
ТРЭ БА 
ВЯР ТАЦ ЦА 
Ў ДЗЯ ЦІН СТВА

Ле та — па ра ад па чын каў, па ез-

дак, су стрэч, най час цей, вя до ма ж, 

ча ка ных. Я, на прык лад, амаль што-

год ба чу, як дзве да рос лыя, ска жам 

так, жан чы ны, пры ехаў шы ў вод пуск 

у род ную вёс ку, ад на да ад ной кі-

да юц ца ў аб дым кі, чую, як ледзь не 

кры чаць:

— Пры ві тан не, мая Крас на пё-

рачка!

— Пры ві тан не, Ка ра сік!

...Мя нуш кі гэ тыя пры ліп лі да ка бет 

даў но, ка лі яны, два нац ца ці га до выя, 

па да лі ся на ры бу.

Рыш ту нак са бе доў га не шу ка лі. 

По зірк Ле ны спы ніў ся на клом лі (так у 

нас зва лі «скла дан ку» з трох кут ні каў, 

збі тых па вуг лах тон кі мі план ка мі і аб-

цяг ну тых сет кай. За раз та кіх, му сіць, 

не ро бяць ды і ла віць імі за ба ро не на. 

А не ка лі клом лі бы лі на кож ным пад-

вор ку. Гас па да ры з імі ха дзі лі на ры-

бу, гас па ды ні — га да ва лі ку ра нят...)

Дык вось, іх ма лень кіх, дзяў чын кі 

пе ра нес лі пад вя лі кі ко шык. Са мі, каб 

не па рэ за цца аса кой, «пры бра лі ся» ў 

гор шае адзен не, аб улі ке ды, на шыі па-

ве сі лі па тор бе для рыб і га ро да мі, каб 

ні хто не ўба чыў, ру шы лі да во зе ра.

Ла віць ста ра лі ся так, як гэ та ра-

бі лі да рос лыя дзядзь кі, — пе рай ма-

лі іх нія ру хі. І са мае ці ка вае, што ў 

дзяў чат атры ма ла ся: з пер ша га ж 

за хо ду зла ві лі не каль кі ка ра сі каў, 

по тым яшчэ.

Праз пэў ны час вы ра шы лі па гля-

дзець, што ло віц ца ў Шча ры — гэ та 

ра ка па блі зу іх ня га во зе ра. Там, ка ля 

бе ра га, бы ла сця на з ае ру ды ча ро ту, 

над ёй ві лі ся ма тыль кі...

Дзяў чат кам не ха це ла ся па ру-

шаць та кое ха раст во, ад нак ры ба-

кі — лю дзі аза ртныя. Узяў шы ся за 

клом лю, Ле на з Аняй зра бі лі адзін 

за ход, по тым дру гі, трэ ці, і ў сет цы 

за бі лі хвас та мі дзве рыб кі-крас на-

пёр кі, по тым не вя лі кі шчу па чок, два-

тры акунь кі...

Урэш це, пры кі нуў шы, што гэ та-

га ўло ву ўжо да стат ко ва, дзяў чын-

кі (і зноў жа га ро да мі, каб ні хто не 

ўба чыў, бо ры бал ка ў вёс цы спра ва 

не жа но чая, а тым больш не дзя во-

чая) ру шы лі да ха ты. Там яны са мі 

па скрэб лі і па сма жы лі ры бу. Атры ма-

ла ся — ну вель мі смач на!.. Так што 

ўра жан ні ад ры бал кі азмроч ва ла хі-

ба ад но: блі жэй да ве ча ра ўся вёс ка 

ўжо ве да ла, што Ле на Ко лі ка ва і Аня 

Ар ка дзі ка ва ха дзі лі на ры бу, што на-

ла ві лі шмат і што ад ну дзяў чын ку з 

той са май ры бал кі за вуць... Ка ра сі-

кам, а дру гую Крас на пёр кай.

Спа чат ку сяб роў кі крыў да ва лі на 

свае мя нуш кі, по тым змі ры лі ся, а 

ця пер дык на ват га на рац ца, бо не 

ўвесь жа час быць Але най Мі ка ла еў-

най ды Ган най Ар ка дзеў най. Трэ ба 

вяр тац ца ў дзя цін ства!

Іры на Са ла та,

г. Грод на.

НАШ ДОБ РЫ 
СЯБ РА — 
УРДАН

Ка жуць, што ква тэ ры бы ва юць 

гор шыя, чым тур мы. На ша па тым 

ча се бы ла, зда ец ца, най леп шай! Яна 

па чы на ла ся з ма лень кай ві таль ні (усю 

пло шчу якой, пры лёг шы, зай ма ла аў-

чар ка), да лей іш лі кух ня (елі ў ёй па 

чар зе, бо ча ты ры ча ла ве кі за стол не 

са дзі лі ся) і два па коі: у боль шым, але 

пра хад ным жы лі баць кі май го му жа, 

а мен шы ад ра зу пас ля вя сел ля яны 

ўсту пі лі нам. Доб рыя лю дзі! Грэх на 

іх скар дзіц ца, але ж і ўя віць...

Пер шыя ча ты ры ме ся цы на ша да-

чуш ка жы ла ў на шым па коі, а по тым, 

ка лі доб ра па цяп ле ла, мя не (20 га доў, 

45 кі ла гра маў ва гі) з та кім вось дзі цят-

кам і са ба кам ад вез лі на да чу аж за 

сем дзе сят кі ла мет раў ад Мін ска.

Лю дзі там, вя до ма ж, бы лі, на-

ват мно га, але ж ні та бе ва ды (ха-

лод ная — у ка лон цы праз ву лі цу), 

ні праль най ма шы ны, ні кра мы, ні 

па лі клі ні кі, ні тэ ле фо наў, ні пам пер-

саў, ні пад мо гі...

Зрэш ты, вось тут я трош кі хлу шу, 

бо ў будныя дні (на два вы хад ныя 

пры яз джа ла сям'я) адзін па моч нік 

усё-та кі быў. Ка ляс ку з дзі цем я маг-

ла спа кой на да ве рыць са ба ку. Ён 

жа, наш ра зум нік Урдан, як толь кі 

ма лая па чы на ла ва ро чац ца ці пла-

каць, па да ваў мне го лас: за во дзіў 

сваё пра цяж нае «гр-р-р-р» аль бо ці-

ха пад вы ваў, а ка лі яшчэ і гаў каў — 

мне трэ ба бы ло спя шац ца...

Ка ра цей, для нас ён ра біў ня ма ла, 

але гэ та бы ло не ўсё.

Не як у па год ны вы хад ны мы па кі-

ра ва лі ў не да лё кі лес. Ка ляс ку з да-

чуш кай (яна спа кой на спа ла) па кі ну лі 

пры сцеж цы, са мі ра зы шлі ся аба пал, 

каб па збі раць чар ні цы, як рап там наш 

Урдан за бур чаў і на ват за гаў каў. 

«Па крыў дзіў ся, што не ўзялі з сабой, 

што не з на мі», — пры зна ла свяк роў. 

«...Аль бо здур неў», — да даў свё кар 

ды яшчэ і пры гра зіў: за ткні ся, маў ляў, 

а то ма лую па бу дзіш!

Са ба ка — на ват не па ду маў: ён 

ча мусь ці пра цяг ваў бра хаць, так што 

я ад ра зу ж вяр ну ла ся да ка ляс кі і... 

ледзь не са мле ла: верх яе быў на-

кры ты, мож на ска заць, жы вой ру-

хо май «хус ці най»... з вя лі кіх чор ных 

му ра шоў. І гэ та шчас це, што Урдан 

быў по бач, а я бліз ка, што дзя цей 

та ды спа ві ва лі: му раш кі прос та не 

па спе лі на шко дзіць...

Гэта — адзін выпадак, зараз — 

другі.

Ад ной чы, ужо доб ра пад во сень, 

я ста ла га та ваць абед. Да чуш ка з 

Урда нам за ста ва лі ся на два рэ, і праз 

акно я ба чы ла, што ма лая поў зае 

па ды ван ку, што са ба ка на вар це, 

што па ву лі цы, мі ма на ша га до мі ка, 

пай шоў на род з элект рыч кі (ма шын 

та ды ма ла бы ло)... По тым — што 

су сед чы на дач ка ад чы няе брам ку, 

за хо дзіць да нас у двор, ві та ец ца 

з Урда нам і ма лень кай Ма шай, лё-

гень ка шлё пае дзі ця па ад стаў ле най 

«пя тай кроп цы» і...

У той жа мо мант са ба ка збі вае 

жан чы ну з ног, усім це лам пры ціс-

кае да зям лі.

— Урда ша, пус ці, — про сіц ца тая, — 

ты не так зра зу меў... Я ж па гла дзіць 

Ма шу ха це ла, а ты што па ду маў?

Тут трэ бы ло ба чыць мор ду са ба-

кі! «Бу ра» па чуц цяў! З ад на го бо ку 

ён ад чу ваў сваю правату, з дру го-

га — ві ну, а га лоў нае — не ве даў, 

што ра біць далей, па куль да іх, у 

тую ж «ку чу», не «ўва лі ла ся» мая 

Ма шу ля, а по тым і я. Усе ра зам мы 

ка ча лі ся ад сме ху...

На вя лі кі жаль, да чуш ка ў мя не 

ўся го ад на. Га да ваць яе, ну вя до-

ма ж, да па ма га лі ба бу лі-дзя ду лі. Ча-

сам яны, што на зы ва ец ца, ся дзе лі з 

унуч кай, ва дзі лі ў са док, су стра ка лі 

са шко лы, за бі ра лі на ка ні ку лы...

Але ж, апроч іх, я заўж ды з удзяч-

нас цю ўспа мі наю са ба ку.

Люд мі ла Сень ка,

г. Мінск.

«І НОЧ... 
ВЯ СЁ ЛАЯ 
БЫ ЛА»

Го дзе мо ў 1935-м мае баць кі пра-

ца ва лі ў саў га се «Ка му нар», ма ці, 

апроч ін ша га, ад каз ва ла за вы пуск 

га зе ты «Ка му на ра вец» і час ад ча су 

ез дзі ла ў га рад скі па сё лак Ува ра-

ві чы — там бы ла дру кар ня. А не як 

узім ку (ра ней зі мы бы лі снеж ныя ды 

ма роз ныя — не тое што ця пер) узя ла 

з са бой і мя не.

Пом ню, што да бі ра лі ся мы на ка ні, 

за прэ жа ным у са ні, што, пры ехаў шы, 

спы ні лі ся ў ма мі ных зна ё мых Ка ця-

ры ны і Паў ла, якія жы лі ў ма лень-

кім здым ным па кой чы ку. З мэб лі ў 

ім ста я лі ша фа і ло жак, упры тык да 

яго — стол і зні зу дзве та бу рэт кі. 

Усё гэ та як за раз ба чу, бо ма ма на 

ней кі час па кі ну ла мя не ў тым па коі, 

а са ма па еха ла па спра вах.

По тым, па да ро зе на зад і ўсё па-

ра біў шы, яна зай шла ся на ры нак: 

ку пі ла там за ма ро жа ных ую ноў. 

У Ка ці яны ры бу гэ ту па дзя лі лі на 

дзве част кі: ад ну ма ма за бра ла са-

бе, дру гую — скла ла ў міс ку і па кі-

ну ла на ста ле. Пас ля гэ та га (дзень 

ка рот кі) мы з ёй ху цень ка са бра лі ся 

і ад ві та лі ся.

Да моў, на коль кі пом ню, да еха лі 

без ні я кіх пры год, бо яны... за ста лі ся 

ў Ка ці. Яна са ма рас каз ва ла, як ве-

ча рам, пас ля на ша га ад' ез ду, ляг ла 

з му жам спаць (ры ба за ста ва ла ся 

на ста ле, бо ха ла дзіль ні каў та ды не 

бы ло), як ноч чу ўю ны раз ма ро зі лі ся і 

ста лі вы скок ваць з міс кі: спа чат ку — 

на стол, са ста ла — на пад ло гу. Не-

каль кі ры бін (стол, паў та ру ся, ста яў 

упры тык) зва лі ла ся на пасцель...

Ка ра цей, у чар го вы раз па вяр нуў-

шы ся, Ка ця «на па ро ла ся» на неш-

та ха лод нае і сліз кае. Сце па ну ла ся, 

спу жа ла ся, са ско чы ла з лож ка, ба-

са нож мат ну ла ся па за пал кі (элект-

рыч нас ці ў ха це так са ма не бы ло) і 

ўжо на пад ло зе «за ча піў шы ся» за 

неш та ха лод нае і сліз кае, за ве ра-

шча ла так...

— Ка ра вул!.. Ву жа кі!

Ад піс ку ды гэ та га кры ку пра чну-

лі ся, зда ец ца, усе (мо жа, на ват су-

се дзі), што ўжо ка заць пра му жа ды 

гас па да ра.

Той, бед ны, пры бег у па кой ква-

та ран таў і стаў ма ла ціць ка чар гой 

па пад ло зе... Яго жон ка ўрэш це за-

па лі ла газ ні цу.

Пры свят ле, хай са бе цьмя ным, 

Ка ця ры на згле дзе ла пус тую міс ку і, 

пры пом ніў шы, што ў ёй бы ло, ста ла 

ра га таць.

Уба чыў шы, з кім ён ва я ваў, за смя-

яў ся і гас па дар, за імі — гас па ды ня і 

Па вел. Так што ноч у іх атры ма ла ся 

вя сё лай.

Не да сме ху бы ло хі ба што ўю нам, 

якіх ра ні цай збі ра лі ся пад сма жыць.

М. К. Лю бас кі на,

г. Баб руйск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Пры апош няй гіс то рыі 

ад ша ноў най спа да ры ні Лю бас кі-

най, якая пом ніць, як у 35-м го дзе 

(уя ві лі ўзрост?) ез дзі ла ў га рад скі 

па сё лак Ува ра ві чы, ёсць ці ка выя 

рад кі. Да слоў на: «Мне па да ба ец ца 

чы таць «Звяз ду», а га лоў нае — пі-

саць па-бе ла рус ку, — пры зна ец ца 

Мі ра Кан стан ці наў на. — Здзіў ляе 

толь кі ад но: ад куль пры хо дзяць 

па трэб ныя сло вы?»

Ры та рыч нае пы тан не. Іх (ці ж не 

цуд?!) «пад кід вае» па мяць, «пад-

каз ва юць» прод кі... На жаль, не 

ўсім — тым, хто хо ча іх слу хаць. 

А та му, ка лі лас ка, чы тай це па-

бе ла рус ку, пі шы це і, да сы ла ю чы 

ліс ты, не за бы вай це па ве дам ляць 

ну ма ры тэ ле фо наў — для апе ра-

тыў най зва рот най су вя зі.
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ФІ ЛА СО ФІЯ 
СЕ НА КО СУ
Пра што на гу дзеў тры мер

КА ЛІ б Якуб Ко лас раз дзел «Но вай зям лі» «Лет нім ча сам» 

пі саў сён ня, за мест «Ідуць кас цы, зві няць іх ко сы» ў яго б 

дак лад на бы ло «Ідуць кас цы, гу дуць (як ва ры янт — ра вуць) іх 

ко сы». А мо жа, і ўво гу ле пра гэ та кла сік ні чо га б не пі саў. Бо 

се на кос з дух мя на га, рос на га, на ват ра ман тыч на га дзей ства 

пе ра тва рыў ся ў спа бор ніц тва не зра зу ме лых іс тот у вя ліз ных 

аку ля рах, якія, бы пры шэль цы, па воль на су нуц ца па тра ве, ма-

ха ю чы пе рад са бой ме та ліч най пал кай, якая на туж на ўзвы вае. 

Тра ва не кла дзец ца ў пра ко сы, а, па се ча ная на дроб ныя част кі, 

раз ля та ец ца ва ўсе ба кі. Пры нам сі гэ так, на пэў на, вы гля да ла б 

су час ная ўсю ды іс ная кар ці на ў ва чах Ко ла са ці ка гось ці з яго 

ге ро яў. Жах, дый го дзе!..

А мы да яе лі та раль на за не каль кі га доў пры звы ча і лі ся, 

ні бы та так заў сё ды і бы ло. Пра чы на еш ся ра ні цой у вёс цы — 

не пту шы ны спеў бу дзіць, а за вы ван не тры ме ра. Доб ра, ка лі 

ад на го — руп лі выя гас па да ры лю бяць па ка сіць тра ву, якая 

ледзь ад ско чы ла на пад вор ку, аку рат у су бо ту ці ня дзе лю. Гэт-

кая но вая вяс ко вая за баў ка — і ня цяж ка, і ілю зія пра цы, і сваё 

гас па дар скае са ма люб ства па це шыць. Ды каб толь кі муж чы ны 

гэ так за баў ля лі ся, яно бы ло б зра зу ме ла: ім абы ма шын ка, 

на ват у вы гля дзе тры ме ра. Але ж усё час цей з бен зі на вай ці 

элект рыч най ка сой на пе ра вес і прад стаў ні цы «сла бо га» по лу 

без мэ ты па два ры со ва юц ца.

І, вы ве да е це, гэ та за раз на. Мяр кую па са бе. У сям'і ма-

ла дых муж чын, дзя куй бо гу, ужо ха пае, і што пад во рак 

пе рад ха тай ды ўзбо чы ны на ву лі цы за рос лыя б не бы лі — гэ та 

дак лад на. Але дзе там! У са мой жа ле пей атры ма ец ца. Са мы 

важ кі ар гу мент — квет кі. Ты іх се еш, са дзіш, пес ціш, га ду еш, 

а му жык тры ме рам ма ха не — і ня ма кве та чак. На ват ка лі ты 

по бач ста іш і ру ка мі ма ха еш — усё роў на злоў чыц ца што-не-

будзь па трэб нае зрэ заць. Та му лепш са мой — па воль нень ка, 

аку рат нень ка, не ту за ю чы. Да та го ж у муж чы ны мо жа знай сці-

ся сот ня роз ных больш важ ных спраў — ры бал ка, на прык лад, 

ці ў цянь ку пад кус там па ва ляц ца. А тра ва ж рас це! У су се дзяў 

двор вы га ле ны, а ў тва ім тра ва на пя дзю — не па ра дак! А ка лі 

ўме еш абы хо дзіц ца з тры ме рам — ні ко га ўга вор ваць не трэ-

ба: пай шла са бе, па ка сі ла, а гуль тай хай ля жыць на ба ку ці 

на во зе ры ста іць, во чы вы лу піў шы. Ён пас ля, ка неш не, бу дзе 

абу рац ца, што не па ча ка ла, але та бе што — га лоў нае, ра бо-

та зроб ле на. Та кая вось ген дар ная роў насць. За звы чай ную 

ка су на ўрад ці так хут ка ха па ла ся б. Яе ж і на кля паць трэ ба, 

і па та чыць у пра цэ се, а гэ та не жа но чая спра ва, бо до свед 

трэ ба мець. А так адзін не асця рож ны рух асял ком — і ка вал-

ка на ма ні кю ра на га па зног ця (у леп шым вы пад ку) ня ма. Не, 

звы чай ная ка са жа но чых рук не лю біць...

А тры мер... Да яго па чы на еш ста віц ца як да ма шы ны. У мя-

не, на прык лад, ён свой, аса біс ты, я да яго на ват да кра нац ца 

ні ко му не даю. Та кая ў мя не ля леч ка — элект рыч ны, лё гень-

кі, але ма гут насць доб рую мае, з зя лё ным ка жу хом. Заўж ды 

да гле джа ны — я яго пас ля кож най кась бы ў та зі ку па мыю 

(не па ду май це, што зу сім дур ная, — ка неш не, ніж нюю част ку, 

а не тую, дзе ма тор), вы тру, на со ней ку пра су шу, у спаль ні ў 

за ку ток па стаў лю... Зда ры ла ся ня даў на бя да — згу бі ла ся ў 

тра ве ад яго ад на штуч ка, без якой ні фрэ зу ні пры кру ціш, ні 

шпуль ку з лёс кай. Дык я за два дні, ах вя ру ю чы абе дам, па ўсіх 

сэр віс ных цэнт рах гой са ла, штуч ку шу ка ла. Му жы кі на мя не са 

здзіў ле най па ва гай гля дзе лі. (А мо жа, са здзек лі вай?)

Штуч ку тую мне аж но з са мой Гер ма ніі вя зуць на за каз, та-

му трэ ба ча каць. Зна чыць, і гэ тыя вы хад ныя прой дуць без тол-

ку. А тра ва рас це-рас це, ка ню шын ка-дзя це лі на ўжо кра са ваць 

па ча ла. Не па ра дак — на цэ лую пя дзю ад зям лі вы рас ла!..

І ні бы та ў мі ну лым жыц ці бы ло — ка лі на тым жа пад вор ку 

тра ву пад га доў ва лі, каб па ка сіў шы (звон кай звы чай най 

ка сой, ка неш не) ка го-не будзь ёй па кар міць — тру сі каў, на-

прык лад, ці ка ро ве ў яс лі кі нуць. І пад во рак быў заў сё ды не 

па го ле на-ка лю чы, а мяк кі і шаў ка віс ты, і ўве ча ры мы, ма лыя, 

іш лі на яго мыць па ра се пят кі, на ладж ва ю чы ба са нож вя сё лыя 

ско кі ў поз ніх пры цем ках. А па ву лі цы ры пе лі цяж кія ва зы з 

дух мя ным се нам, і, еду чы на та кім во зе бліз ка-бліз ка да не ба, 

вель мі здо ра ва бы ло пры дум ваць, на ка го ці на што па доб ныя 

аб ло кі, якія пра плы ва юць пе рад ва чы ма. Уве ча ры, ка лі баць ка 

са дзіў ся кля паць ка су на ад мыс ло вай ка лод цы, звон кае рэ ха 

рас сы па ла ся ў вер ба ло зах ля кры ні цы, і зда ва ла ся, што там 

ней кая ча роў ная іс то та сту кае па крыш та лі... І бы ло ці ха-ці ха, 

і пра чы наў ся ад спе ву пту шак ці ад гуч на га «Вы га няй!» та го, 

чыя чар га бы ла па свіць ра доў ку. І муж чы ны іш лі ран кам з 

ко са мі на пля чах, а жан чы ны — з ві ла мі і граб ля мі, і кож ны 

ра біў тое, што яму на ле жыць, і ста ран на ву чыў гэ тай на ву цы 

сва іх дзя цей і ўну каў з упэў не нас цю, што ім аба вяз ко ва гэ та 

ў жыц ці спат рэ біц ца...

ТРРР-Р-Р»... Тры мер і ў го ра дзе доў га не маў чыць, вось і 

за раз за та рах цеў дзесь ці пад вок на мі, вяр нуў да рэаль-

нас ці. Час ідзе, пра грэс ім чыць, што ўспа мі наць пра неш та 

ар хаіч нае, амаль як лап ці ці лу чы на? Але ча мусь ці сум на не як. 

Яшчэ і Ка рат ке віч пры га даў ся. Па мя та е це: «Та му мы та кі моц ны, 

тры ва лы на род, што праз усё на нос нае ва ўсіх нас ся дзіць звы-

чай ны му жык аль бо ба ба. І куль ту ра, зда ец ца, і вы тан ча насць, 

і раз мо ва пра Со мер се та Мо э ма, а па ве я ла се нам — і хо чац ца 

ба бе ба са нож на тра ву; па ве я ла не бяс пе кай — і праз мер на 

куль тур ны му жык ла ец ца бе ла рус кі мі пра клё на мі».

Пі са ла ся гэ та га доў со рак пяць на зад. Шмат што са праў ды 

па мя ня ла ся ў гэ тай фі ла со фіі. Га лоў нае — каб пер шая част-

ка — пра «моц ны і тры ва лы» ня змен най за ста ла ся. А што там 

бу дзе да лей — ка са, тры мер ці яшчэ які цуд тэх ні кі — не так 

ужо і важ на.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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