
ОДА 
«КАС МА НА ЎТУ»,
або Пра тое, 
як дзед Леў ка 
пад не бам па бы ваў
Што бы ло — яно бы ло,
Хоць даў ным-даў но сплы ло:
Леў ка ў чоў не — бы ў ра ке це —
«Па гас ціў» у леп шым све це.

...Ён пры зна ны быў ры бак:
Ве даў, дзе ля шчоў ка сяк,
Дзе куч ку юц ца язі,
Хоць ва за мі іх ва зі.
Ба бе со ма за кар ціць, —
Што раз плю нуць, што зла віць...
А час цей —

дык для за ба вы
Па Дняп ры дзя ду ля пла ваў.

...Не як дно там па глыб ля лі,
Лю ду, тэх ні кі на гна лі,
То лу ўкла лі.

Усё па пла не —
Вось-вось шнур ужо падпаляць...

Ба чыў люд: па бег агень чык,
Ка ля «бом бы» ужо гра бень чык...
Там жа 

рап там,
не спа дзеў ка —

З-за кус та
на чоў не...

Леў ка!
Хоць кры чы,

хоць не кры чы,
Дзе ду ўжо не па маг чы!

Ір ва ну ла дык рва ну ла:
Вёс ку з ле сам ска ла ну ла!
Рэч ка вый шла з бе ра гоў,
Ледзь не змыў шы «гле да чоў»!
А дзе ж чо вен?!

Леў ка дзе?!
Толь кі трэс кі па ва дзе...

Ба бы тут хрыс ціц ца ста лі,
Дзядзь кі — шап кі па зды ма лі:
Яно ж трэ ба...

Жах дык жах:
Гэ так згі нуць...

На ва чах.
Люд зня меў...

Ды праз хві лі ну
Нех та зор кі

ўба чыў... спі ну:
Дзед?..

Жы вы?!
І сам... гра бе?!

Ты гля дзі: не так са бе!

Усе на су страч: 
«Дзе ба ліць?..»

«Што зла маў?..»
«Ці бу дзе жыць?»

Хтось ці ма цаў:
«Ты ў па рад ку?»

Ка жа: 
«Трэс кі ў аза дку.

Я на жыў та кі бя ду...» —
«Дык пад вез ці!?» —

— «Сам дай ду».

...З ме сяц до ма
дзед ка жыў

Як?
Ды хто там ба чыў?

Тое мес цей ка ля чыў,
Але ж не лай да чыў:

Не як зноў з'я віў ся з чоў нам,
Што ста ро му быў не роў ным —
Ака ва ны нос, кар ма...
Дзед ста ра ўся не здар ма.

На пы тан не ж, ці жах лі ва
К бо гу злё таў у ста рым,
Той ка заў:

«Ад но меў дзі ва —
Век не... пі́ саў да га ры,
Хоць на фрон це ва я ваў».

...Там наш дзед ге ро ем стаў.
Го нар ме лі му жы кі
Па ся дзець з ім ля ра кі.
Ды і ця пер

сто грам куль нуць —
Доб рым сло вам па мя нуць.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын,

Ра га чоў скі ра ён.

НА ЧУ ЖЫ 
КА РА ВАЙ...

У кан цы мі ну ла га ста-

год дзя ў на шу вёс ку пры-

сла лі ма ла дую на стаў ні цу 

рус кай мо вы і лі та ра ту ры. 

Гэ та бы ла ці ка вая дзяў чы-

на. Фі гу ру ме ла не гор шую, 

чым у Люд мі лы Гур чан кі, 

пры чос ку — амаль як у Алы 

Пу га чо вай. А вось тва рык, 

на жаль, пад гу ляў: ён быў 

у вяс нуш ках, якія зда ва лі-

ся до сыць мі лы мі, ка лі Тая 

ўсмі ха ла ся, а вось ка лі зла-

ва ла (што зда ра ла ся ку ды 

час цей), вы гля да лі са праўд-

ным брыд кім ра ба цін нем.

Та кая вось бы ла не спа-

дзя ван ка — пер шая, што кі-

да ла ся ў во чы, але ж да лё ка 

не апош няя.

Дру гая атры ма ла ся ў 

дзеў кі з жыл лём. Спра ва ў 

тым, што па ся лі лі яе праз 

дзве ха ты ад шко лы, у цёт кі 

Пе ла геі, якая рап там ска за-

ла, што гро шай за ква тэ ру з 

но вай жы ліч кі браць не бу-

дзе, на ват кар міць яе згод на 

як род ную дач ку, але ж пры 

ўмо ве, што Та і са да па мо жа 

ёй па гас па дар цы.

Сэ ка но міць гро шай ма-

ла дой на стаў ні цы, вя до ма ж,

ха це ла ся, ліш няй ра бо ты 

яна не ба я ла ся, з ча го скла-

да ец ца цёт чы на гас па дар ка, 

не ве да ла і та му з ах во тай 

зга дзі ла ся. А да лей...

Мо жа, лю боў якая бы ла, 

мо жа, цяж ка з усім спраў-

ляц ца (у гас па ды ні апроч 

вя лі кай ха ты і «ва лоч кі» 

зям лі бы лі дзве ка ро вы, 

двое ця лят, трое сві ней, 

ку ры, гу сі, тру сы і авеч кі), 

мо жа, сва ёй сям'і за ха це ла-

ся... Факт, што ў хут кім ча се 

і не як рап там Тая рас пі са-

ла ся з на шым участ ко вым і 

пе ра еха ла да яго. Дом быў 

асоб ны, пра стор ны, з усі мі 

вы го да мі. Зда ва ла ся б, у 

та кім толь кі жыць ды дзя-

цей га да ваць. Але ж і год 

прай шоў, і два, і ча ты ры, а іх 

ня ма — на ват по чу ту. За тое 

ін шы — ёсць. Спа чат ку ўсе 

ка за лі, што ўчаст ко вы да 

фель чар кі ез дзіць у су сед-

 нюю вёс ку, по тым — ён у

го ра дзе ра ман за кру ціў...

Што там праў да бы ло, 

што не, але ж ды му без

агню, ві даць, не бы вае. 

У сям'і па ча лі ся свар кі і слё-

зы. Жон ка раз во дам яшчэ 

не па гра жа ла, але ж не як 

пры му жу ляп ну ла, што ка лі 

ён гу ляе, то мо жа і яна...

Не ду маю, што Та і са на 

гэ та пай шла б — не та кія 

бы лі ча сы і не той ха рак-

тар, але ж род ны муж яе, 

мож на ска заць, «пад штурх-

нуў», ска заў: «Ты?! Вось 

та кая ра бая? У люс тэр ка 

на ся бе па гля дзі. Ка му ты 

па трэб на?»

Тая, вя до ма ж, па гля дзе-

ла, чар го вую ноч ад пла-

каў шы, і ні чо га та ко га не 

ўба чы ла: ну, та лія ўжо не 

70 сан ты мет раў. І ва га не 

55 кі ла гра маў, але ж усё пры 

ёй. А тут яшчэ і пу цёў ка.

...Ка ра цей, на строй у 

жан чы ны быў вель мі ра-

шу чы. Да та го ж у са на-

то рыі і амаль ад ра зу яна 

вы пад ко ва па чу ла раз мо ву 

дзвюх па ка ё вак, што, маў-

ляў, у 21-ы ну мар за еха лі 

та кія чыс та плюі... Асаб лі ва

яна — пал коў ні чы ха.

«Зна чыць, ёсць і пал коў-

нік?» — па ду ма ла Тая, і хут-

ка ўба чы ла, які ён — ра на 

па сі ве лы, строй ны, ху дар ля-

вы, пры го жа адзе ты... Ма ра, 

а не муж чы на! Хоць і тро хі 

раз губ ле ны... Ці пры гне ча-

ны? «Усё з-за чыс та плюй-

кі», — па шка да ва ла ча ла ве-

ка Та і са. І тут жа вы ра шы ла 

жон ку пал коў ні ка, знеш не 

па доб ную на Ка ро бач ку з 

«Мёрт вых душ», — у раз лік

не браць. Тым больш што

яна пры вез ла яго і праз 

су ткі з'е ха ла.

А вось муж, як вы гля да-

ла, адзі но ты не ча каў — шу-

каў кам па ніі. Не дзі ва, што 

яны па зна ё мі лі ся, ста лі ра-

зам ха дзіць на пра цэ ду ры, 

а па ве ча рах і ў кі но, пас ля 

ча го Тая (а хай муж ве дае!) 

ужо па дум ва ла за пра сіць 

пал коў ні ка да ся бе...

Як тут і рап там з'я ві ла-

ся Ка ро бач ка: пе ра ня ўшы 

Та і су па да ро зе ў ста лоў ку 

і ад вёў шы ўбок, яна вель мі 

вет лі ва, як жан чы на жан-

чы ну, па пра сі ла саперніцу 

«пе ра клю чыц ца на ка го-не-

будзь ін ша га»: не ду рыць 

га ла ву яе хво ра му му жу.

Для Таі і гэ та су стрэ ча, і 

прось ба бы лі на столь кі не-

ча ка ны мі, што яна не пры-

ду ма ла ні чо га леп ша га, як 

за га ва рыць... пра ка хан-

не з пер ша га по зір ку і пра 

тое, што якраз з ёй гэ ты 

са праўд ны муж чы на, пал-

коў нік, можа, стаў бы па-

са праўд на му шчас лі вы...

Вось тут за кла по ча насць 

жон кі як ру кою зня ло:

— Па слу хай це, ма ці Тэ-

рэ за, — у твар ёй за смя-

я ла ся Ка ро бач ка. — Мой 

муж усё жыц цё пра цуе на 

аў то бу се. А пал коў нік у на-

шай сям'і (пры чым пал коў-

нік юс ты цыі) — гэ та я. Так 

што вам, ві даць, ле пей бы ло б 

з'е хаць.

...Трэ ба ска заць, што Та-

і са як раз гэ та і зра бі ла, але 

зу сім не ад стра ху пе рад 

чу жы мі па го на мі. Па яе —

ні се ла ні па ла — пры ехаў... 

муж, пры вёз да до му. І, што, 

мо жа, яшчэ ці ка вей, ні я кіх 

ра ма наў бо лей не кру ціў. 

Ка заў: «Ды ну яго... Хто гу-

ляе з аг нём, да гу ля ец ца да 

по пе лу».

А жон ка яму толь кі пад-

да ква ла.

А. Мі ха ле віч,

г. Ба ры саў.

АД АСТ РО ГУ 
НЯ МА 
ПЕ РА СЦЯ РО ГУ.
Ад хва ро бы — так са ма

У на шай вёс цы і па куль 

яшчэ жы ве тра ды цыя: жан-

чы ны ў свя ты ці ў ня дзе лю 

збі ра юц ца не дзе на лаў цы, 

ся дзяць, га мо няць. Бо што 

яшчэ ў іх за ста ец ца — з гас-

па дар кі хі ба кот ці са ба ка, 

зна чыць, спя шац ца ня ма 

ку ды... Ды і ня ма на чым, 

па шчы рас ці ка жу чы: но гі — 

ані я кія, та му ў кож най у ру-

ках па кій ку, гэ та на ўся кі 

вы па дак, каб без пры год 

дай сці да сяб ро вак ды вяр-

нуц ца да моў.

За тое па мяць ва ўсіх — 

дай бо жа!

Са мая га вар кая з жан-

чын — Ста ні сла ва Які маў-

на. Пач не што ўспа мі наць 

ды рас каз ваць і быц цам па-

ма ла дзее: мар шчын кі раз-

гла дзяц ца, вя сё лыя чор ці кі 

ў ва чах за ска чуць... Зда ец-

ца, і са ма за раз пад хо піц ца 

ды па бя жыць ка ро вак да іць,

пры чым не да моў і ад ну ці 

дзве, а на фер му ўсе двац-

цаць.

«Ра ней для ра бо ты там 

ані я кіх умоў не бы ло, — ус-

па мі нае жан чы на. — Дзве-

ры па за чы ня еш, — ня ма 

чым ды хаць, па ад чы ня еш — 

скраз ня ка мі здзі мае...

Не як, пом ню, моц на пра-

сту дзі ла ся, а баль ніч ныя 

браць мо ды не бы ло. Не тое 

што ця пер: чуць дзе каль ну-

ла ці скра бя ну ла, хут чэй у 

па лі клі ні ку — абы ад ра бо ты 

«ад ка сіць».

А я та ды за пус ці ла хва-

ро бу: што ні ра бі ла — нос 

за ла жы ла на чыс та. Ка ро-

ву са джу ся да іць (та ды ўсё 

руч ка мі, руч ка мі...) і са бе на 

ка ле на ануч ку кла ду. Ра зоў 

коль кі цыр ка ну ма ла ком у 

вяд ро, вы смар ка ю ся і да лей 

за дой ку.

Толь кі чую — на чаль ства 

на фер ме з'я ві ла ся... І не 

толь кі сваё, а яшчэ і важ-

ней шае — з ра ё на ці з воб-

лас ці... Хо дзіць па ка роў ні-

ку, гля дзіць на па рад кі, ка ля 

мя не, ба чу, спы ня ец ца — 

на зі рае, як пра цую. А по-

тым той са мы важ ны і ка жа: 

«Женщина, так же нель зя 

ра бо тать! Вам на до сроч но 

гайморит лечить».

Я то наз ву хва ро бы чу-

ла, але ж пры клад на як 

звон... А вось ад куль ён?.. 

«Так-так, трэ ба ля чыц ца, — 

зга джа ю ся з на чаль ні кам, — 

бо дур ная хва ро ба! Ні спа-

су ад яе, ні ра ды... І глянь-

це ку ды ўбі ла ся: у лю -

дзей — ту ды, дзе ні хто не 

ба чыць, а мне — дык прос-

та ў нос...»

На чаль ства ў ро гат — аж 

ка ро ву мне спу дзі ла. А по-

тым заа тэх нік і ка жа, што 

тая хва ро ба, што ні са мо му 

па гля дзець, ні лю дзям па ка-

заць, на зы ва ец ца ге ма рой, 

а вось мая — гай ма рыт. 

Сло вы па доб ныя, а хва ро-

бы не...

Со рам на мне ста ла за 

сваю не да лё касць: уткну-

ла ся га ла вой у ка ро він бок 

ды маў чу, ду маю: не трэ ба 

бы ло рот ад кры ваць.

— Яшчэ і як трэ ба, — 

ад ка за ла ёй су сед ка. — Бо 

ка лі б не ад кры ла, мо жа, і 

сён ня не ве да ла б, дзе той 

ге ма рой, а дзе гай ма рыт. 

А так — заа тэх нік «аду ка-

ваў» ця бе, ты — нас. Га-

лоў нае — ёсць што ўспом-

ніць!»

...І хай жа бог дае, каб 

бы ло ка му рас ка заць — 

ве ча рам, у вёс цы, на ла-

вач цы.

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на,

Уз дзен скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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НО ША 
ПА МЯ ЦІ
Ці ба ліць ка мусь ці так, як ба ліць нам?

МАЕ сяб ры ўчо ра пры ля це лі з Гер ма ніі ў Мінск. У пла-

нах — вель мі вя лі кая куль тур ная пра гра ма: куп ле ныя 

бі ле ты на ба лет у Вя лі кім тэ ат ры, на за крыц цё Еў ра пей скіх 

гуль няў, зво дзім дзя цей у цырк. І, ка неш не, га лоў нае — 

па рад на 3 лі пе ня. Мі ха эль, ня мец кі муж сяб роў кі, нам пра-

мым тэкс там і ка жа, што пры ехаў у Бе ла русь най перш дзе ля 

яго. Пры чым ро біць ён гэ та не ўпер шы ню.

Мы з сяб роў кай, яго бе ла рус кай жон кай, спа чат ку ду ма лі, 

што гэ та ў яго та кі вы тан ча ны спо саб са ма бі ча ван ня — на-

зі раць, як «мы» свят ку ем вы зва лен не ад «іх». Та му што Мі-

ха эль — ты по вы су час ны не мец ся рэд ніх га доў, ён з са ма га 

ма лен ства атры маў на дзей ную пры шчэп ку ад якіх бы то ні 

бы ло пра яў на цыз му, у якую яшчэ да да лі і доб рую пор цыю 

па чуц ця ві ны. Мо жа, дзе ля та го, каб гэ та па чуц цё не знік ла, 

каб яго пад сіл ка ваць, ён і пры яз джае сю ды ме на ві та та ды, 

ка лі наш агуль ны ўспа мін пра па дзеі амаль вась мі дзе ся ці-

га до вай даў нас ці пра яў ля ец ца ў асаб лі вым, кан цэнт ра ва-

ным, мож на ска заць, вы гля дзе? Але ця пер, пра га ва рыў шы 

з ім і яго сяб ра мі ды ка ле га мі доў гія га дзі ны (мы ні ко лі не 

са ро ме ем ся га ва рыць пра вай ну, яна для нас не за кры тая 

тэ ма), не ад ной чы і не адзін дзень па быў шы ў Гер ма ніі са-

ма, я, зда ец ца, ве даю, ча го ён пры яз джае сю ды аку рат на 

9 мая ці на 3 лі пе ня. Ён не спра буе знай сці тут неш та, ча го 

ні ко лі не па кі даў, — ён спра буе зра зу мець для ся бе, што яна 

та кое — на ша з ва мі па мяць пра тую вай ну. Бо для яго, як і 

для ін шых — не толь кі яго су ай чын ні каў, але і для за ход ніх 

еў ра пей цаў, ужо не ка жу чы пра жы ха роў ін шых кан ты нен-

таў, — на ша па мяць як ні ко лі не чы та ная кні га, якая ста іць 

дзесь ці вы со ка на па лі цы ў раз дзе ле «фан тас ты ка».

МЫ пра гэ та рэд ка за дум ва ем ся, але яно на са мрэч так. 

Для нас гэ тая па мяць, гэ тыя жу дас ныя ўспа мі ны, гэ ты 

боль ста лі част кай жыц ця, і мы, на іў ныя, ду ма ем, што ас-

тат ня му све ту ба ліць гэ так са ма. Не, не ба ліць, а ка лі ба ліць, 

дык зу сім па-ін ша му. Бо ты ся чы мёрт вых — за ка та ва ных, 

спа ле ных, рас стра ля ных — лю дзей праз не каль кі дзя сят каў 

га доў ста но вяц ца для на ват за ці каў ле ных пры ез джых уся го 

толь кі пры го жым да гле джа ным пом ні кам, а да ку мен таль ныя 

свед чан ні пра тое, як яны па мі ра лі, — ста рон ка мі кні гі ці 

ад кры тай спа сыл кай у се ці ве. І не трэ ба ад іх, за ці каў ле ных 

пры ез джых, ча каць боль ша га, бо гэ та толь кі НА ШЫ ба бу лі 

ды пра ба бу лі кі да лі ва ен на па лон ным хлеб і яб лы кі, ха ва лі

сва іх спа ле ных сва я коў, за гар нуў шы ў прас цін ку, гэ та 

НА ШЫХ ба буль і пра ба буль га ня лі пад аў та ма та мі ка паць ма-

гі лу яў рэ ям, гэ та яны цу дам не апы ну лі ся ў той ма гі ле са мі. 

Не яны, за ці каў ле ныя пры ез джыя, а МЫ — уну кі і праў ну кі 

тых, хто вы жы ваў на па пя лі шчы род най вёс кі ў вы ка па ных 

зям лян ках, збі раў па по лі пе ра мерз лую буль бу і пёк з яе алад-

кі-«пыш кі», ад бі ваў ся ўна чы ад га лод ных ваў коў і здзі чэ лых 

са бак. У кож на га на сель ні ка гэ тай зям лі вай на ў ге нах, у 

кры ві, у пад свя до мас ці, гэ та аса біс тая, ся мей ная гіс то рыя, і 

та му на ша па мяць — зу сім ад роз ная ад па мя ці ін шых, больш 

за тое — ім, ін шым, аб са лют на не зра зу ме лая, бо ў іх і ў іх

ста рэй шых па ка лен няў у бія гра фіі бы ла вай на (яна ж 

не здар ма — Су свет ная), але ні чо га па доб на га — на ват бліз ка 

па доб на га, ды яшчэ на пра ця гу трох га доў — не бы ло.

Я пра гэ та за ду ма ла ся, ка лі ўпер шы ню па га ва ры ла з 

ма ці Мі ха э ля, фрау Ма ры яй. Яна ра вес ні ца ма ёй ма-

мы, абедз ве на ра дзі лі ся за два га ды да вай ны. Толь кі ад на 

жы ла ў За ход няй Гер ма ніі на мя жы з Фран цы яй, а дру гая — 

ка ля Стань ка ва, не да лё ка ад Мін ска. У абедз вюх баць кі 

ва я ва лі (як вы ра зу ме е це, на роз ных ба ках). Усё. На гэ тым 

па да бен ства за кан чва ец ца. Бо фрау Ма рыі «бы ло цяж ка» 

ў дзя цін стве з-за пе ра бо яў з хле бам не каль кі тыд няў, ка лі 

прый шлі аме ры кан цы. А ма ма з бра там ледзь не аслеп лі — 

фа шыст, які шу каў у ха це пар ты зан, па лас нуў з аў та ма та 

па сто лі над га ло ва мі дзя цей, і каст ра, што па сы па ла ся ад-

туль, за це ру шы ла ма лым во чы (і гэ та толь кі адзін з эпі зо даў, 

якія ма ту ля, у той час трох-ча ты рох га до вая, за пом ні ла на 

ўсё жыц цё). А паз ней ад на дзяў чы на рас ка за ла мне пра 

сваю швей цар скую ба бу лю, якая згад ва ла вай ну толь кі з 

ад ной на го ды — у го ра дзе, дзе яна жы ла, ча сам з про да жу 

зні каў ша ка лад...

А на ста рых мо гіл ках у той жа За ход няй Гер ма ніі я ба-

чы ла ня ма ла ся мей ных па ха ван няў, на якіх ся род ін шых 

прад стаў ні коў ро ду вы бі тыя ім ёны ма ла дых муж чын з да тай 

смер ці з 41-га па 44-ы год і над пі сам у дуж ках «Russlаnd». 

Гэ та зна чыць, што яны там не па ха ва ныя, а ля жаць не дзе ў 

на шай зям лі, якую прый шлі за ва ёў ваць. Мы ж ім ёны тых, хто 

пра паў без вес так або згі нуў не вя до ма дзе на той вай не, на 

ся мей ных пом ні ках не пі шам. Мы ўпар та пе ра коп ва ем сваю 

зям лю, шу ка ю чы па рэшт кі ўсіх — і за ва ёў ні каў, і вы зва лі це-

ляў, каб па ха ваць іх па-люд ску. Га во рым збі тую ўжо фра зу 

пра тое, што, маў ляў, вай на не скон ча ная, па куль не па ха ва-

ны яе апош ні сал дат. А яна і праў да для нас яшчэ доў га не 

скон чыц ца, бо по шу кі ідуць, а зна хо дак менш не ста но віц ца. 

І гэ та так са ма толь кі НА ША па мяць і аба вя зак.

Я ўсё гэ та да ча го пе рад свя там вы зва лен ня пі шу. «Бе ла-

русь па мя тае» — гэ та на ша ўлас ная, аса біс тая спра ва. 

Не трэ ба ча каць вя лі ка га за хап лен ня гэ тым, а тым больш 

да лу ча нас ці да яго ад да лё кіх, дый на ват ад бліз кіх су се-

дзяў. Яны прос та па він ны ве даць, што МЫ ПА МЯ ТА ЕМ — 

ка лі ёсць не каль кі міль ё наў све дак, паў та рыць зла чын ства

на ўрад ці хто на ва жыц ца. Га лоў нае, каб нас, нось бі таў 

па мя ці, тут, на гэ тай зям лі, не ме не ла.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


