
Рагнед 
Малахоўскі 

І піць каханне з зорнага каўша. 
 

Пяе за шыбай вецер калыханку 

На мове, зразумелай толькі мне. 

Хвіліны падкрадаюцца да ранку. 

Іх не спыніць,  

Як не спыніць мяне. 
 

Спяшацца ў заўтра, як агню, баюся. 

Саломінку надзеі лёс падаў. 

І выбар зроблены.  

Я застаюся 

У тым жыцці, якое Бог мне даў. 

 

паролі 

усё міне 

і застанецца толькі шум 

а хто ж пад фотаздымкам лайк паставіць 

адмін засне 

ў яго сваіх хапае дум 

а нас не будзе 

нас ніхто не ўспомніць і не ўславіць 
 

міне жыццё 

ды застануцца ўсе паролі 

не будзе іх каму 

ўзламаць і перайначыць 

з нас кожны граў 

свае адведзеныя ролі 

камусьці гэта ўсё было патрэбна значыць 

 

піксель 

думак густы кісель 

берагі з часам размываюцца 

хто доўга затрымаецца 

таго змые плынь 
 

рэчышча шукае рака 

гэта не янь і не інь 

чорны піксель 

знакамітага мастака 
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*   *   * 

За Айчыну змагацца ідуць ваяры, 

Немаўлятам матулі пяюць калыханку. 

Быццам крылы анёла, –  

На стромкай гары, –  

Туманеюць муры  

Навагрудскага замка. 
 

Іскрамётна 

Увысь 

Узняліся мячы, 

І замерлі над грэшнай зямлёю нябёсы. 

Ды ад лёсу свайго  

Ваярам не ўцячы. 

У агоніі б’юцца геройскія лёсы. 
 

Звон у сэрцы  

Пакутнай малітвай гучыць, 

Ды цямнее да Боскага храма дарога. 

Толькі зорка –  

Адна на ўсё неба – зіхціць, 

Як жывая душа  

У слязіне Міндоўга. 
 

Арашонае поле барвянай крывёй 

У журбе асвятляе скупая заранка. 

І лунае над замкам, 

Над грэшнай зямлёй 

Адзінокай матулі –   

Сівой –  

Калыханка. 

 

Матулі 
У ноч, калі гаснуць агні, 

І мары спавіты спакоем 

Мяне да грудзей прыхіні 

Сваёю пяшчотнай рукою. 
 

Цень свечкі варожыць на сон, 

Цікуе з-за воблака поўня. 

Па хвалях душы срэбны звон 

Плыве беражніцай на чоўне. 
 

Я сны твае сэрцам прыму, 

Як голас святой Беларусі. 

Начамі, калі не да сну, 

На вобраз матулі малюся. 

 

*  *  * 

Жамчужына ў бурштынавай аправе –  

Маё Нарочча, хто я 

Без цябе, 

Без захаду за салаўіным гаем 

І успамінаў,  

Як калісьці бег 
 

Я хлапчуком  

Па сцежцы верасовай 

На бераг слухаць казкі чаратоў? 

Плылі аблокі над старою хвояй... 

І сёння да цябе прыйшоў ізноў. 
 

Напевам паплыла душа па хвалях, 

А мараў таямніца – як у сне. 

Натхненне і дабро на зорных шалях 

З маленства ты ахвяравала мне. 
 

Каханнем пад сузор’ем беражніцы 

Мяне адорыць ранішні спакой. 

Кідаюць зоры срэбра 

У крыніцы –  

Лаўлю яго аддайнаю рукой. 
 

...Шляхамі памяці на родны бераг 

Не раз вярнуся песняй у журбе 

З адданасцю, удзячнасцю і верай... 

Маё Нарочча, хто я 

Без цябе? 

 

Янка Купала на Нарачы 

Ружы хваляў, паэзіі водар... 

Ноч купальская свет ахінала, 

І гучала мінуўшчыны ода –  

Крочыў берагам Янка Купала. 
 

Перашэптваў чарот яго крокі, 

Здані вогнішчаў смутна ўздыхалі. 

А паэта натхнялі аблокі, 

Што паданне пра Нарач шапталі. 
 

Задуменная поўня-каханка 

Супярэчлівы шлях асвятляла. 

У прыроды свая калыханка –  

Захапляўся Нароччам Купала. 
 

Прытуліліся сонныя сосны 

Да загадкавай бездані млявай. 

Ткалі вершы нябёсныя кросны, 

І паэзія сталася явай. 
 

Песню даўнюю голасам горкім 

Беражніца на выспе спявала. 

Над пачуццямі ўспыхвалі зоркі, 

І шчаслівы быў Янка Купала. 

 

Знясілены дождж 

Знясілены дождж уладарыць на цёплым асфальце. 

Ён кроплямі лічыць хвіліны да нашага шчасця. 

Ён справу завершыць маю. Я дажджу давяраю. 

Жыццё – навальнічнае неба ад краю да краю. 
 

Не трэба тлумачыць, чаму нам тужліва і змрочна. 

У снах летаргічных заблытацца сёння нам можна. 

Парою дасветнай на скронях сівое планеты 

Знікаюць у часе бязважкім дажджынкі-манеты. 
 

Знясілены дождж нібы просіць у нас прабачэння, 

Што ён валацуга, лянівы. Ён стаў на калені. 

Калі развінаюць нябёсы вільготныя крылы, 

Нам дождж ахвяруе на шчасце апошнія сілы. 

 

*  *  * 

Няма каму сказаць  

“Да пабачэння”, 

Чарговы эпізод жыцця пагас. 

У прыцемках туманных сутарэнняў 

Абражаны хлуснёй блукаў не раз. 
 

Нябёснай асалодай наталіцца 

Ці здолее сасмяглая душа? 

Ды лёс мой –  

Заўтра зноўку нарадзіцца 


