў устала 
на квадраты, пасечаныя акном, 
што для радасці раніцы мала, 
пацярпі – гаворыць ніхто. 
 
Мой карабель нерухомым здаецца, 
прышвартаваны – плыве ён міма, 
хтосьці да мэты бліжэй імкнецца, 
ды ні на крок ён не стане шчаслівей. 
 
Час заменіць і лепшыя прыйдуць, 
мудрагелістыя, хто ведаў толк, 
пэўна, у тым паслядоўнасць гісторый, 
я твой сябар – кажа ніхто. 
 
Свет – ілюзія, і ты прыдуманы, 
у адно сваёй галаве. 
Дык выходзь з гаманы гэтай, шуму, 
не капайся ў самім сабе. 
 
Назірай, вучыся і слухай, 
без ацэнак, сістэм, дактрын,  
і хоць лепшым хоча быць кожны, 
мудрасць простая – быць нікім. 
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Канстанцінава Кацярына, г. Санкт-Пецярбург 
24 гады, нарадзілася і жыве ў Санкт-Пецярбургу. Вершы 
піша з часу, калі навучылася пісаць. Публікацыі ў 
міжнародным часопісе “Magazine 43” і зборніку “Зямля 
герояў і творцаў” (выдавецтва “Перыскоп”), перамога ў 6-
м онлайн-конкурсе, а таксама ўдзел у прэміі “Паэт года 
2019” Вялікага паэтычнага фестываля “Poetfest” (Санкт-
Пецярбург). 

Лазарава Ангеліна, Растоўская вобласць, г. Шахты 
Нарадзілася 31 снежня 1998 года ў горадзе Шахты 
Растоўскай вобласці, дзе жыве і цяпер. 11 класа паступіла ў 
ліцэй асвойваць прафесію мастака, а пасля ліцэя паступіла ў 
Маскоўскі інстытут на дзяржаўнае і муніцыпальнае 
кіраванне, дзе працягвае вучыцца. Пісаць вершы пачала ў 
адзінаццаць гадоў, і на дадзены момант выпусціла два сваіх 
паэтычных зборніка. Член Саюза пісьменнікаў Дона. 

Лявонцьева Марыя, г. Санкт-Пецярбург 
Нарадзілася 14 сакавіка 1988 года, жыве ў Санкт-
Пецярбургу. Удзельніца археалагічных экспедыцый, паходаў 
па гарах Паўднёвага Урала і аднадзённых паездак у суседнія 
гарады. Лаўрэат паэтычных конкурсаў. Аўтар зборнікаў 
вершаў: «Сейчас» і «Летающий трамвай», член Саюза 
літаратараў Санкт-Пецярбурга. Прэзідэнт і заснавальнік 
Міжнароднага фестывалю цікавай паэзіі "СОбака Керуака". 

Шуцёмаў Аляксей, г. Краснадар 
У 1999-м скончыў краснадарскую школу №37, у 2009-м – 
гістфак Кубанскага дзяржуніверсітэта, у 2013-м – 
аспірантуру. Пражывае ў горадзе Краснадар. Член 
Расійскага Саюза пісьменнікаў,  літаратурнага аб’яднання 
“Вернасць” (Краснадар), Савета маладых літаратараў 
Кубані. Публікаваўся ў літаратурных часопісах “Мост”, 
“Край городов” (г. Санкт-Пецярбург). Аўтар дзвюх кніг.  

Небаўсенка Ганна, г. Мінск 
Нарадзілася 8 лютага 1992 года ў пасёлку Калодзішчы Мінскага раёна 
Мінскай вобласці. У 2014 годзе скончыла філалагічны факультэт, затым 

– магістратуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па 
спецыяльнасці “Літаратуразнаўства” (2015). З верасня 
2013 года працуе настаўніцай беларускай мовы і 
літаратуры ў “Гімназіі № 11 г. Мінска імя І.Д. 
Чарняхоўскага”. З’яўлаецца пераможцай Міжнароднага 
літаратурнага конкурсу “Першацвет” у намінацыі “Паэзія” 
(2020 год).Друкавалася ў часопісе “Беларуская мова і 

літаратура”, калектыўных зборніках вершаў і паэтычных перакладаў, у 
альманаху “Першацвет: проза і паэзія маладых. Выпуск 4”. 
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Вершы Канстанцінавай Кацярыны 
 

*** 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Чайкі сядалі на стол і прасілі корму, 
Мора сінела за грэбнем архіпелага. 
Роднае нешта застыла ў зграбных формах 
Дома, што горда яднае два колеру сцяга. 
 
Усё тут пра сутнасць, нягледзячы на гучны статус, 
Што маіх думак змяняе адценне ў вечнасць. 
Пад час вяртання да сваёй Eino Leinon katu, 
Зноў абяцаю: «вярнуся, бясспрэчна». 

 
 
 

*** 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Сродкі масавай дэфармацыі, 
Падсвядомыя нам ін’екцыі. 
Што зрабілі з табой, прыгожая? 
Гэта вірус такі канкурэнцыі. 
 
Зноў выцягвай з сябе эмоцыі, 
Разлі ў слоічкі – па палічках іх. 
Так бывае, калі захочацца 
Забраць хлеба кагосьці скарыначку. 
 
А занадта шмат возьмеш – зламаешся, 
Твая роля – пылінка ў Вечнасці. 
На скрыжалях закон не змяняецца: 
Праўда – у справе, ды сіла – у сумленнасці. 
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Вершы Лявонцьевай Марыі 
 

Хацелася б, але 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Быць можа вогнішча раптоўна дагарыць? 
Трыумф! Цяпер свабоду ўсім учынкам несці – 
Прачнуцца раніцай ў незнаёмым месцы 
І ўсвядоміць: холадна ўнутры. 
Не варушыць былое качаргой 
Бы нейкія там вуглі і палены,  
Патроху пачынаю рушыць сцены – 
Зусім другі перад самім сабой. 

 
 
 

Позна тое-сёе 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Няхай гавораць: позна тое-сёе, 
свет падуладны тым, каму шаснаццаць, 
выратаваны імі быў – жыве зямное. 
 
Ды іншае зусім ў нас тут брацтва: 
 
ішлі крывымі, не адразу падняліся, 
не ведалі ні сораму, ні смутку, 
калі былі ў бібліятэчным закуліссі, 
усё марылі аб возера прытулку. 
 
Няхай другімі круціцца зямля 
з вялікай разнастайнасцю баласта – 
ім стане кожны. Кажуць так: 
каб увайсці ў рай, то прад’яўляюць пашпарт. 
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Вершы Лазаравай Ангеліны 
 

*** 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
На вышыні рашучых перамог 
нанова аглядаю поле бітвы: 
знаёмы след – за крокам бачу крок – 
і чую безупынныя малітвы. 
 
але ўпотай спадзяюся не на іх, 
а на агонь, які не разгарацца я не змушу, 
імкнецца ён сагрэць пакінутых жывых, 
здзівіць ужо сканаўшых душы. 

 
 

Вершы Шуцёмава Аляксея 
 

Эндэмік 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Пацягнуліся птушкі ў вырай, у небе чародамі; 
Няма межаў для іх, а на мытні кантроль – не ўказ; 
І рубеж пуску ракет на шляху назіралі не раз, 
Зноў да гнездаў вяртаюцца – усё тут такое роднае. 
Паляцець бы ў вырай і мне, з пералётнымі птушкамі; 
Ручайкамі вясною да месца свайго прыбыць... 
Вераб’ям пакрышу– не ўцячы, ды і лёс не змяніць; 
Забароны? Пляваць! Не патрэбны нам межы бяздушныя. 

 
 

Аб жыццёвай пазіцыі 
пераклад Небаўсенка Ганны 

 
Дзеячы вы, верагодна, вельмі заслужаныя; 
Праўда, артысты з вас – на апошні манер. 
Глоткі прастуджаныя, 
У чырвоных вачах светлых думак загаснуў намер. 
Спяваць вы ўмелі. Напэўна. Быць можа, у сваёй маладосці; 
Цяпер – толькі стогн. 
Час бы вам памаўчаць з уласцівай наўмыснай халоднасцю – 
Ды раскалыхалі свой стары, лялечны трон. 
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Абрамава Ксенія (Аксіння Данская), Растоўская вобласць, 
Няклінаўскі раён 

Нарадзілася 25 верасня 1995 года ў горадзе Таганрог. З 12 
гадоў пачала рабіць першыя крокі ў напісанні вершаў. У 
2018 годзе пераехала жыць у в. Пакроўскае, У 2019 годзе 
адважылася надрукаваць свае першыя зборнікі, а таксама 
некалькі твораў увайшлі ў калектыўны зборнік “Дух 
сучаснай паэзіі Выпуск 15” пад рэдакцыяй “Першая 
кніга”. З’яўлецца членам літаратурнага аб’яднання 
“Степь” Няклінаўскага раёна. 

Бялкоў Дзмітрый, Рэспубліка Крым, г. Сімферопаль 
Нарадзіўся на Урале. У сярэдніх класах з сям’ёй пераехаў у 
ХМАО, у г. Ханты-Мансійск. Скончыў ХМТПК. Пражываў 
і працаваў у Екацерынбургу, Цюмені, Чалябінску, Сургуце, 
Маскве, Сочы, Сімферопалі. У цяперашні час жыве і 
вучыцца ў г. Гомель. Займаецца ў Школе маладога 
літаратара УА “Гомельскі абласны палац творчасці”. Пачаў 
пісаць вершы са школьных гадоў. 

Завізіён Алена, Маскоўская вобласць, г. Фразіна 
Нарадзілася 21 снежня 2003 года, у горадзе Фразіна 
Маскоўскай вобласці. На цяперашні момант вучыцца ў 
фізіка-матэматычным класе звычайнай сярэдняй школы. 
З’яўляецца пераможцам і прызёрам гарадскіх этапаў 
ВСОШ па многіх прадметах. Акрамя таго, удзельнічае ў 
профільных алімпіядах па фізіцы, матэматыцы, філалогіі, 
лінгвістыцы. 

Карлава Святлана, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзілася 23 лютага 1986 года ў горадзе Луганску. У 
2001 годзе паступіла ў каледж Усходне-ўкраінскага 
Нацыянальнага ўніверсітэта імя У. Даля на спецыяльнасць 
“Выдавецкая справа і рэдагаванне”, скончыла у 2005 годзе 
з адзнакай. У гэтым жа годзе паступіла ў Луганскі 
Нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя Тараса 
Шаўчэнкі на спецыяльнасць “Літаратурная творчасць”. У 
2011 годзе скончыла са ступенню магістра філалогіі. На 

цяперашні момант працуе ў Луганскай моладзевай бібліятэцы. 
Паўлоўская Аліна, г. Гродно 

Нарадзілася 5 кастрычніка 1995 года ў горадзе Гродна. 
Скончыла ГрДУ імя Янкі Купалы, а таксама магістратуру 
ГрДУ. Працуе настаўнікам беларускай мовы і літаратуры 
ў СШ № 40 г. Гродна. Фіналіст і лаўрэат І ступені 
міжнароднага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных 
перакладаў "Берега Дружбы" (2019). Аўтар паэтычнага 
зборніка "За небакраем" (2015). 
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Вершы Абрамавай Ксеніі 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Святло ад лямпы, чысты ліст: 
Я – ні на яве, а ні ў сне. 
Іграе ў цемры восень твіст 
Скрозь шчыліну ў старым акне. 
 
Дашлю ў мінулае пісьмо 
Сабе, наіўнай, як дзіцё: 
“Чакаеш, прыйдзе ўсё само? 
Забудзь, сама будуй жыццё!” 
 

 
 

Мудрая восень 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Чым ты запомнішся, мудрая восень? 
Рэдкім світанкам, апалым лістом, 
Меддзю барвовай, парчой залатой? 
Пройдзеш узбоч, незаўважанай, босай? 
 
Ці, можа, проста пакінеш на памяць 
Стылую шэрасць за мокрым акном? 
Кропляў марзянкай агучыш закон: 
Можна, на свеце ўсё можна паправіць. 
 
…Сэрца ўспамін у далонях зацісну, 
Вільгаць тумана ўпадзе на лісток. 
Скрозь пераменаў бясконцы паток 
Я ў новы дзень адлятаю з дзяцінства. 
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Усмешка 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Усмешкі не шкадуй для самых блізкіх, 
Раптоўным мінакам яе дары. 
Яна – святло, схаванае ўнутры, 
Ледзь чутны водгук на частотах нізкіх, 
 
Няўлоўны чалавечым простым вухам, 
А ўсё-такі – за душу закране… 
Каханаму дары ў салодкім сне… 
Дары яе сябрам сваім па духу. 
 
Не заклікаю. Раніцай дажджлівай 
Парой бывае ў сэрца рвецца сум… 
Жадаю толькі: хай між змрочных дум 
Цябе ў адказ усмешка ашчаслівіць. 

 
 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Бушуе дождж, грукоча ў вокны. 
Спакойна ў сэрцы адзінокім. 
Святло маёй далёкай зоркі 
Чакае хмар адліў. 
 
Цямнее лес, сатканы тонка. 
А думкі коцяцца патокам… 
Глыбокі сон усё навокал 
У міф ператварыў. 
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Вершы Бялкова Дзмітрыя 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

Змяя. 
Сямнаццаць вагонаў людзей і я, 
У мятай футболцы,  
З рукзаком на плячах, 
Поўнай кішэняй цукерак, 
Сшыткам, выкрасленым без меры, 
І вачамі. 
Мінск-Адлер. 
Яшчэ міг і застылы за вокнамі свет 
Папаўзе за плячамі. 

 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

Купал над мацерыком. Дым ківачом па інэрцыі за манекенам, і 
Капае час. Час нібы воск. Воск па калена. 
 
Мы самі стварылі гэту сістэму: 
Пусцілі па венах час і, размеркаваўшы яго па сегментах,  
Адмовіліся ад займеннікаў на карысць абмену. 
Абмену сябе на валюту.  
Таго сябе, найсапраўднага, што падобны на глюк  
Па мерках сацыялагічных распрацовак,  
Што з гадамі ўсё болей зацягваюць нам пятлю  
 
на ланцугу закона. 
Назіраем з балкона, брэшучы на крумкачоў  
Выдыхаем скрозь зубы, жоўтыя ад нікаціну  
і моцнага чыфіру, дым,  
Пранікаючы ў інтэр’ер буды… 
 
Ды свабода ярчэй шматкратна,  
Як сіне-зялёны шарык, 
Што ўздымаецца ўглыб сусвету, 
 
Пакуль ёсць гелій  
І ён лягчэй, чым паветра,  
І пакуль свядомай свабодзе 
Мы верныя.  
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Вершы Завізіён Алены 
 

Кава 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Палае кава яркім пахам, 
Кіпіць, аж млее, на агні. 
І ўсё, што стала колісь прахам, 
Нагадвае мне: ночы, дні, 
 Тугу, забытыя пакуты, 
 Няздзейсненай надзеі дым, 
 Сустрэчы і чаканняў смутак... 
 І намаганняў непачутасць. 
 Ты быў няварты іх зусім... 
Яны прайшлі, імгненні болю, 
Даўно распаўся страшны яд. 
Ды тая ж мука... Сум па волі. 
І кава, горкая ад страт. 

 
 

Вясновы дождж 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Дажджавыя струны закранаюць душу, 
Прымушаюць верыць, шэпчучы на вушка, 
 Каб адчула свежасць таямніцаў боскіх… 
 Сонца промні рэжуць неба на палоскі. 
Пералівы фарбаў, кропель перазвоны, 
Час сарваных масак, знятае заслоны. 
 Кліча дождж на волю. Там, дзе гук вясновы 
 Вылечыць ад болю, як святое слова. 
Вее за празрыстым шклом любоўю ўсюды, 
А на небе чыстым ажываюць цуды. 
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Прамень 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Густая цемра поле ўкрыла, 
Запанавала цішыня. 
Знік шчэбет птушак легкакрылых, 
І песня ветру не чутна. 
 Ды раптам, як святла скажэнне, 

З навіслых змрочных хмар агмень 
 Разрэзаў цемру – і свяшчэнны 

Спусціўся на зямлю прамень. 
Шлях прабіваючы цярністы, 
Ён нёсся.Разагнаўшы змрок, 
Зямлю крануў – і стаў празрыстым, 
А навакольны свет замоўк. 
 Замерла ўсё, застыла ў бегу, 
 Прыціхла. Закаціўся дзень. 
 І толькі чорныя пабегі 
 Упарта даганяюць цень. 
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Бакураў Байр, Рэспубліка Калмыкія, п. Тугтун 
Нарадзіўся ў п. Тугтун Кетчанеравскага р. Рэспублікі 
Калмыкія 24 сакавіка 1984 г. Там жа з поспехам 
скончыў сярэднюю школу. У 2007 годзе скончыў 
Калмыцкі дзяржаўны ўніверсітэт                                  
ім. Б. Б. Горадавікова, факультэт калмыцкай філалогіі 
і культуры, па спецыяльнасці філолаг-выкладчык 

калмыцкай мовы. Пасля ўніверсітэта працаваў карэспандэнтам у 
рэдакцыі Юстынскай раённай газеты "Авангард", затым - у 
рэдакцыі газеты «Хальмг үнн». Пісаў на калмыцкай і рускай 
мовах. Публікуецца ў сацыяльных сетках пад псеўданімам Каакна 
Шонгта. 
 
Несцярэнка Павел, г. Гомель 

Нарадзіўся ў Гомелі. Скончыў СШ № 61. Свой першы 
верш напісаў у старэйшых класах, дзе настаўнік 
геаграфіі прапанаваў гэта як адзін з відаў хатняга 
задання. Пасля гэтага не пісаў вельмі доўга, але 
адносна нядаўна яго зноў паглынула гэтая стыхія. 
Зараз з'яўляецца студэнтам ГДУ матэматычнага 

факультэта, дзе набывае адносна цікавыя веды ў розных 
дысцыплінах. 
 
Паўлыга Галіна, г. Минск 

Нарадзілася ў горадзе Мінску 13 сакавіка 1990 года. Ва 
ўзросце 4 гадоў пераехала жыць у Наваполацк. Вучылася ў 
мінскай школе, пасля заканчэння паступіла ў БДУ на 
біялагічны факультэт. Працавала ў школе настаўнікам 
біялогіі і хіміі. У 2016 годзе скончыла БДПУ ім. М. Танка, 
а з 2017 года навучаецца ў БДУКМ на факультэце 
рэжысуры. З 2016 года працуе інспектарам у Заводскім 

аддзеле г. Мінска МДУ МНС РБ. Пісаць пачала з 12 гадоў. У 2017 годзе 
стала лаўрэатам конкурсу творчасці сярод падраздзяленняў МНС 
Рэспублікі Беларусь. У дадзены час працуе над зборнікам апавяданняў 
для дзяцей «Разнобуквенные рассказы Розы Ромуальдовны Рубель», 
раманам «Нагая», пастаноўкай аўтарскага спектакля «Бесы бесов». 
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Вершы Бакурава Байра 
 

Пра цябе 
пераклад Паўлыга Галіны 

 
Цішыня. Зімовая ноч. 
Цыгарэты, кава на стале. 
Дым сыходзіць кудысьці прэч. 
А я мару ўсё пра цябе. 
 
Ты, насамрэч, вельмі пяшчотная. 
І чырванееш, калі злуеш. 
Чорныя вочы твае крыху самотныя 
І я заміраю, калі побач ідеш. 
 
А з музыкі слухаеш рок 
І Ахматавай ведаеш вершы. 
Ледзь прыдзірлівая, верыш у лёс, 
Мне такой ўяўляешся ты. 

 
 

Вершы Несцярэнка Павла 
 

*** 
пераклад Паўлыга Галіны 

 
Сцяжынка змянілась дарогай, 
Дарога вяла ў нікуды. 
Нажаль, але згубляны  копіі 
Таго галоўнага  дня, 
Аб якім часта просяць, 
Значэнне яго ўзносяць, 
Лічаць днём пачатку і канца 
У храме састарэлага бацькі, 
Дзе сімволікай забітыя сцены сан вузла. 
І часта пытаюць у мяне, 
Навошта маеш зносіны, кахаючы, 
З выпадковым сэнсам аналітыка дня? 
Адказу, вядома, няма ад мяне, 
Бо гэта сёння прак 
Таго галоўнага дня. 
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Назарава Ларыса, Маскоўская вобласць, г. Адзінцова 
Выкладчык Маскоўскага фінансава-юрыдычнага 
універсітэта. Кандыдат філалагічных навук.Друкавалася ў 
газетах і часопісах. Стыпендыят кіраўніка Адзінцоўскага 
раёна за асаблівыя поспехі ў паэзіі, а таксама стыпендыят 
губернатара Маскоўскай вобласці як малады таленавіты 
аўтар Маскоўскай вобласці. Лаўрэат Літаратурнай прэміі «У 
пошуках праўды і справядлівасці». 

Новік Вольга, Растоўская вобласць, Няклінаўскі раён 
Нарадзілася 8 студзеня 1982 года у Свярдлоўскай вобл. у 
г.Екацярынбургу. У 2002 годзе скончыла Свярдлоўскі 
абласны фармацэўтычны каледж па спецыяльнасці 
фармацыя. Працавала ў аптова-гандлёвай сферы. Увосень 
2013 года разам з мужам пераехала ў в. Весела-Вазнясенка 
Някліноўскага раёна Растоўскай вобл., дзе і пражывае. 
З'яўляецца аўтарам тэкстаў песень і музыкі. 

Чаркіна Яўгенія, ЛНР, Лутугінскі раён, пас. Успенка-1 
Нарадзілася 7 кастрычніка 1994 г. у пасёлку Альхоўка 
(Успенка-1), дзе жыве і сёння. Скончыла Луганскі 
Нацыянальны універсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, 
спецыяльнасць "Пачатковае навучанне і ангельская мова", 
затым некалькі гадоў прысвяціла працы ў школе. Пачала 
пісаць вершы яшчэ ў шостым класе. Удзельнічала ў 
раённых і абласных конкурсах і фестывалях. Ёсць 

публікацыі ў газетах, зборніках і інтэрнэт-выданнях. 
Юркова Марыя, г. Масква 

Нарадзілася 11 сакавіка 1984 года ў г. Кіеве, у 2016 годзе 
пераехала ў г. Маскву. Пісаць вершы пачала са школьных 
гадоў. Многія творы апублікаваныя ў сацыяльных сетках. У 
2018 годзе выйшаў зборнік паэзіі для дзяцей "Авечкін сон". У 
сакавіку 2019 года Марыя стала рэжысёрам і аўтарам ідэі па 
стварэнні серыі кароткіх мультфільмаў, на падставе сваіх 
вершаў. 

Петручук (Філон) Надзея, г. Гомель 
Нарадзілася 14 жніўня 1988 года ў Гомелі. Скончыла УА 
"ГДПК імя Л. С. Выгоцкага" ў 2008 годзе па спецыяльнасці 
"Пачатковая адукацыя", УА "ГДУ імя Ф. Скарыны" ў 2013 
годзе па спецыяльнасці "Беларуская філалогія". Паэтка, 
празаік, аўтар паэтычнага зборніка "Кроплі святла"(2012, 
выдавецтва "Харвест"), зборніка вершаў і паэтычных 
перакладаў “На абсягах вечнасці стаю” (“Берега дружбы” с. 
Покровское, 2016) Друкавалася ў часопісах "Бярозка", 

"Полымя", "Верасень", "Адукацыя і выхаванне" і інш. Пераможца 
міжнароднага літаратурнага конкурса “Першацвет” (2017 г.). 
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Вершы Назаравай Ларысы 
 

Завіруха 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Завея мяце, і мяце, і мяце. 
Бачны смех 
Белых, зубастых мароза зубоў – 
Быццам бы здзек. 
 
Вернік капліцу хай знойдзе, 
Начлег - падарожнік, 
Дзеці - прытулак бацькоўскі, 
Выдавецтва – пісьменнік. 

 
 

*** 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Сустракаюць шумна дзеці: 
Што ты маеш у пакеце? 
Там ёсць зайцы і мядзведзі? 
Ці як учора – спагецці? 
 
Што ты маеш у пакеце? 
Там маленечкі сакрэцік? 
Там навіны ў газеце? 
Можа грошыкі ў канверце? 
 
Што ты маеш у пакеце? 
- Дай цукерку! – просяць дзеці. 
А ў маім ляжыць пакеце – 
Пасведчанне аб смерці. 

 
 

*** 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Шэры заяц, шэры воўк, 
Шэрая і мыш. 
Хаваешся? 
 Зубамі пстрык? 
Ці ўсё шамаціш?  
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Вершы Новік Вольгі 
 

Цягнік 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Разгудзеўшыся на ранку, 
Спознены цягнік ляціць, 
Шпалы лічыць на світанку, 
Да цябе ён хутка мчыць. 
Родная, сустрэцца зможам 
Мы з табой, нарэшце, зноў. 
Машыніст нам дапаможа. 
Закіпае ў сэрцы кроў. 

 
 
 

Да твайго парога 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Ты спытай у неба, 
У забытых песень, 
Аб чым балбоча лісце 
ў шчымлівы летні вечар. 
Колькі засталося 
Ім трызніць на ветры? 
Кідацца шчэ колькі 
У каменнай клетцы? 
Чуць, але не бачыць. 
Бачыць, і не думаць. 
Думкі я збіраю, 
Вусны я кусаю. 
І назад вяртаю. 
Дарогу шукаю, 
Наўздагад па ветры 
Да твайго парога. 
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Вершы Чаркінай Яўгеніі 
 

*** 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Забываюць аб часе ветрыкі 
І выносяць з саду лістоту. 
І палёгка там цёмна-шэрая 
Зноў пануе сярод пустоты. 
А над дрэвамі хмарамі чорнымі 
Вараннё чарадою лунае. 
І змярканне у рэчцы чоўнамі 
Там аблічча сваё губляе. 
Сівізной павуціна аблытала  
Адзіноту голых галінак, 
Прахалодаю восені дыхаю, 
І прырода нам - напамінак. 
 

 
 

*** 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Капяжы звонкай трэлью гуляюць 
З чарапіцай прамерзлых дамоў. 
Што за музыка гэта такая! 
Што за песня такая без слоў! 
Па вялізарных лужынах подскакам, 
Запускаючы першы фрэгат, 
Мчацца хлопчыкі басаногія – 
Кожны сонцу вясноваму рады. 
У паветры ўжо таюць бясследна 
Адгалоскі завейнай зімы. 
І ў літасці, ледзь запрыкметнай, 
Зноў і любім і веруем мы. 
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*** 
пераклад Петручук Надзеi 

Пераступіць цераз сябе, 
Аддаць паболей, чым магчыма – 
Толькі спачатку будзе цяжка, 
Балюча будзе, крыху важка  
Пераступаць цераз сябе. 
Пераступіць цераз сябе, 
Ісці наперад, не здавацца, 
Не адставаць, не заставацца 
Там, дзе няма званоў званіцы –  
Пераступіць цераз сябе. 
Запомніць усіх, цераз сябе –  
Вось чаго людзі не ўмеюць. 
Сябе і песцяць і шкадуюць, 
Бо час вучыць нас мімаволі 
Забыць пра ўсіх, дзеля сябе. 

 
 

Вершы Юрковай Марыі 
 

Сыну 
пераклад Петручук Надзеi 

Паглядзі на мяне сынок, састарэю калісьці зусім, 
Сівізну збяру ў пучок, буду нешта даказваць усім, 
Буду ў крэсле газеты чытаць, буду ціха бурчэць пад нос, 
І юнацтва сваё ўспамінаць, і як ты ў мяне падрос 
 
Буду кожны памятаць міг,тыя святы, дзе наша сям'я, 
Ганарыцца, што ты дасягнуў да таго, што не здолела я  
Я гляджу на цябе, немаўля, светлым поглядам, родным такім, 
А пакуль ты ціхенька спіш, перад Богам малюся святым. 
 
Ранкам устанеш - а я не сплю, прачынацца прывыкла ў сем,  
Я так моцна цябе люблю, што гатова крычаць усім! 
Паглядзі на мяне, сынок, маладая яшчэ пакуль, 
Але зморшчынкі прыйдуць у срок, маладосць забяруць маю... 
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Голад душы  
пераклад Петручук Надзеi 

 
Ведаеш, а мне страшна: голад душы, голад. 
А за акном стрэхі, а за акном – холад. 
Што ні скажы - слёзы, а за сцяной - памяць, 
Толькі няма карысці. Як мне гэта ўцяміць? 
 
Можа, сабраць сілы, сціснуць мацней рукі?  
Бачу, ты страціў веру, ведаеш, я таксама. 
Мне без яе пуста, свет без яе – скруха, 
Бачыш, як я абвяла, быццам прашу ласку. 
 
Хтосьці пройдзе міма, пройдзе і час, і людзі, 
Буду я несці вечна болю свайго цяжар, 
Кожны ўдар сэрца, нібы сталёвы молат, 
Толькі страшней бачыць-голад душы, голад... 

 
 
 

Яму 
пераклад Петручук Надзеi 

 
Я не раз дзівілася цудоўным Тваім справам: 
Па заслугах маем мы тое, што мець павінны, 
Мне не патрэбен для пошуку ісціны Буды Храм, 
І кітайскія старажытныя мудрасці мне не патрэбны. 
 
Я стаю на халодных праспектах, на скразняках, 
Ахінуўшыся ў думкі аб тым, што каханне жыве, 
Ведаю, выпадковасці ўсе ў надзейных Тваіх руках, 
І душа мая ціха крочыць, за Табою ідзе... 
 
Так, па ранейшаму падаю, але ўстаю, 
І час ад часу цяжэй пераадолець дарогу, 
Я не бачыла, што ёсць там у пекле, у раі, 
Але я - на зямлі і душою імкнуся да Бога. 
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Кавалёў Максім, г. Бранск 
Нарадзіўся 22 сакавіка 1996 года у г. Бранску. Аспірант 
Бранскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. Кіраўнік 
літаратурнага клуба БДТУ «Экватор». З 2018 года член 
Бранскага абласнога літаратурнага аб'яднання. Лаўрэат III 
ступені III Міжнароднага маладзёжнага фестывалю-
конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў «Берега Дружбы». 
Па выніках конкурсу прыняты ў Міжнародны саюз 

пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. Шматразовы уладальнік імянной 
стыпендыі Урада Бранскай вобласці імя П.Л. Праскурына за дасягненні ў 
літаратурнай дзейнасці. Пераможца Бранскага міжвузаўскага конкурсу 
паэзіі розных гадоў. 
Круглоў Раман, ЛНР, г. Луганск 

Нарадзіўся ў г. Красны Луч (Луганская вобл.), Піша вершы з 
11 гадоў, друкаваўся ў мясцовай прэсе. У 2016 годзе святло 
ўбачыла кніга «Стихи, опаленные войной». У 2018 годзе стаў 
лаўрэатам намінацыі «Каханне душы» ў міжнародным 
конкурсе «Душевная поэзия» (Парыж). 
 
 

Літвяк Юрый, г. Іркуцк 
Нарадзіўся 11 чэрвеня 1993 года ў г. Іркуцку. Скончыў 
Юрыдычны інстытут Іркуцкага дзяржаўнага універсітэта 
(2015 г.), затым - магістратуру гістарычнага факультэта 
Іркуцкага дзяржаўнага універсітэта (2017 г.) Працуе 
рэпетытарам, а таксама арганізатарам і вядучым 

мерапрыемстваў. Вершы пачаў пісаць у школьныя гады. Лаўрэат 
Усерасійскіх і міжнародных літаратурных фэстаў. Друкаваўся ў 
зборніках, газетах і часопісах. З'яўляецца членам літаратурнага клуба 
«Разные звуки», пастаянным членам журы на «Поэт-батле» у Іркуцку і 
Ангарску (Іркуцкая вобласць). 
Яраслаўскі Аляксей, Яраслаўская вобласць, г. Гаўрылаў-Ям 

Нарадзіўся 23 жніўня 1988 года ў Буйском раёне 
Кастрамской вобласці. Член Савета маладых літаратараў і 
навучальнага літаратурнага аб'яднання пры яраслаўскім 
аддзяленні Саюза пісьменнікаў Расіі, а таксама літаратурна-
музычнай студыі «Серебряная лира» (г. Гаўрылаў-Ям 
Яраслаўскай вобласці). 

Прывалаў Сяргей, г. Гомель 
 Празаік, паэт. Лаўрэат конкурсу кароткага аповяду імя І.   
Мележа. Удзельнік канферэнцыі маладых літаратараў 
Беларусі і Расіі. Адзначаны, як малады ўдзельнік конкурсу 
Кірылы Тураўскага.  
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Вершы Кавалёва Максіма 
 

*** 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Сціскае сэрца не адчай – 
Кахання вірус. 
Воўк ціснецца у кут: «Чакай! 
Адумайся трус!» 
 
Але хапае фраз якраз. 
Як брытва памяць. 
Аматару бачкоў тут час 
Свае падставіць! 

 
 

*** 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Новага сонца святло пракрадзецца скрозь шторы, 
Міла пральецца на сонную зону камфорту. 
Ты сілкуешся ім, як і таўсцянка - скрозь поры. 
Шчасце, пульсуючы ў жылах, бяжыць у аорту. 
 
Так, а жыццё - гэта шчасце ў ружовым ўзыходе. 
Не назіраецца край яго. З лёгкасцю верыш: 
Часу адпушчана шмат, што ты хочаш - паспееш. 
Раніца многа даўжэй высакоснага года. 

 
 
 

Вершы Літвяка Юрыя 
 

Ода чалавечым слабасцям 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Маё жыццё, нібыта той пясок 
Ляціць наперад, што ў рацэ вада, 
А мне ўсе кажуць: пі таматны сок 
Гароднінай паветра заядай! 
Ты не кранай спакусаў шчыры смак! 
Жыццё наладзім на салодкі лад: 
Марозіва і торцік, казінак... 
Хай застанецца з намі шакалад! 
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Верш пра Марка Бернеса 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Мастацтва эпохі прагрэсу 
Надзела бліскучы убор,  
А даўнія ролі Бернеса 
Нязменна, усе на падбор 
Няхай ён гуляў ў чорна-белым, 
Ды голасам, родным, як сам, 
Любую карціну, што мелам, 
Рабіў каляровай ўсім нам! 

 
 
 

Вершы Круглова Рамана 
 

Паралельныя перасякуцца 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Паралельныя перасякуцца, 
у Бермудаў знайдуць караблі. 
Даказаць аксіёмы збяруцца 
і дзяліць мы пачнем на нулі. 
 
Пірамід таямніцы адданы, 
сем манет восем бед адвядуць. 
І загоіць душэўныя раны 
панацэя, якую знайдуць. 
 
Сам Стоўнхэндж ураджай нам прадкажа, 
Атлантыда падымецца з дна. 
Вось парада – паэта са стажам - 
трэба здзейсніваць водгукі сна! 
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Вершы Яраслаўскага Аляксея 
 

*** 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Пайшлі… Заход барвовы адарваў 
Ад мірскай мітусні, накрыў абломкам. 
Я спадзяюся, Бог ужо пазваў, 
Пакуль жывыя міруцца са смуткам. 
 
Нам не вядомы наш уласны лёс, 
Не прадказаць нам паварот суровы; 
Мы ўсё забудзем, каб не бачыць слёз. 
Але мацней, чым боль, няма аковы. 
 
Таму такі і блізкі боль чужы. 
Дні пралятаюць конямі наперад, 
І толькі смутак, як ты не глушы, 
Вам нагадае, які ў смерці невад. 

 
 

Апошнія думкі 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
Дзе маё неабжытае воблака 
Сярод тых, што ляцяць так нястрога? 
Іх пад гукі нямецкіх гармонікаў 
Самалёт адпраўляе да бога. 
І счарнелі ўжо выймы аконныя, 
І рука пад гранатай чырвоная... 
 
Так прымайце нас, войскі мільённыя, 
Вас таксама вайна закранула? 
Ці цішэй, пад іх блікамі зорнымі? 
Можа разам крыжы павярнула? 
Ён ранней бы умесцам апосталу, 
А вось зараз ля адавых месцаў. 
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Лісіна Ганна, г. Растоў-на-Доне 
Нарадзілася ў ліпені 1997 года ў г. Дэбальцево Данецкай 
вобласці. У 2015 годзе паступіла ў Растоўскі дзяржаўны 
эканамічны універсітэт. На дадзены момант вучыцца ў 
магістратуры. Піша вершы з 8-9 гадоў. Часта ўдзельнічала ў 
гарадскіх і абласных конкурсах, друкавалася ў школьных 
газетах. Адно з хобі - пераклад мастацкіх твораў на рускую 
і ўкраінскую мовы. Складаецца ў Літаратурнай гасцінай 

РГЭУ (РИНХ). Лаўрэат I ступені Сусветнага дня паэзіі 2018 па горадзе 
Таганрог, лаўрэат I ступені Сусветнага дня паэзіі 2019 па горадзе Растоў-
на-Доне. 
Манасаў Бауыржан, г. Краснадар 

Нарадзіўся 05 верасня 1981 года у г. Петрапаўлаўск, 
Казахскай ССР, дзе прайшло яго дзяцінства і юнацтва. У 
2008 годзе пераехаў жыць у Расійскую Федэрацыю, г. 
Екацярынбург. З 2014 года пражывае ў г. Краснадар, 
жанаты, двое дзяцей. Па адукацыі газа-электразваршчык 4 
разраду. У дадзены час працуе ў сферы лагістыкі. Пісаць 
вершы спрабаваў яшчэ ў дзяцінстве. Зноў вярнулася 
жаданне і магчымасць ужо ў сталым узросце, у 2008-09 

гадах. У 2020 годзе далучыўся да ЛІТА «Вернасць» г. Краснодар. 
Першына Анастасія, г. Краснадар 

Нарадзілася 20 траўня 1986 года у горадзе Краснадары. 
Скончыла Кубанскі дзяржаўны універсітэт па 
спецыяльнасці "геаэкалогія". З 2017 года сумяшчае заняткі 
літаратурай і выхаванне дачкі. У 2019 годзе ў літаратурна-
публіцыстычным часопісе "Огни Кубани" выйшлі тры 
вершаваных творы і невялікі іранічны аповед. Двойчы 

стала лаўрэатам трэцяй ступені ў краявых літаратурных конкурсах. З 
2019 года прымае ўдзел у творчай майстэрні пры Краснадарскім 
рэгіянальным аддзяленні Саюза пісьменнікаў Расіі. 
Танасенка Вікторыя, г. Гомель 

Нарадзілася 8 лютага 1991 года у горадзе Утяна (Літва). 
Скончыла педагагічны каледж ім. Л.С. Выгоцкага па 
спецыялізацыі педагог дашкольнай адукацыі. 
Друкавалася ў альманаху «Літаратурная Гомельшчына» 
і ў часопісах «Метамарфозы», «Маладосць». Аўтар кніг 
“Пад адзіным месяцам”, “Мае малінавыя рэкі” (Расія). 
Выдала таксама кніжку-малышку «Прагная рыбка». Яе 
пераклады змешчаны ў калектыўных зборніках. 

Займаецца ў "Школе маладога літаратара" на базе УА"Гомельскі абласны 
палац творчасці". 
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Вершы Лісінай Ганны 
 

*** 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
Стэп расцягнулася і налілася бутонамі. 
Ёй, верагодна, светлае нешта сніцца. 
Мне сняцца макі: пунсовыя, злымі пумпонамі - 
камякі сэрцаў, нанізаныя на спіцы; 
неба гарыць, зямля адказвае зарывам, 
Мятлікі цягнуць да сонца свае завушніцы. 
Лезуць упарта праз паўсон і марыва 
Дарожкі, з-пад тонкіх каранёў ключыцы. 

 
 
 

Макі 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
Стэп расцягнулася да гарызонту макамі. 
Глядзіш - і быццам бачыш яе ўпершыню. 
Ты мне сказала: «Хопіць ужо, Ганна, плакаць. 
Макава насенне, бач, не пайшло ўвышыню ». 
 
Ты мне сказала: «Вось прарастуць усе бубачкі - 
пышным кветнікам стануць, прыгожа будзе. 
Не палівай мяне ты слязьмі, мая любачка, - 
абвянуць кветкі ад солі, згніюць пад грудамі. 
 
Мне б вадою чыстаю празапас напіцца б, 
каб прарасталі макі скрозь рэбры ўвечар», - 
і да раніцы калыхала пад ключыцамі, 
прыгаршча з верхам злоўленай грудзьмі карцечы. 
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Вершы Манасава Бауыржана 
 

Марскі пейзаж 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
Я люблю, калі вечар прыгожа ўвабраны, 
Калі шолахі хваль масажыруюць гальку, 
Ды купаецца сонца у моры зарана, 
І нібы гаспадыні расселіся чайкі. 
 
Не хапае разыначкі нейкай у кадр: 
Гэта ты - апладыруеш гучна ў далоні, 
Калі крабы станцуюць балет Па-дэ-катр, 
Вось цяпер мой пейзаж, як раскоша на ўлонні! 

 
 
 

Рэтраспектыва 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
Туман дрыготкі праглынуў астылы дом, 
Апрануцца б, зубамі каб не стукаць, 
А варанога ўзялі пад сядло - 
Спяшае бацька, маці не даслухаць…. 
 
Насупіў бровы, і з подсадкай - не дарос, 
Табуншчык юны у сядле, калі 
Бязродны побач апынуўся пёс... 
Два сябра самых лепшых на зямлі. 
 
Сцяжынка цягне ў стэп, пад конскі ўсхрап 
Спалох світанку, нібы птах над лугам. 
Такім дзяцінства помню я этап: 
Сабака, чорны конь, старая пуга... 
 
Адкіну «Паркер», ў мяккім крэсле патану, 
Масірую віскі ... На палец віскі… 
Пра што пішу? Ды так, гісторыю адну, 
Дзе хлопчык босы і яго вершаў нізка. 
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Вершы Першынай Анастасіі 
 

Не тыя 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
Так часта ў рытме спешкі і цэйтноту, 
Мы гонім тых, хто не хавае сціплы клопат, 
Бяжым наперад і даганяем самі, 
Не заўважаючы тых, хто поруч з намі. 
 
Увагі іншых пажадаўшы дамагчы, 
Не можам мы часова прыпыніцца, 
Ныраючы ў бяседу, бы ў крыніцу, 
Мы засмуткуем на загад, як быццам. 
 
Так з-за чаго патрэбныя не тыя, 
Хто б мог плячо падставіць мітусні? 
Ды ўсё чакаем, дзівяцца святыя,  
Хто прывучыў нас лёгка да хлусні? 

 
 

Віртуальнае шчасце 
пераклад Танасенка Вікторыі 

 
А збоку ўсё здаецца нам прыстойным, 
Мой смутак, мабыць, толькі дробязь, так… 
На "Справы як?" заўжды пішу “ Цудоўна!" 
І смайлік стаўлю, пэўна, проста так. 
 
Вось і ў жыцці на пачуццё скупыя, 
Дзяжурны пацалунак-прывітанне - 
Нібы мянташка вусны ля шчакі чужыя! 
Так цалаваць, не трэба і спаткання. 
 
Абдымкаў цёплых я да слёз хацела, 
І пацалункаў шчырых і ад сэрца! 
Не віртуальных, што не зразумела? 
Іх не заменяць «лайкі» у сацсетцы!  
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Валянцеева Вольга, ЛНР, г. Стаханаў 
Нарадзілася 19 студзеня 1989 года. Па адукацыі - настаўнік 
англійскай мовы і замежнай літаратуры. Аўтар паэтычных 
зборнікаў і раманаў у жанры фэнтэзі. Пераможца конкурсу 
літаратурнай творчасці "Маладыя галасы» ў намінацыі 
«Фэнтэзі» і «Паэзія». Лаўрэат 3 ступені конкурсу «Берагі 
дружбы» 2019 г. 

 
Сангаджыгараева Гэрэнзел, Рэспубліка Калмыкія, г. Эліста 

Нарадзілася 9 снежня 1990 года ў г. Элісце. У 2009 годзе 
скончыла школу № 17, затым паступіла ў КалмГУ на 
гістарычнае аддзяленне, скончыла ў 2016 годзе магістратуру. 
З 2018 года з'яўляецца пазаштатным журналістам газеты 
«Элістынская панарама». Сябра Саюза журналістаў Расіі 
(рэгіянальнае аддзяленне), сябра Саюза літаратараў 
Калмыкіі. Піша вершы з 16 гадоў. Друкавалася ў 
рэспубліканскіх выданнях. Вершы ўвайшлі ў калектыўны 

зборнік маладых літаратараў Калмыкіі «Асаблівы дзень» (2009 г.). 
Выпусціла два аўтарскія складанкі. 
 
Федарэнка Алена, г. Растов-на-Доне 

Нарадзілася 20 красавіка 1987 года ў г.Растове-На-Доне. 
Скончыла Паўднёвы Федэральны Ўніверсітэт: першая 
адукацыя – эканамічная, другая – юрыдычная. У 
цяперашні час працуе эканамістам. Піша вершы і прозу 
на рускай мове. Мае публікацыі ў часопісах і газетах, 

калектыўных зборніках аўтар зборніка вершаў " Тебе...". Лаўрэат 
конкурсу "Напішы ліст М. Ю. Лермантаву«, дыпламант Міжнароднага 
конкурсу  “Берега дружбы – 2019” у намінацыі “паэтычны пераклад”. 
 
Цімашэня Яніна, г. Гомель 

Нарадзілася ў Гомелі ў 2002 годзе. Вучыцца ў Гомельскім 
гасударственным медыцынскім каледжы. Займаецца ў 
школе Маладога літаратара УА “Гомельскі абласны 
Палац творчасці”. Піша з трэцяга класа. Пераможца 
раённых, абласных і рэспубліканскіх літаратурных 
конкурсаў. Удзельнічала ў ІІІ і IV Міжнародных 
маладзёжных фестывалях- конкурсах паэзіі і перакладаў 
“Берега дружбы”. Мае дыпломы другой ступені. 

З’яўляецца аўтарам паэтычных зборнікаў “Вясёлкі палатно” і “Парасткі 
надзеі”. 
  



303 

Вершы Валянцеевай Вольгі 
 

Родная мова 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
Роднае слова... Колькі доўгіх год  
Ахоўвае цябе наш Усявышні! 
Няма ў гісторыі другіх выгод, 
Таксама мова слоў не мае лішніх. 
 
У роднай мове ўсё пераплялося, 
Жылі чым нашы продкі, шанавалі, 
У адну крыніцу песні ўсе зліліся, 
Што ведалі, як марылі, спявалі. 
 
Скарб мае слова, што ў душы жыве! 
Каханне, веру мае і надзею, 
Прачулы свет, бацькоўскі запавет, 
Радзіму, што род кожны абагрэе. 
 
Ёсць шмат у свеце моў даволі розных, 
І слоў у свеце шмат, свае - бліжэй. 
Яны, як падарунак волі Божай, 
Не знойдзеш слоў давеку прыгажэй! 
 
Чужое паважай, сваё - захоўвай, 
Шануй, як продкі, бо інакш няможна. 
У кожным нерве, кожнай жыле мова, 
Бо рускі з ім народ непераможны! 
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*** 
пераклад Цімашэні Яніны 

Уцяку ад асоб я дакучлівых, 
У міражы ператваруся паспешліва. 
Хто мару мае - малеча суцешлівы, 
Хто скажа, чым заўтра буду я грэшнай?  
 
Сон не дае ні сну, ні спакою, 
І ў цемры шукаю водбліск святла. 
Так лёгка згубіцца... Хто я? Што такое? 
Ні гуку, ні адказу. Імгла. 

 
 
 

Вечар 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
А вечар адчайна пахне мятай, 
І мяккай смугой нам лёг на плечы. 
І сонца сыходзіць кудысьці раптам, 
Туды, дзе ад бур і штармоў лечаць. 
А вечар адчайна пахне морам - 
Такім блакітным, нібы больш за неба, 
І я забываю пра сум і гора, 
І казку сплятаю пра быль і небыль. 
А вечар адчайна пахне шчасцем, 
Калыша святлом летуценняў, 
І здаецца, што ззаду золь і нянасце, 
А там, далей, толькі смеху адценні. 
А вечар адчайна пахне ў прыполе, 
Марай, далася, што птушкай ў рукі? 
Але ў грудзях несціханым болем 
Грызе : абяцала збыцца ўнукам. 
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*** 
пераклад Цімашэні Яніны 

А ў свеце ўсё ідзе без новых змен:  
Паэты хлусяць, крывадушны слог газет. 
Год страчаны - а, можа, цэлы век? 
Скажы, што атрымае белы свет? 
 
А свет спяшаецца, а час спавіт 
Дарогамі, дзе - невядомасць. 
Пустэчай пахне там штодзённасць, 
А ў вушы б'е счарсцвелы быт. 
 
А свет... Ды што там свет? І я сама,  
Бягу, лячу, імчуся без білета 
У пасінелае вясёлкавае лета - 
А ў спіну дыхае ужо зіма. 
 
Няўжо няўцям, што праляціць імгненне, 
Не вернецца ніколі ўжо назад. 
Нясуцца удалеч людзі, птушак цені… 
І будучыню ладзяць на свой лад. 

 
 

Вершы Сангаджыгараевай Гэрэнзел 
 

Джомба 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
Штораніцы свеціцца  
Сонцам мая піяла. 
І зноў у лепшае верыцца,  
У лепшае, што чакала.  
 
Сіл маіх прыбаўляецца,  
З кожным глытком - жыву.  
Малітвай суправаджаецца  
Кубак майму божаству.  
 
Нібы дабраславенне, 
Далоняў маіх саюз.  
Калмыцкі чай – натхненне, 
Любімы жыццёвы густ.  
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Масква 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
Гэты горад ніколі не спіць, 
Вабіць сэрцы ён валацуг. 
Там ёсць хаты са шкляных пліт,  
Дні дажджлівыя, як ланцуг. 
 
Уздыму каўнер паліто, 
І нырну ў акіян людскі. 
Мой скулісты твар скажа, што 
Ёсць усход у вачах густы. 
 
Я качэўнік новага веку, 
Вось рукзак, а ў душы свабода, 
Бо мяне кліча ўдалеч вецер, 
Адчыняйся, мая дарога.  
 
Мне па сэрцу чарга адрасоў, 
Гарады, пасёлкі, краіны, 
Дух свабодны рвецца з акоў, 
Бо ў крыві - Чынгісхана часіны. 
 
А ў душы стэп вандруе маёй, 
Родны голас яго гучыць, 
Я нясу яго ўсюды з сабой, 
Дапаможа хай мне ён жыць. 
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Сайгачонок 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
Схаваўся ў траве высокай 
Сайгачык пясчанага колеру 
Вочы свае з павалокай 
Закрыў ад ветрыку вольнага. 
 
Ён некалі стане вялікім, 
І адужэюць ногі. 
Наперадзе - вёсны шматлікія, 
Наперадзе - стэп і дарогі, 
 
Наперадзе - ночы, і дні, 
Снягі і рачулак парогі. 
Дух стэпу, яго барані!... 
І звоняць на ветры рогі! 

 
 

Вершы Федарэнка Алены 
 

Вясна 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
Зіянне ў ночы дыяментаў 
і цёмны аксаміт нябёс, 
Як быццам часткі з тых расказаў 
Дзе міфы поўныя дзівос. 
 
Красавік. Вецер дураслівы 
Гуляе з першаю ліствой, 
 Іду да хаты, месяц – дзіва! 
Вісіць, як шар над галавой.. 
 
Ледзь чутны гук злавіць спрабую: 
І зорак шэпт, і птушак спеў… 
Я ўся сама з вясной шчырую, 
 Ажно да кончыкаў павек, 
 
Раптоўна я тану у казку, 
Вясной расказанаю мне, 
І дорыць поўня мне падказку: 
Цябе ўбачу я ў сне. 
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Каленчукова Святлана, Гомельская вобласць, г. Рэчыца 
Нарадзілася ў 1984 годзе ў вёсцы Мілаград Рэчыцкага раёна 
Гомельскай вобласці Беларускай ССР. Вучылася ў 
Глыбовской сярэдняй школе. У 20 гадоў страціла зрок, 
стаўшы чалавекам з абмежаванымі магчымасцямі. Але гэта 
не зламала яе веру ў сябе, не пазбавіла пачуцця любові да 
прыгожага. У 2011 годзе зрабіла першыя крокі ў паэзіі. 

Тэматыка твораў розная. Яна вельмі шмат марыць, але гэта ані не замінае 
ёй быць реалисткой. Напэўна, калі марыш, свет бачыцца па-іншаму. Яна 
ўпэўненая, што чалавек прыходзіць у гэты свет, каб тварыць. Тварыць 
дабро. 
 
Зубаірава Індзіра, Рэспубліка Дагестан, г. Махачкала 

Нарадзілася ў горадзе Буйнакск, 17 чэрвеня 1994 года, 
скончыла Дагестанскі дзяржаўны педагагічны 
універсітэт (факультэты дашкольнай адукацыі, 
філалагічны). Удзельнік форуму "Таврида" ў Крыме 
2017-2018гг. Публікацыі ў рэспубліканскіх газетах і 

часопісах. Сааўтар і каардынатар зборніка маладых аўтараў Рэспублікі 
«Дом поэзии 2018». Член літаратурных клубаў «Лира»,«Верба» і 
паэтычных семінараў Магамеда Ахмедава у Доме паэзіі. Арганізатар 
гарадскога літаратурнага конкурсу сярод дзяцей і падлеткаў 
"Жемчужина поэзии" 2017 года, "Поэзия гор" 2018 года, і літаратурнага 
аб'яднання "Поэтическая пятёрка". 
 
Швядко Анастасія, Мінская вобласць, Мінскі раён 

Нарадзілася у пасёлку Расоны Віцебскай вобласці 14 лютага 
1991 года. У 2010 годзе скончыла УА "Наваполацкі 
дзяржаўны музычны калледж", у 2015 годзе Беларускі 
дзяржауны універсітэт культуры і мастацтваў, у 2016 годзе - 
Дзяржаўны Інстытут павышэння кваліфікацыі і 
перыпадрыхтоўцы кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
Міністэрства гандлю РБ. Вершы піша з дзяцінства. Член 

Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў. У 2016 годзе 
выйшаў яе першы зборнік вершаў і песень "Откровения души". Другое 
асабістае выданне - "Танцуй, свабодная душа". Лаўрэат раённых 
рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. Удзельніца 10 форуму 
маладых паэтаў Міншчыны “Слова Купалы да творчасці кліча”. 
  



309 

Вершы Каленчуковай Святланы 
 

*** 
пераклад Швядко Анастасіі 

 
Абдымі мяне думкамі, любы, 
Адкажы: ці патрэбна табе? 
Абяцай, што тваёй назаўсёды 
Буду. Побач і ты ля мяне. 
 
Неаддзельнай, бліжэйшай і роднай 
Я жадаю быць часткай тваёй. 
Ці, нарэшце, сініцай пакорнай 
Каб мне лётаць паўсюль за табой. 
 
Дараваць бы сябе аж да рэшты, 
Каб шчаслівым заўсёды быў ты. 
Будзе соладка жыць, мой каханы, 
Калі разам ўсё, нават мы. 

 
 
 

Мара 
пераклад Швядко Анастасіі 

 
Любоў, надзея, вера дня, 
Ты нібы ў небе раптам хмара. 
Табой жыву штодзень, мая 
Яшчэ нездейсненая мара. 
 
У маёй душы твая душа 
Ўвесь час адзіным сэрцам б'ецца. 
Ты неабходна, як абшар, 
Як водар, як вада, як сонца. 
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Вершы Зубаіравай Індіры 
 

*** 
пераклад Швядко Анастасіі 

 
Закрыю наглуха замкі, 
Сыйду ў зацішша дзён. 
Назаўтра ўсіх сяброў бяры, 
Ты - госць, хадзі ў мой дом. 
 
Або сатры ўсе нумары, 
Забудзь кватэру, цень 
Не прыйдзе раніцай сюды, 
А ноччу, нават, лень. 
 
Гляджу я ў вока: там плыве 
Натоўп сутулых цел. 
Памерла я, няма меня, 
Забудзь, ты не паспеў. 

 
 
 

*** 
пераклад Швядко Анастасіі 

 
Жанчына ў жалобе 
Мной ганарыцца. 
Мной ганарыцца жанчына. 
 
Жанчына ў жалобе  
Трэба маліцца. 
Сына хавае жанчына. 
 
Жанчыну ў жалобе 
Пашкадаваці 
Трэба, бо плача жанчына. 
 
Жанчына ў жалобе 
Быццам бы маці. 
Маці мая - жанчына. 
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ПЕРАШКОДЫ МОГУЦЬ ЗДАЦЦА СКАРБАМ 
 
 

Пераклады з украінскай мовы 
 

ФІНАЛІСТЫ 
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Карлава Святлана, ЛНР, г. Луганск 
Нарадзілася 23 лютага 1986 года ў горадзе Луганску. У 
2001 годзе скончыла агульнаадукацыйную школу № 13, 
з базай у 9 класаў і паступіла ў каледж Усходне-
ўкраінскага Нацыянальнага ўніверсітэта імя У. Даля на 
спецыяльнасць “Выдавецкая справа і рэдагаванне”, 
скончыла у 2005 годзе з адзнакай. У гэтым жа годзе 
паступіла ў Луганскі Нацыянальны педагагічны 
ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі на спецыяльнасць 
“Літаратурная творчасць”. У 2011 годзе скончыла 

данную навучальную ўстанову са ступенню магістра філалогіі. На 
цяперашні момант працуе ў Луганскай моладзевай бібліятэцы. 
 
Сэмісал Андрэй, ДНР, г. Данецк 

Нарадзіўся 30 ліпеня 1992 года. Скончыў Данецкі 
нацыянальны ўніверсітэт па спецыяльнасці 
«Журналістыка». Піша вершы з рознай ступенню 
інтэнсіўнасці гадоў з сямі. Большасць вершаў асабістага 
характару, але ёсць вершы і на іншыя размаітыя тэмы. 
Валодае рускай і ўкраінскай мовамі. Цяпер працуе ў 
прафесійнай журналістыцы – піша матэрыялы для 
расійскага ІА «Антыфашыст». 
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Вершы Карлавай Святланы 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Ад чаго, скажы мне, я сумую? 
У даліну слёз мой шлях ляжыць. 
Можа, нікуды я не кірую, 
Бо ўжо маю рану на душы… 
 
Раскажы мне, як жа бачаць людзі 
У блакіце неба караблі? 
Медны вобад заціскае грудзі, 
У вачах імгла, няма зямлі. 
 
Намалюй мяне – у думках фарбай 
Радасці, нягоды… Акрылі! 
Перашкоды могуць здацца скарбам, 
Калі хочаш быць, нібы Далі. 

 
 

*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Ты не болей, чым звычка да болю, 
Ланцужок з летуценняў балючых. 
Занядбанае дзікае поле 
З пустазеллем, сухім і калючым. 
 
Мімаволі ў сабе адчуваю 
Пах трывогі, сціраюцца межы. 
Але час ад цябе не схавае, 
Вока памяці, злосны драпежнік!.. 
 
Асячыся…Замоўкнуць, прывыкнуць. 
Я душа ўжо без цела, без плоці. 
Не патрэбна нікому, я знікну 
У адвечным кругазвароце.  
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*** 
пераклад Паўлоўскай Аліны 

 
Мы ў рыззі абарваным блукаем, 
Сустракаючы страту за стратай. 
І нібыта сляпыя – рукамі 
Адшукаць намагаемся фатум. 
 
Скрозь стагоддзе ступаем павольна, 
Забываючы сон-адпачынак. 
Дзве душы, што злучыў паядынак, 
І нішто раздзяліць нас не здольна. 

 
 

 
*** 

пераклад Паўлоўскай Аліны 
 

Апошняй кропляй падае ў крышталь 
Скупога сонца зарыва. Прыроды 
Асенні смутак і зімовы жаль 
Расказваюць пра лёсу перашкоды. 
 
І яблыка смарагд, віна – бурштын 
Так вабяць і жаданнем зрок чаруюць. 
А ў сэрца пранікаюць да глыбінь 
Цяжкія думкі, што мяне гартуюць. 
 
Сівеюць косы ў млявым забыцці. 
Пакрыла павуціннем сінім рукі. 
І голас мой няўпэўнена прыціх, 
Ахрыплы ад працяглае разлукі. 
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Вершы Круглова Рамана 
 

Каляды 
пераклад Прывалава Сяргея 

 
У небе месяц новы, 
вось і свята прыйшло! 
Каляда наш мясцовы 
уваходзіць ў сяло. 
 
Уваходзіць пад пляскі. 
Гэй народ, не сумуй, 
усе тут носяць маскі 
з кім захочаш - жартуй. 
 
Заўтра зноўку зямны лёс: 
адпачнуў - адпрацуй. 
Нам не трэба вашых слёз: 
"Гэй народ, не сумуй!". 

 
 

Вершы Сэмісала Андрэя 
 

Успаміны пра школу 
пераклад Цімашэні Яніны 

 
На шляху, дзе перамогі гмах, 
Поўным і нягод і перашкод, 
Я хачу ўспомніць гэты шлях, 
Дзе ідзе да школы пешаход. 
Першы празвінеў даўно званок; 
І апошні забываю, мусіць. 
Алгебры няма, прайшоў урок, 
Не шукаю я дыяметра па крузе. 
Забытая дарога і ў спартзалу, 
Зачынены без пераапранання, 
Школьны двор - тая самая станцыя, 
Дзе я набыў білет: з жыццём спатканне. 
Я заўсёды буду яе памятаці, 
У часы сумных і справядлівых гадзін. 
Родная школа - мая другая маці. 
Ninety one, дзевяноста адзін. 
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