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Ма шы на ча су іс нуе. У гэ тым вы 

пе ра ка на е це ся ў Му ра ве, не вя лі кім 

аг ра га рад ку Пру жан ска га ра ё на. 

Кас міч ны апа рат тут не па ка жуць, 

але края ві ды кос ма су ўба чы це аба-

вяз ко ва.

Да лё кія су све ты на ма ля ва ны мас-

та ком у ад ным з па ко яў ме ха ніч ных 

май стэр няў. Там жа (вар та азір нуц ца) 

вы пе ра ля ці це з бу ду чы ні ў мі ну лае. 

На вя лі кім ма ляў ні чым пей за жы бач ны 

се ля нін, які ідзе па по лі за драў ля най 

са хой. Вам рас тлу ма чаць: за спі ною 

мяс цо ва га ара та га вы сіц ца ста ра-

жыт ная царк ва, дзе больш за паў та ра 

ста год дзя та му была пер шая ў гэ тай 

мяс цо вас ці шко ла.

Па да рож жа ў ча се мае ад быц ца не 

толь кі з да па мо гай мас та ка, але і дзя-

ку ю чы ўме лым ру кам мяс цо вых май-

строў. Гэ та яны зра бі лі ма-

кет ад на го з пер шых трак-

та роў — да лё ка га прод ка 

сё нняш ніх энерг а на сы ча ных 

во ла таў. Па ста ві лі ўмель-

цы та кі ма кет на п'е дэс тал 

і пры ма ца ва лі шыль дач ку 

з тлу ма чэн нем: у кра са ві-

ку 1941 го да на гэ тай зям лі 

быў ство ра ны пер шы кал гас 

«Чыр во ная Му ра ва». Пры-

ходзь це ка лі лас ка, агля дай-

це ўні каль ны трак тар, уяў ляй це ся бе 

пер шым му раў скім ме ха ні за та рам!

Ма шы на ча су з Му ра вы пра цуе 

на не вы чар паль ным па лі ве — энер гіі 

твор час ці вяс ко вых май строў. Сле са-

ры, звар шчы кі — упры гож ва юць вёс ку 

па пра ві лах, здаў на сфар мі ра ва ных ту-

тэй шым ды зай нам. Па гля дзі це на фо-

та здым кі: як вы тан ча на вы гля да юць 

зроб ле ныя ў куз ні за ве сы для дзвя рэй 

у па ко ях ра монт ных май стэр няў! Коль-

кі пры га жос ці ў праз рыс тых аб ры сах 

дэ ка ра тыў на га ме та ліч на га крэс ла на 

ву ліч ным га зо не! Як гра цы ёз на плы-

вуць па два ры фер мы бе лыя ка зач ныя 

птуш кі! Зра бі лі ў Му ра ве на ват «ста-

ра жыт ную гар ма ту» — ві даць, та кой 

збро яй аба ра ня лі прод кі на шу зям лю 

ад за хоп ні каў.

Фан та зія і май стэр ства — гэ та і ёсць 

ма шы на ча су.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фота аўтара.
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