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Ярашонак (Камінская) Аксана 

Мікалаеўна нарадзілася 11 ліпеня 1982 года 

ў горадзе Маладзечна Мінскай вобласці, 

дзе скончыла школу.  

У 2000-2005 гадах вучылася ў Беларускім 

дзяржаўным педагагічным універсітэце імя 

Максіма Танка на філалагічным 

факультэце. 

Працавала педагогам-арганізатарам у 

Ільянскай сярэдняй школе імя Грымаця 

Вілейскага раёна. Зараз - карэспандэнт 

“Рэгіянальнай газеты” (г. Маладзечна). 

Лаўрэат Міжнароднага конкурсу “В един-

стве наша сила” (Магілёў, 2012 год) і 

Міжнароднай  літаратурнай  прэміі “Пяць 

хлябоў” імя У.Нарбута (2015). Фіналіст 

Міжнароднага літаратурнага конкурсу “Я 

не мыслю себя без России” (Санкт-

Пецярбург, 2014).  

Член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і 

майстроў мастацтва (2015), Беларускай 

асацыяцыі журналістаў (2016), Саюза пісь-

меннікаў Беларусі (2015). 

Першы твор апублікаваны ў 1999 годзе ў 

газеце «Чырвоная змена». 

У 2013 годзе ў г. Таганрогу выйшлі два 

зборнікі паэтычных перакладаў А. Ярашо-

нак “Славянской боли кружева” і “Стихи 

спускаются с небес”. 
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ЛІПЕНЬ 

Змешвае ліпень шчодра, 

Як парфюмер заўзяты, 

Пахі суніц, чабору 

І сырадою з мятай. 

пахне лилеяй белай 

І шашлыком нярэдка, 

І нечым незразумелым. 

Можа, папараць кветкай?  

 
ЖОЎТЫ КОЛЕР 

Пераклад А.Ярашонак  

верша Наталлі Саветнай 

Колер шчасця і сонейка, 

І світальнай пары, 

І гарэзлівых промнікаў — 

Жоўты колер, сябры! 
 

Ахінула зноў плечы я 

Незвычайным святлом — 

І з далоняў струменьчыкам 

Рыфмаў шмат пацякло. 
 

Па нябёсах пакоціцца 

Шар, руйнуючы зло. 

Цемры ўжо не да поскудзі — 

Не запляміць святло! 
 

Хвалі вельмі стараюцца, 

Раскідаюць бурштын — 

Раптам поле запаліцца 

І прастор лугавін. 
 

Дзьмухаўцы залацістыя, 

Быццам сонца сыны, — 

Для ўсіх нас прамяністыя 

Падарункі вясны.  Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 



СПРОБА ФІЛАСОФІІ 

Ноч рассыпае зорны змрок, 

А ранак радуе блакітам… 

Чарговы дзень ёсць толькі крок 

На доўгай лесвіцы нябыту. 

 
* * * 

Час некамп’ютарных гульняў 

І нумароў немабільных 

Для пакаленняў наступных 

Памяць захоўвае пільна. 

 

Ліст атрымаўшы чарговы,  

“Дзякуй” скажу інтэрнэту. 

Ну, а са скрыні паштовай 

Выцягну толькі газеты. 

 

Шлю sms-віншаванні, 

Звыкла працую з тут-баем. 

Ды папяровых пасланняў 

Часам усё ж не хапае. 

 
АПТЫМІСТЫЧНЫЯ РАДКІ 

Сказала “бывай” вясне, 

Далёка не васямнаццатай, 

Ды веру, як і раней, 

Што будзеш мной захапляцца ты, 

Што лёс дапаможа нам  

Рэцэпт свайго шчасця вынайсці, 

Што хопіць маім радкам 

Святла, дабрыні і шчырасці. 

 
*** 

Раніцай пахмурна-соннай 

Вочы расплюшчыць змагла я 

І не з будзільніка звонам, 

І не з размовай трамваяў, 

Нават не з сонца праменнем 

Цёплым, пяшчотным, дрыготкім 

І не з канцэртамі пеўняў, 

Як нашы слаўныя продкі… 

 

Што ж пабудзіла так рана? 

Твой пацалунак, каханы. 

 
 *** 

Звонка і мажорна 

Па траве густой, 

І па парасонах, 

І паміж кустоў, 

Па плячах і тварах, 

Надпісах вітрын, 

І па тратуарах, 

І па шкле машын, 

Баючыся страціць  

Свой шалёны тэмп, 

За акенцам, гляньце, 

Дожджык танчыць стэп! 

 
СУАЎТАР 

А ты прыходзіш у мае радкі, 

Шукаеш рыфмы і складаеш строфы. 

Міргне між літар позірку блакіт –  

І ўжо чарговы верш амаль гатовы. 

 

Калі ж пяшчота цёплых моцных рук 

У непагадзь жыццёвую сагрэе, 

То закаханых сэрцаў ціхі грук 

Зноў загучыць задумлівым харэем. 

 

Ты ў вершах розны, так,  як і ў жыцці: 

Вясёлы, сумны, часам вінаваты. 

Шчаслівы лёс мне дапамог знайсці 

Цябе, маёй паэзіі суаўтар. 

 

ЖУРАЎЛІНАЯ ГЕАМЕТРЫЯ 

У трохкутніках раўнабедраных 

Нашы вёскі і гарады. 

Жураўлінае геаметрыя 

Зноў расчульвае, як заўжды.  

 

Штось шчымліва-незразумелае 

Растрывожыць душу і слых. 

Гэта неба, ад хмар ссівелае, 

Адгукнецца сваім “курлы”. 

 

Так няўтульна, самотна, ветрана, 

А наперадзе – халады… 

Жураўлінае геаметрыя 

Зноў расчульвае, як заўжды. 

 

ЗОРКА 

Восеньскім вечарам шэрым 

Зорка сядзела на даху. 

Звесіла ножкі у цемру, 

Не адчуваючы страху.  

 

Непаслухмянай малечы 

Вешала сны на карнізы, 

Ды і дарослым, дарэчы, 

Шмат рыхтавала сюрпрызаў. 

 

А занялося світанне 

Недзе за дахам замшэлым, 

Зоркі адразу не стала. 

Можа, у комін зляцела? 


