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«...Нібы сонца ў грудзях нашу»
гэты радок, 
на мой по-
гляд, расчы-
няе дзверы 
ў той дзіўны 
сусвет, дзе 
жыве, ства-
раючы свае 
цудоўныя 
вершы 
і песні, 
таленавітая 
паэтка з вёскі Развадава, што на 
клічаўшчыне, член Магілёўскага 
абласнога аддзялення саюза 
пісьменнікаў Беларусі валянціна 
Фёдараўна габрусева. У гэтым 
годзе ўбачыў свет яе зборнік 
паэзіі «Блакіт жывой вады».

Адкрываючы гэты зборнік, 
амаль што з першых старонак 
задаеш сабе пытанне: як гэта 
далікатная жанчына з няпро-
стым жыццёвым лёсам, жан-
чына, якая прысвяціла боль-
шасць свайго жыцця нялёгкай 
службе ў органах унутраных 
спраў (Ты золатам чэсці пра-
шыты /Наскрозь, міліцэйскі 
мундзір), зберагла і пранесла 
праз гады і нягоды цнатлівасць 
душы, чысціню і тонкасць све-
таадчування? Сапраўды, паэты 
– людзі, пацалаваныя Богам, 

людзі, здольныя бачыць і прад-
бачыць утоенае для большасці. 
І не толькі бачыць, але і пера-
даваць свае адчуванні іншым 
праз гарманічную мелодыю вер-
шаваных радкоў. Гэта выснова 
поўнасцю адпавядае творчасці 
Валянціны Габрусевай:

Хіба стала б я паэтам,
Каб не ўмела пазычаць.
У бязмежным лузе – росы,
У жыта – васількоў букет,
У бяроз – сівую просінь,
У вясны – жыцця прывет!
Тэматыка яе вершаў раз-

настайная, але праз увесь 
гэты зборнік чырвонай ніткай 
праходзіць тэма любові да 
Радзімы (Адзіная ты для мяне 
на свеце, /Мая святая родная 
зямля – прызнаецца паэтка), да 
роднай Клічаўшчыны:

Любы сэрцу, мой край,
Хай не злічыць зязюля
Тваіх сонечных дзён
Праз гады і вякі,
Ты нязмоўчна гучы
Светлай песняй матулі,
Дзе люляюць твой спеў
Хвалі Ольсы-ракі.
Любоў да ўсёй беларускай 

зямлі:
Да сябе прытулю,

Раскажу, як люблю
Твой блакіт, што мне піць – 

не напіцца,
Беларускі мой край,
Ясны казачны рай,
Дзе пашчасціла мне 

нарадзіцца.
Гонар за поспехі землякоў:
Блакiтна-сiнi небакрай
Дае размах шырокiм крылам,
Квiтнее Клiчаўскi мой край,
Мацнеюць дух яго i сiла.
Але не толькі аб любові да 

роднай зямлі гаворыць паэтка. 
Яна, зразумела, дакранаецца ў 
сваіх вершах да тэмы жаночага 
шчасця:

Ой, прымай вяночкі
У дачок, Купала,
Каб на ўсе гадочкі
Шчасцейка ставала.
Падымае філасофскія пытанні 

аб лёсе, кароткачасовасці жыц-
ця, неабходнасці дарыць лю
дзям дабрыню. Сумуе аб тым, 
што не збылося:

…ды позна цяпер, што тады 
было рана,

А шчасце – яно недзе там, 
пад луной.

…Стаю на раллі, што не 
мною ўзарана,

І ўвосень я сею, што сеюць 
вясной.

Шматграннасць таленту 
Валянціны Габрусевай яскра-
ва вызначаецца таксама 
наяўнасцю ў гэтым зборніку 
шматлікіх песенных тэкстаў. 
Музыку на яе вершы пішуць не 
толькі прафесійныя кампазітары 
( М і к о л а  Я ц к о ў ,  Га л і н а 
Сёміна, Уладзімір Громаў, 
А.Грышчанкова і іншыя), але 
і сама паэтка піша музыку і 
таленавіта выконвае песні. І 
песні яе гучаць… Гучаць на 
Магілёўшчыне і далёка за яе 
межамі.

Паэзія Валянціны Габрусевай 
– жыццесцвярджальная. Вер-
шы яе прасякнуты любоўю да 
жыцця, да людзей, да прыро-
ды. Яны нясуць святло, дораць 
на дзею, усяляюць веру ў пера-
могу дабра.

Дзе бары і лясы
Не шкадуюць красы,
Тут дыханню майму 

не спыніцца,
Я душу не згублю,
Калі лягу ў зямлю,
Дзе пашчасціла мне 

нарадзіцца.
Разважаючы аб вартасцях 

гэтага зборніка, вельмі важна ад-
значыць, якая добрая і напеўная 
тут беларуская мова. На першы 
погляд простая і даходлівая. Але 
як тонка аўтар адчувае белару-
скае слова, як яскрава раскры-
ваюцца вобразы, дазваляючы 
выплеснуць, данесці да чытача 
думкі і эмоцыі. Гэта і ёсць тая 
паэзія, якая ўспрымаецца не ро-
зумам, а сэрцам, аб’ядноўваючы 
светапогляды паэта і чытача ў 
адзінае цэлае. Гэта і ёсць якасць, 
якая вызначаецца адзінствам та-
ленту творцы і роднай мовы пры 
першаснасці апошняй.

Алесь КАзеКА.

Новыя выданні пісьменнікаў Магілёўскага абласнога  аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь Казека і Святлана Казека.

«Маскарад перабудовы»
У наш час 
інтэрнэту 
зацікаўленасць 
чытача да 
твораў-
мініяцюр 
няспынна 
павялічваецца. 
і павялічваецца 
колькасць гэ-
тых твораў: на інтэрнэт-абшарах 
можна, прынамсі, убачыць 
і гумарыстычныя вершы-
«парашкі», «дэпрэсняшкі» і інш. 
Нязменна папулярнай зрабілася 
творчасць тых, хто працуе ў 
жанры вершаванай мініяцюры – 
Эдуарда асадава, ігара губерма-
на і інш. 

Але што мы ведаем пра на-
шых, беларускіх, стравальнікаў 

гэткіх жа мінімалістычных (але 
не па сэнсе) твораў?

Новая кніга Міхаіла Ула
сенкі «Маскарад перабудо-
вы» –  вы  датная магчымасць 
пазнаёміцца з творчасцю члена 
Магілёўскага абласнога ад-
дзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, які плённа працуе ў 
жанры мініяцюр,  літаратурных 
пародый і іншых кароткіх 
твораў.

Кніга «Маскарад перабудо-
вы» – гэта выбранае з творчасці 
пісьменніка, спроба паказаць 
дасягнутае за розныя гады, на-
гадаць лепшае і асвятліць тыя 
пытанні, якія здаюцца аўтару 
найбольш важнымі.

«Маскарад перабудовы» 
ўключае ў сабе чатыры раз
дзелы.

У першым – «Дробязі жыцця» 

– чытача чакаюць вершаваныя 
мініяцюры. Гумарыстычныя і 
іранічныя, сатырычныя і заду-
менныя… Гэта вершаванкі ў 4–6 
радкоў літаральна пра ўсё: пра 
каханне, літаратуру, заганы ча-
лавецтва, пра часы перабудовы 
і пра крытыку… 

Раздзел «Лыка ў радок» 
працягвае тэму. Але цяпер 
чытач зможа не толькі пас-
мяяцца, але і задумацца над 
эпіграматычнымі прыгадкамі і 
прымаўкамі, дзе іранічны ці са-
тырычны глыбокі сэнс хаваецца 
часта толькі ў двух радках. 

А далей чакаюць «Міні
пародыі». Невялічкія (у 4–6 
радкоў), яны выкананы на 
манер пародый Аляксандра 
Іванова (тых, якія знакаміты 
парадыст чытаў са сцэны). 
Міхаіл Аляксандравіч то ад-

казвае на радкі вершаў (у 
тым ліку знакамітых паэтаў 
– А.Пісьмянкова, Г.Пашкова, 
Я.Янішчыц), то мякка смяецца з 
недарэчных радкоў. 

Апошні раздзел – «Міні
эсэ» – больш філасофскі. Гэта 
пэўны спосаб паразважаць над 
жыццём і вечнымі пытаннямі (ці 
праблемамі) – адным радком ці 
адным сказам. 

У кнізе чытач знойдзе маты-
вы класікаў – кпіны К.Крапівы 
на заганы і хібы сучаснасці, 
і  добразычлівую ўсмешку 
Я.Коласа, і афарыстычнасць 
Я.Купалы. І народныя матывы 
– ад частушачных да гульнёва
песенных (усе творы пра чарку, 
шкварку і дзевак). Хапае, як 
мы ўжо адзначалі, і асацыя-
цый з творчасцю знакамітых 
парадыстаў ці гумарыстаў. 

Але ж усётакі перад намі – 
своеасаблівы твор, напоўнены 
аўтарскай стылістыкай і думкай, 
аўтарскімі творчымі знаходкамі. 

Алена КіСеЛь.

«дробязі жыцця»
Мае калегі – атаманы,
Паэмы гоняць і раманы,
А я пайшоў на авантуру –
Асядлаў мініяцюру.

*  *  *
Бываюць вершы аб пагодзе,
Пра стан душы, ліхі пачын,
Аб бузіне, што ў агародзе,
І вельмі часта – ні аб чым.

*  *  *
Не шкадую, не рыдаю,
З неба рады не прашу,
З «самвыдатам» справу маю –
Сам сябе перакладаю,
Як хачу, так і пішу.

*  *  *
Як добра ў цёплай нішы
Пра вёску разважаць.
Таго, хто з вёскі выйшаў,
Назад і не загнаць.

*  *  *
Мабільнік сёння – моц і сіла,
Нясе ён шмат дабра і зла…
Мне з лесу цешча пазваніла –
Яна ў багну запаўзла.

Міні-эсэ 
Збітыя ісціны

У слесара Тараканава 
не было вольнай хвіліны. 
З самай раніцы ён пад 
градусам, днём – пад 
каўпаком у майстра, а 
ўвечары – пад абцасам у 
жонкі.

*  *  *
Не кланяйся вышэй-

стаячаму начальніку, калі 
ззаду стаіць непасрэдны.

*  *  *
Чытаючы «жоўтую» 

прэсу, гледзячы на бла
кітны экран тэлевізара, 
прыходзіш да думкі, што 
каханне – гэта не трапят-
кое пачуццё, а дзівацкі 
вэрхал: ім займаюцца 
ўжо як фіззарадкай.

*  *  *
Вучыцца на ўласных 

памылках – горкі во-
пыт, на чужых – гэта ўжо 
хітрая практыка.

*  *  *
Чым больш збіраеш на 

чорны дзень, тым ён бу
дзе чарнейшым.

*  *  *
Высокаадукаваная ня-

выхаванасць.
*  *  *

Кіраўнік і паднача-
лены – у пастаянным 
канфлікце: адзін патра-
буе вынікаў, другі – умоў.

*  *  *
Дырэктар выйшаў з 

сябе і не сказаў, калі вер-
нецца.

*  *  *
Не шкадуючы жывата 

свайго еў казённыя хар-
чы.

*  *  *
Ананімшчык гаварыў 

не сваім голасам.
*  *  *

У піўной за словам у 
кішэнь не лезуць.

Міні-пародыі
Калі сустракае ўлада 

гасцей,
Яна ўспамінае 

музыкаў, паэтаў...
Алесь АРКУШ.

Ды вось аб чым 
баліць душа:

Не ўспамінаюць 
Аркуша.

*  *  *
Вось дзяўчына дык 

дзяўчына!..
Ды яшчэ бацькоў 

баіцца…
Алесь БАЖКО.

Не магу з тае прычыны
Да красуні падкаціцца.

*  *  *
Шукаю ісціну.
А між густой травы
Цецерукі шукаюць 

журавіны.
Барыс БЕЛІЖЭНКА.

Фантазіі – ў аблоках,
Рэальнасці  – 

ніжэй:
Цецерукі былі
Да ісціны бліжэй.

*  *  *
Імчу штодня
На ўзмыленым кані,
Каб з сонцам легчы 

там,
За небасхілам.

Алесь БАБІЦКІ.
Загнаў Пегаса –
Зваліўся з ног,
Ды й сам тым часам
З ім побач лёг.

*  *  *
«Люблю цябе» 

я толькі напісаў –
І скончылася сіняе 

чарніла.
Віктар БУБНОЎ.

А каб чырвоным – 
так бы палюбіла!

Парэзаць палец духу 
не хапіла.

«лыка ў радок»      
Эпіграматычныя прыказкі і прымаўкі
Упёрты ды упарты –
не здольныя на жарты.

*  *  *
Памогуць увільнуць ад ліха
шуміха і неразбярыха.

*  *  *
Калі гладка ўсё ды ціха,
сцеражыся – будзе ліха.

*  *  *
Валадар – свая рука,
тут пра што гамонка:
у добрага мужыка
і чулінда жонка.

*  *  *
Прытамляе аж да поту
работа ў пошуках работы.

*  *  *
Калі цешча дзень маўчыць,
трэба, бедную, лячыць.

*  *  *
Ён дужы, смелы, ды раздвоен:
на працы млявы, дома – воін.

*  *  *
Грамадою справімся з бядою,
без грамады – не вылезці з бяды.


