
ÍßÁÅÑÍÛ 
ÔÀÒÎÃÐÀÔ

МІНСК
ВЫДАВЕЦТВА «ЧАТЫРЫ ЧВЭРЦІ» 

2016

Вершы
Байкі
Казкі

Мікола Маляўка



УДК 821.161.3-1
ББК 84(4Беи)-5
 М21

© Маляўка М. А., 2016
© Афармленне. ТДА «Выдавецтва 

“Чатыры чвэрці”», 2016

ISBN 978-985-7103-75-1

Маляўка М. А.
Нябесны фатограф : вершы, байкі, казкі / Мікола 

Ма ляў ка. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2016. — 212 с. — 
(Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

ISBN 978-985-7103-75-1.

У паэтычнай кніжцы Міколы Маляўкі «Нябесны фато-
граф» сабраны вершы розныя — вясёлыя і сур’ёзныя. Жыццё 
адлюстравана ва ўсіх праявах — працы, сяброўстве, каханні, 
прыгодах цікавых. Радкі асвечаны любоўю і ўсмешкай шчырай, 
у меру прыперчаны сатырай. Рэальны свет з мірнай цішынёй 
і грымотамі жыццёвых навальніц дапаўняюць тэмы і вобразы 
з фальклорных крыніц.

М21

Серыя заснавана ў 2014 годзе

Рэдакцыйны савет:
М. В. Шабовіч, А. М. Зэкаў, К. В. Камейша, 
Л. Ф. Анцух, В. А. Губараў, А. В. Кубышкіна

УДК821.161.3-1
ББК 84(4Беи)-5





4

Мікола Маляўка

КРЫШТАЛЬНЫ ДЗЕНЬ

Як быццам нейкі маг
На кожным кроку забаўляецца:
І ветрыку няма,
А іней з голля асыпаецца.
Крыштальная зямля,
Крыштальныя ўспаміны, мары,
І неба з крышталя —
Змяла завея з неба хмары.
Гадзіны пік — трывай:
Людзей прылівы і адлівы.
Я ціснуся ў трамвай
І — усміхаюся, 
Шчаслівы:
Зіма для думак-мар
Крыштальны дзень мне падарыла.
І раптам — як удар:
— Куды ты лезеш, рыла?!
І дзень крышталь атрос,
І сцьмела, як у замець,
Святло зямлі,
Святло нябёс,
Святло ў душы маёй —
Таксама.
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РАДЗІВІЛ

Крута там, у даўнім часе,
Ход жыцця змяніў напрамак —
І без князя ён застаўся
Ў гарадку маленькім, замак.

Не з магнатаў быў, вядома,
Ды нікога не дзівіла,
Што сакратара райкома
Называлі Радзівілам.

Гаспадар, жыццём пацёрты,
Ён не слыў за дыпламата —
І замест цытаты мёртвай
Карыстаўся часам матам.

Перыў ён і ў хвост, і ў грыву
Тых, хто плёўся ўлегцы, скажам.
Строгі быў, ды справядлівы
Гэты князь з партыйным стажам.

У Нясвіжы добра княжыў,
Кожны год зямля радзіла.
І яго вышэй заўважылі
І забралі, Радзівіла.

На радзіму не прыедзе —
Стаў чыноўнікам бязлікім,
Назаўжды згубіўся недзе
Ён у горадзе вялікім.
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БАБА КАЦЯ

Без кія з хаты не выходзіць,
Без кія ўстаць на ногі цяжка,
А баба Каця ў агародзе
Шчыруе летам, як мурашка.

Яе работа, як маленне:
Укленчыць на градзе зялёнай —
І так працуе, на каленях,
Нібыта б’е зямлі паклоны.

«Прыляжце, мама», — сын папросіць.
Яна ўвіхацца не пакіне,
Яна яму нязлосна грозіць:
«Маўчы, а то заробіш кія!»

Чужым у горы спачувае,
Збярэ гасцей — і я не лішні.
Адорыць вішнямі, бывае,
Калі шчадрыцца год на вішні.

Дзіўлюся на падворку: Божа,
Адкуль такая сіла ў целе?
Яна і мне яшчэ паможа
Палоць на бульбе пустазелле.

А заікнуся, чым аддзячыць
За клопат — рукі трапяткія,
Яна з усмешкай азадачыць:
«Маўчы, а то заробіш кія!»
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Жадае ўнучцы спеўнай шчасця,
Павесялеўшы, прыгадае,
Як і сама за польскім часам
Яна пяяла, маладая.

Перабірае ў куфры рэчы,
А ў памяці — падзеі, даты:
Свае разлукі, і сустрэчы,
І будні шэрыя, і святы.

Даўно няма апоры — мужа,
Далёка дзеці гарадскія,
І, памаліўшыся, нядужая,
Яна і засынае з кіем.

Зямля вам пухам, нашы маці!
Не ведаў жалю век стальны, —
І на такіх, як баба Каця,
Трымаўся свет пасля вайны.
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Пра аЎтара
Мікола Маляўка нара дзіў-

ся ў снежні 1941 г. у в. Міка-
лаеўшчына Стаўбцоўскага 
раёна Мінскай вобласці у 
сялянскай сям’і. 

Пасля школы-дзесяці год-
кі працаваў у Карэліі ле са-
рубам. 

Скончыў філалагічны фа-
куль тэт Беларускага дзяр жаў-
нага ўніверсітэта імя У. І. Ле-
ні на. Настаўнічаў у вяс ко вых 
школах. Пра ца ваў на рэс пуб-

лі кан скім радыё і тэлебачанні, у ча со пі се «Вя сёлка».
Піша для дарослых і дзяцей. Аўтар кніг паэзіі і 

прозы «Едуць маразы», «Лотаць», «Эстакада», «Адна-
вякоўцы», «Зімні дождж», «Ручнічок на крыжы», 
«Папялушка», «Покуць», «Сядзіба, або Хата з мат-
чы най душою», «Старая зямля», «Божы засценак», 
«Ой бярозы ды сосны…», «Дзічка ў полі», «Коласаў 
абярэг», «Крыштальная галінка снегападу» і іншых.

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Ку-
ляшова, прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, 
спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
у намінацыі «Мастацкая літаратура». Узнагароджаны 
медалём Францыска Скарыны.

Родная зямля над Нёманам — крыніца творчых за-
дум паэта. У сваіх вершах, баладах і паэмах ён апявае 
дар жыцця, дар міру, дар працы, дар сяброўства і ка-
хання.
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