
Аляксандр  
Быкаў 

Газетны раман  

Ты прыходзіш,  

як «ЛіМ»,  

па пятніцах.  

Аксана Спрынчан  

Праклінаю стылыя раніцы!  

Столькі, міленькі, лет і зім  

Ты прыходзіш толькі па пятніцах —  

Не раўнуючы, быццам «ЛіМ».  

Так змарнее жаданне, скволіцца,  

Што сказаць мне яшчэ табе?  

Каб разбавіць мае бяссонніцы,  

Хоць на тыдзень ты стань «СБ»!  

 

Няма ўжо гамонкі  

Даўно адцвілі ўжо рамонкі,  

І ружы даўно адцвілі…  

Алёнка, Алёнка, Алёнка,  

Ці ўспомніш мяне ты калі?  

Мікола Шабовіч  

Пра тое няма ўжо гамонкі,  

Як меў да дзяўчат я імпэт…  

Навошта мне тыя алёнкі?  

Прасцей без дзяўчат і кабет.  

Я Бога малю і хрышчуся,  

З трывогай чакаю званкоў:  

А раптам якая у скрусе  

Мяне адшукае ізноў?  

І вымавіць: «Родненькі, першы…»  

Ды кіне мне ў вочы папрок:  

«Рамонкі завялі, канечне,  

А твой падрастае сынок!»  

Ў душы і трывога, і горыч,  

Мабілы зноў чуецца гук.  

Пранесла. То Дзіма Пятровіч —  

Заве на вяселле сябрук!  

Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

Аляксандр Генадзьевіч нарадзіўся 7 верасня 
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журналістыкі  БДУ. 

З 1985 года жыве  на Мядзельшчыне,  доўгі 

час, да красавіка 2015 года, узначальваў аддзел 

эканомікі раённай газеты “Нарачанская зара”.  
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Піша і гумарыстычныя творы, у тым ліку 
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Восеньская рапсодыя 

Зляціць лісток апошні непрыкметна, 

І – цішыня, балючая на слых. 

А восень зноў наабяцае лета, 

Пасля завей і лютаўскіх адліг. 
 

І рук тваіх забытая пяшчота 

Растопіць раптам стылыя снягі. 

І чуйным сэрцам злоўленая нота 

Мне зноўку верне вобраз дарагі. 
 

Не здольны мы прадбачыць анічога. 

Ды сонечны народзіцца прамень, 

І намалюе, як аловак Бога, 

Блакітнавокі непаўторны дзень. 
 

За дальняю, нябачнаю мяжою 

Схавана што – ні зведаць, ні пачуць, 

Апошні ліст – анёлам над душою, 

Пакуль сады ізноў не зацвітуць. 

 

        *   *   * 

Не трэба мне ані 

Хвалебнасці штодня, 

Бо сёння – на кані, 

А заўтра мо – з каня. 
 

Хачу я прастаты 

І шчырасці святой. 

І каб кахала ты 

Пад жлўты лістабой. 
 

Каб асвячала дом 

Слязінка на шчацэ, 

Калі я са шчытом,  

Калі я на шчыце… 

 

Дзве з’явы 

Дзве з’явы ў жыцці 

Заўсёды мне сэрца натхнялі, 

І цяжка сказаць, 

Што патрэбна паэту найперш: 

Ці неба начное, 

Дзе зоркі зіхцяць, як каралі, 

Ці позірк жанчыны, 

Што просіцца сцішана  

Ў верш. 

 

Нарач 

Над высокім чаротам 

Поўня тайнамі поўніцца. 

Памаўчым мы, і потым 

Мара даўняя ўспомніцца. 

Што змалолася ў тло 

За далёкімі далямі. 

Вечных зорак святло 

Разальецца над хвалямі. 

У начной цішыні 

Дрэмле Нарач насуплена. 

Не вярнуць нам, ані, 

Светлай мары, што згублена. 

І не зведаць, адкуль 

Тая сцежачка зорная. 

Нейдзе плёсне акунь 

Па-над хваляй азёрнаю… 

 

У маці 

Як жа рэдка ездзім да матуль! 

Сумных думак коцяцца камы … 

З-за страхі завеянай, адтуль 

Ранак расчынаецца зямны. 

Справы да мяне яму няма, 

Быццам і мільёны год таму. 

Як халодзіць сцюжная зіма 

Расказаць ці здолею каму?! 

Толькі хаты роднае парог — 

Толькі ён дарадца і спадзеў. 

І мяне з бязлітасных дарог 

Ён і зараз радасна сустрэў. 

Колькі сноў пабачыў насамрэч 

Як дымок віецца над трубой … 

Маці звыкла распаліла печ, 

Каб сагрэць зімовы ранак мой! 

 

Снежань 

Снежань бясснежны, 

Зоркі-калючкі. 

У золкім бязмежжы 

Ўсё не па-людску. 

Ўсё недарэчна, 

І не фартова. 

Згорблены плечы, 

Страчаны словы. 

Лёсу скрыжалі 

Сэрцам збалелым 

Перамяшалі 

Чорнае з белым. 

Там, за парогам 

Хаты прадзьмутай 

Шэрань-аблога — 

Як перад смутай… 
 

Фэйсбучны верш 

На старонцы фэйсбучнай я зноў — 

Віртуальныя зносіны ў модзе. 

І ўсё шырыцца кола сяброў, 

І ў мяне ўжо да сотні даходзіць. 

Толькі думка прыйшла незнарок 

Пасярод віртуальнай хімеры: 

Каб адзін хоць націснуў званок, 

Каб адзін хоць пагрукаў у дзверы! 
 

Бацькоўскі пагорак 

Туды, дзе бацькоўскі пагорак 

Як спраўджаны сон паўстае, 

Вяртаем з далёкіх вандровак 

Стамлёныя сэрцы свае. 

Паволі адгрукаюць колы, 

І гром адляскоча турбін. 

І нашы з табою анёлы 

З палёгкай зірнуць з аблачын… 
 

Экспромт 

Паэтам радасцяў не трэба, 

Бо залянуюцца яны. 

Акраец хлеба, лусту неба, 

І толькі поўны кош віны … 


