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Рай
Анек дот — і на ват з пра ця гам: 

двое чнік адзін не мог на кар це 
Іта лію знай сці.

— Уніз, уніз гля дзі, — шап таў-
пад каз ваў яму сяб рук, — яна, як 
бот...

— Сам ты, як бот, — за сту піў-
ся за кра і ну на стаў нік. — А Іта лія 
— як рай.

І са праў ды: сон ца, мо ра...
Паўз бе раг — не каль кі ву ліц: 

атэ лі на іх, жы лыя да мы.
— Во дзе жыць бы! — зайз-

дрос ціць адзін з ад па чы валь ні-
каў з бліз ка га пля жа. — Ды хаць 
мо рам, слу хаць шум...

— Ды ка лі з ка ха най жан чы-
най... — па ма рыў дру гі...

— ...Пры гра шах, — пе ра пы ніў 
яго трэ ці.

— І ма ла дым-зда ро вым...
А та ды, мо жа, рай хоць дзе?

Зме ны
Што ні слуп — аб' явы. Роз на га 

кштал ту — ад звыч ных «Клад-
ка пе чаў...», «Ра монт кам п'ю-
та раў...», «Згу біў ся кот...» да 
до сыць не ча ка ных: «Шу ка ем 
ма ла дую жан чы ну (су ра гат ную 
ма ці), якая вы на сіць на ша дзі-
цят ка...», «Здам ква тэ ру за ін-
тым...», «Пры му ў да ру нак ваш 
ха ла дзіль нік. Мож на ня спраў ны. 
Вы ве зу сам...».

Пры кож най з аб' яў — ну мар 
тэ ле фо на, мес ца мі — кошт па-
слуг...

Гэ та — ця пер. А не ка лі...
Не ка лі зна ё мы ма ляр і баць ка 

ча ты рох дзя цей з рук фар бу не 
змы ваў, па кі даў — на ўся кі вы па-
дак. «А рап там, — ка заў, — нех та 
ў транс пар це згле дзіць? Па про-
сіць ра монт у ква тэ ры зра біць».

Усё «пу цём»?
Лёс звёў (шка да, не на доў-

га)...
Але ж жан чы на пра ся бе 

рас ка за ла шмат: і што вы рас-
ла ў доб рай сям'і, у да стат ку, 
што пас ля шко лы ад ра зу па-
сту пі ла — і ту ды, ку ды ха це ла, 
што за муж вый шла за хлоп ца, 
яко га па ка ха ла і які па ка хаў яе, 
што Бог (не ад дзя ка ваць!) даў 
ім цу доў ных да чу шак, якія так-
са ма доб ра ву чы лі ся, так са ма 
ад ра зу па сту пі лі і так са ма за-
му жам — за ка ха ны мі, га ду юць 
на ступ ні каў... Ды та кіх жа па-
цеш ных!..

Усё «пу цём», ка ра цей — ну 
хоць у не ка га!..

А мо жа...
Мо жа, ча су воб маль бы ло, і 

мы з ёю прос та... ма ла раз маў-
ля лі?

Не до ма...
Ро мік, друж бак, у Шта тах даў-

но. Як пі саў — там гіб ло та на ез-
джых. А хто і ад куль?..

— І'm from Belarus, from Whіte 
Russіa (я з Бе ла ру сі, з Бе лай Ра-
сіі), — ска заў свай му на чаль ні-
ку.

— А гэ та дзе? — пра явіў не-
да свед ча насць той.

— По бач з прос та Ра сі яй.
— А ча му ва ша — бе лая? У 

вас што — чор ных ня ма?
— Амаль...
— Я з та кой кра і ны ні ко лі б не 

па ехаў! — ска заў бос (у кож на га 
свае за га ны — ну не лю біць ён 
чар на ску рых).

Ся род лю дзей ту тэй шых бя ля-
вых і на праў ду шмат... Ва ўсім бе-
лым — ле там — так са ма. Без ліч 
фа со наў, без ліч аздоб — во чы 
раз бя га юц ца! І... «збя га юц ца»: 
спы ня юц ца рап там на свет лай 
муж чын скай май цы з кід кім над-
пі сам: «Бе ла русь пе рад усім».

...Тых, хто спа вя дае гэ ты 
прын цып (не толь кі на сло вах), 
на жаль, ня шмат.

Ка лі б больш — Ро ма жыў бы, 
на пэў на, до ма.

Каб не еж ка...
Пы тан ні спрад веч ныя: ад куль 

бя рэц ца пыл і ку ды зні ка юць гро-
шы?

— Ну з ран ку ж бы лі! Не ма-
лыя... Дзе дзе лі ся? — ад крыў-
шы ка ша лёк, абу ра ец ца су сед ка 
ўве ча ры.

— «Дзе, дзе», — злу юць на яе 
ся мей ні кі, — у гаст ра ном пас ля 
пра цы за хо дзі ла?

— Так.
— Дык ча му здзіў ля еш ся?
...І са праў ды — ча му? «Каб не 

еж ка, не адзеж ка, бы ла б гро-
шай поў на дзеж ка» — ста рая 
пры маў ка.

З дзвюх бед
Прод кі ка за лі, што гро шы не 

не ба — да ста неш, як трэ ба.
Маг чы мас ці і на праў ду, як 

быц цам, ёсць: мож на ж і (мяр ку-
ю чы па рэ кла ме, пра сцей прос-
та га) узяць крэ дыт, улез ці ў доўг 
(ад да ваць, праў да, скла да ней), 
мож на па шу каць ін шыя за роб кі 
ці неш та пра даць... Мож на эка но-
міць, браць ква та ран таў...

На зна ё мым прад пры ем стве 
вы ра шы лі палову пус ту ю чай 
май стэр ні пад офіс здаць, ма ра-
фет у ёй на вя лі, па га лос ку пус-
ці лі, по тым «кан ды да таў» ста лі 
пры маць. Прычым не без пос пе-
ху: і ад на фір мач ка, як быц цам, 
га то вая ўся ліц ца ды гро шы пла-
ціць, і дру гая не су праць... Ува ход 
бы толь кі асоб ны...

Што за праб ле ма, зда ва ла ся 
б: пер шы па верх (і ін шых ня ма), 
дзе вяць вок наў. Вы май з пра ёма 
лю бое, раз бі рай пад ім два мет-
ры клад кі, устаў ляй дзве ры — і 
спра ве ка нец...

Але ж бу ды нак не пры ват ны, 
не на сва ім пад вор ку ста іць, зна-
чыць, на лю быя ра бо ты (што і 
зра зу ме ла!) да звол па трэ бен, 
по тым пра ект... На яго рас пра-
цоў ку, на шмат лі кія ўзгад нен ні 
час па тра ціц ца, на ўсё ра зам — 
не ма лыя гро шы. Ад куль?

І без гэ та га ні як, бо штраф.
Па ся дзе лі: пры кі ну лі вы дат кі 

— спа чат ку на ўсё пер шае, по-
тым — на дру гое. І... бы ла ні бы-
ла: ра за бра лі клад ку.

Тое! Ды... не тое!
«У шум най за ле рэ ста ра-

на...»
Тры ста лы там (роз най даў-

жы ні), тры кам па ніі — мы хо ра-
ша ся дзе лі, бо за во чы бы ло і 
на піт каў, і на ед каў, і жар таў, і 
тос таў...

Адзі нае — за цэ лы ве чар! — 
ну ні вод най ту тэй шай пес ні пад 
мод нае ця пер ка ра о ке, ні вод на га 
бе ла рус ка га тан ца — апроч, мо-
жа, поль кі, ні вод на га слоў ца...

Зрэш ты, не — бы ло: на пры-
кан цы ўжо ней кая з ма ла дзіц 
для «пра мо вы» ўста ла... А го-

лас — ну піск ля піск лёй! Ці не 
ўсе на яе азір ну лі ся, ці не ўсе 
пе ра смык ну лі ся. Нех та адзін 
ска заў:

— Ві шчыць, як па ра ся ў пло-
це.

Трэ ба ра зу мець, у рус кай мо-
ве больш трап на га па раў на ння 
не знай шло ся?

Двое
Іва на віч дру гі раз жа на ты: з 

дзеў кай сы шоў ся, па га дах — 
дач кой. Але ж жы ве, не скар-
дзіц ца, пры нам сі, па куль. Ну, хі ба 
са мым бліз кім і па дра бя зе:

— Це шча ў мя не — ча ла век, 
— ад на клас ні ку пры знаў ся. — А 
вось цесць — ску ла яму ў бок... 
Па-люд ску ну ні ко лі не ві та ец ца: 
усё «Пры ві тан не, мой юны ся-
бар!» А я яму і сло ва не ска жы: 
на два га ды за мя не ста рэй шы, 
але ж ён — цесць.

Па пя рэд ні кі. 
І на ступ ні кі

Го рад. Вак зал. На тоўп — ві-
даць, з элект рыч кі, бо ў мно гіх 
аж ру кі аб ры ва юц ца — сум ка мі, 
вёд ра мі.

— Ві та мі наў на да чы на спе-
ла, ма лі нак, — ста вя чы сваё ля 
ног, хва ліц ца па жы лая жан чы-
на. — І та кая ж сё ле та чыс тая!.. 
Дык аба бра ла во, унуч кам вя зу. 
Хай час ту юц ца... Све жань кай. 
А ас тат нюю — на «пя ці мі нут ку» 
пу шчу. І зноў жа ім! Са бе хі ба 
сло і чак — на ля кар ства...

Што ёсць, тое ёсць: ані во дзін 
унук яшчэ не пай шоў ад ба бу лі 
га лод ным, па азна чэн ні!

А вось ба бу лі по тым ад іх...

Па меж нае
Сту дэнт юры дыч на га фа куль-

тэ та на эк за ме не зрэ заў ся, але ж 
фа со ну не стра ціў.

— Мож на па ду маць, — ска заў 
ста ро му пра фе са ру, — што вы 
ўсё ве да е це?

— Ка лі не ўсё, дык шмат, — 
па хва ліў ся той.

— А да вай це та ды я вам пы-
тан не за дам? Ад ка жа це — стаў-
це мне двой ку, не ад ка жа це, — 
та ды пя ць...

— Ну да вай...
— Ска жы це, спа дар пра фе-

сар, што та кое за кон на, але 
нела гіч на, і што та кое ла гіч на, 
але не за кон на?

Па чу хаў пра фе сар па ты лі цу, 
па ду маў, по тым узяў за лі коў ку, 
па ста віў сту дэн ту «пяць» і ад-
пус ціў.

Пры хо дзіць на эк за мен дру гі 
сту дэнт — вы дат нік. Пра фе сар 
да яго:

— Толь кі ад но пы тан не: ка лі 
ве да е це, ска жы це мне, што та-
кое за кон на, але не ла гіч на, і што 
та кое ла гіч на, але не за кон на?

— Лёг ка, — за явіў сту дэнт. 
— Вось вам, пра фе сар, 70 га-
доў, а ва шай жон цы ня ма 30. 
Гэ та за кон на, але не ла гіч на. У 
ва шай жон кі ёсць ма ла ды ка ха-
нак. Што, вя до ма ж, не за кон на, 
але ла гіч на... А вось тое, што 
вы па пя рэд ня му сту дэн ту-ёлу пу 
па ста ві лі пяць, — і неза кон на, і 
нела гіч на.

Гэ та, як вы зда га да лі ся, анек-
дот. За раз — чыс цют кая праў да 
(з ліс та): «Вай ско вую служ бу я 
пра хо дзіў у го ра дзе Тэр ме зе. Ту-
ды, на гра ні цу з Аф га ні ста нам, 
мы з'е ха лі ся з ўсіх кут коў Са вец-
ка га Са ю за і раз маў ля лі толь кі 
па-рус ку. Мне ста ла страш на, 
што я за бу ду ся сваю род ную мо-
ву, та му я вы пі саў бе ла рус кую 
га зе ту...»

Не так дзіў на, зга дзі це ся, 
што вы пі саў. Не так дзіў на, што 

атрым лі ваў і чы таў — аж на той 
далёкай мя жы. І на ват тое, што 
чы тае да гэ туль!

Але ж ліст на пі са ны па-рус-
ку.

Зна чыць, мо ва ўсё ж за бы ла-
ся? Ка лі не там, дык тут — до-
ма.

Па ця пе раш нім ча се яно, зра-
зу ме ла ж, за кон на, але... Ці ла-
гіч на?

Гэ та гу чыць...
Ста лі ца, мет ро, схе ма лі ній. 

Дзве з іх даў но пра цу юць, раз-
во зяць лю дзей, трэ цяя — у пра-
ек тах яшчэ...

Наз вы стан цый ці ка выя: ся-
род ста рых — пло шча Ле ні на, 
Каст рыч ніц кая, Пра ле тар ская, 
Ма ла дзёж ная, Спар тыў ная...

Ся род но вых (па чуй це!) — 
Слуц кі гас ці нец, Не мар шаль скі 
сад, Ка валь ская сла ба да...

Гу чыць! І бу дзе ж гу чаць! По-
тым. Але мы ці па чу ем?

Па дзел
Вёс ка. Кла ды. Вуз кая сцеж ка 

— па між ага ро джаў, па між ма гіл. 
Га ла сы — на пе ра дзе. Спа чат ку 
— здзіў ле ны:

— А гэ та што, Ба ры сі ха па-
мер ла?

— Ды га ды са тры ўжо... Ты 
што — не ве да ла?.. Хоць яно і 
грэх пра ня бож чы цу, але ж от 
пас куд ная ба ба бы ла! З усім све-
там пе ра грыз ла ся... Толь кі ся бе 
гля дзе ла...

Ля ма гіл кі яе (по тым па раў ня-
лі ся) ве цер па ва ляў вян кі; праз 
іх, у рост ча ла ве ка, пад ня ўся 
быль нёг.

Але ўра зіў не столь кі ён: по-
бач, у той жа ага ро джы, бы ла 
яшчэ ад на ма гі ла — хай сціп ла, 
але ж пры бра ная: са спо дач кам 
і ча рач кай, з бу ке ці кам штуч-
ных кве так, са ста рым драў-
ля ным кры жам... Над піс на ім 
сцёр ся.

А па мяць, вы хо дзіць, жы вая?

Спад чы на
...Цё тач ка па мер ла ўво сень 

— пас ля цяж кай, пра цяг лай хва-
ро бы.

Ха ту і гро шы яе па дзя лі лі сы-
ны, усё ас тат няе пе ра бі ра лі ня-
вест кі:

— Гэ та бу дзе мне, — вы ра ша-
ла ста рэй шая, — гэ та, ка лі трэ-
ба, та бе, гэ та спа лім, гэ та зноў ку 
мне, гэ та вы кі нем...

— А мо жа, і ты неш та возь-
меш? — «уба чы лі» рап там пля-
мен ні цу.

— Не! — схлу сі ла дзеў ча ня (а 
то ж па ду ма юць, што бед ная, з 
бед най сям'і)...

А ка лі па праў дзе, то на ад-
ну рэч во чы га рэ лі: у цёт чын бу-
фе цік не ма ве да ма ка лі і ад куль 
тра піў, як ца цач ка ма ле неч кі, 
пузаценькі, бе лень кі зба но чак 
— для вярш коў...

Па са ро ме ла ся та ды, не па пра-
сі ла. Ней кая з ня вес так, відаць,  
за бра ла. 

Пля мен ні ца праз коль кі ча су 
ку пі ла ін шы.

Але, што ці ка ва, усё роў на 
«ка рыс та ец ца» тым, вель мі ста-
рым, цёт чы ным! Бо кож ны раз 
уз гад вае яго (і, ад па вед на, цёт-
ку!), ка лі зды мае з па лі цы, ка лі 
на лі вае вярш кі, ка лі ста віць на 
стол, ка лі мые...

Спад чы на...
Хоць і вір ту аль ная.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
P.S. Кніж ка аб раз коў «Каб 

ска заць... І па чу лі» ў кні гар нях 
(пры нам сі, ста ліч ных) па куль 
пра да ец ца. Пы тай це ся.

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

ЖЫЦ ЦЁ 
ШМАТ ГРАН НАЕ

«Ва ша му до му ад на ша га», — ска заў сва як і пра цяг нуў... 
шклян ку — як на пер шы по гляд дык са мую звы чай ную: 
«ма лі ноў скую», з па яс ком...
Адзі нае... Дон ца яе «та пі ла ся» ў ад мыс ло вай драў ля най пад-
ста вач цы з над пі сам: «Жыц цё шмат гран нае».
...Хто б су мня ваў ся?!
Але ж на гад ваць пра гэ та, на пэў на, трэ ба.

Столь кі слі ма коў яшчэ ні-
ко лі не ба чы ла. І ўво гу ле, 
са слі ма ка мі не су стра ка-
ла ся. А то іду, а ён ля жыць. 
І до мік! До мік на спін цы! 
І рож кі! Рож кі ў слі ма-
ка рас туць! Ох ты! Ды не 
адзін ён тут! Каб жа ка го 
не рас тап таць не зна рок... 
Мно га іх. Не ха ва юц ца. 
Пер шы раз лі чы ла — пяць 
на лі чы ла. Дру гі раз лі чы-
ла — ужо сем. Ха це ла і 
трэ ці раз пе ра лік учы ніць, 
ды плю ну ла! Якая роз ні ца, 
коль кі іх, слі ма коў, ка лі ба-
чу та кое дзі ва ўпер шы ню, 
хоць і на вёс цы рас ла.

Гэ та не слі ма кі вы рас лі пе ра-
да мною, а я пе рад імі. Ці ка ва, ці па ба чы лі 
мя не. Я ім са праўд ную фо та се сію ўчы ні ла. 
Бо ма лень кія до мі кі су пра ва джа лі мя не ўсю 
да ро гу: з ва ла ў ні зі ну, з ні зі ны ды ўга ру, па-
куль не вый шла да кры ні цы. У ро це су шы ла. 
Піць ха це ла. То но гі і вы ве лі да мес ца, дзе 
мож на гор ла пра ма чыць.

Свет скла да ец ца з дро бя зяў. Якое прос-
тае сцвяр джэн не! І га лоў нае — не раз ду-
шыць сва ёй ча ла ве чай на гою тыя дро бя зі. 
Пад но гі гля дзі, ды пра не ба не за бы вай — я 
так ска за ла б. Каб і на зям лі, і над га ла вой 
за ўва жыць ка гось ці жы во га. Жыц цё здзі віць 
мо жа лю бой дра бя зой!

Мне па цеш на ста ла. І ве се ла. Тэ ле фа ную 
ма ці, рас каз ваю пра слі ма коў, якія пе ра да 
мною раз лег лі ся, ні бы та крас кі, хоць збі-
рай іх у пры гар шчы. Тая здзі ві ла ся. Я да вай 
ёй пра рож кі рас каз ваць, пра до мі кі. Ма ці 
смя ец ца, ні бы та жарт па чу ла. Ка жа, з дзя-
цін ства не ба чы ла та кіх. Во як! Я за 24 га ды 
ўпер шы ню з та кой з'я вай зна ём лю ся, а ма ці 
ўжо больш за паў ве ка пра жы ла. Я смя ю ся, 
ма ці смя ец ца. Дзі ву ра зам да ем ся.

За бя га ю чы на пе рад, ска жу, што кры ху 
паз ней, у ра ма не Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
«Чор ны за мак Аль шан скі» пра чы та ла, з 
якім за хап лен нем аў тар апіс ваў су стрэ чу 
га лоў на га ге роя тво ра са слі ма ка мі ў пар ку: 
«Іх тут бы ло без ліч на бе ра гах шмат лі кіх 
зя лё ных ста воў, у рос най пра ха лод най тра-
ве. Я ні дзе столь кі іх не ба чыў. І та кіх вя-
ліз ных, з яб лык ве лі чы нёй». «Фран цуз бы 
звар' я цеў з ра дас ці», — ска заў та ды Мар' ян. 
І вось я гля дзеў, і ў мя не пяк ло во чы і неш та 
ў гру дзях».

Ці ж не су па дзен не гэ та? А рап там, пад-
каз ка, што здзіў лен не — яно та кое: агуль-
нае і ўсе аб дым нае, і зні тоў вае сва ёй сі лай 
на ват праз па ка лен ні. Ко ліш няе здзіў лен не 
Ка рат ке ві ча асе ла на спін кі слі ма коў. А я 
за ўва жы ла яго. І за ха пі ла ся ім. Так і бы ло, 
упэў не на.

Кры ні ца. Сма га. Не адоль ная сма га спа-
ку сі ла мя не ва дзі цы на піц ца з не зна ё ма га 
ка ло дзе жа. Ба чу — на зям лі драў ля нае ве-
ка. Цяг ну на ся бе. А там, пад ім, — ва да! 
Ды та кая, што ся бе мож на раз гле дзець! 
Праз рыс тая. І ві ры на дне та го ка ло дзе жа. 
Не глы бо кі ён. Мо жа, з метр. І ві даць, што 

ва да з-пад зям лі б'е. То я дру гі раз ура зі-
ла ся. І та кое ба чу ўпер шы ню. Дно ві даць, 
і я бач ная ў ва дзе. І ад чу ваю, ні бы та во чы 
іс ці ны гля дзяць у во чы мае. Ці ж не жарт? 
Ат, не! І за пла ка лі мае во чы, і па лі лі ся слё-
зы ў той ка ло дзеж. Нель га так. Драў ля нае 
цяж кае крыш ку ве ка на мес ца па кла ла. Ад-
нак ва да не знік ла. Жур чыць. Ма лень кі ды 
«ху дзень кі» ру ча ёк вы плы вае з ка ло дзе жа. 
Па ка мень чы ках на пе рад, у ні зі ну.

Ба чу, кот хо ча да ва ды. Ста іць на гор-
цы. А ўніз, да мя не, не ідзе. Па ба чыў мой 
за плеч нік, што кі ну ла на лаў цы, якая по бач 
з ка ло дзе жам, і пры пы ніў ся. Уцёк ка ток ад 
мя не. Уню хаў, што не мяс цо вая. Не з Га ра-
дзі шча я. З Мін ска пры еха ла. Ча кай це, а як 
так ад бы ло ся, што сю ды тра пі ла? А так, з 
пло шчы Ка зін ца еха ла ў Ма лі наў ку, на кір-
маш, ку піць са да ві ны ды зя ле ні ва. Вы хо джу 
з аў то бу са на пры пын ку «Ма лі наў ка-6», гэ та 
ка ля са май каль ца вой. І пры яз джае аў то бус 
ну мар 357. Удак лад няю ў лю дзей, ці едзе 
ён да Га ра дзі шча-1. Так. Пра езд каш туе 
2100. Хві лін праз 15 вый шла на па трэб ным 
пры пын ку. Стаю і ду маю, як так ад бы ло ся? 
Я ж па па мі до ры ды гур кі еха ла.

У вы ні ку за па ру га дзін, пра ве дзе ных у 
но вым мес цы, я да ве да ла ся пра слі ма коў 
і іх лад жыц ця. Яны ка ха юц ца! Уяў ля е це?! 
Ма ці ка жа, што я рас сак рэ ці ла сва ім фо-
та здым кам на ват та кія ін тым ныя рэ чы, як 
ка хан не слі ма коў, па зба віў шы іх пра ва на 
аса біс тае жыц цё.

Яшчэ на ву чы ла ся ла зіць уга ру па віль-
гот най зям лі, на вал, у сліз кіх шлё пан цах. 
Аб мі на ю чы пры гэ тым кра пі ву. За лез ці то 
за лез ла, а вось зла зіць як? Уга ру ідзеш, то 
мож на ру ка мі тры мац ца за вы со кую тра ву, 
яна на дзі ва ў рост пай шла. Па ха дзі ла-па ха-
дзі ла ды сцеж кай праз за рас ні кі спус ці ла-
ся. Толь кі каб праз іх пра віль на пра брац ца, 
трэ ба бы ло спа чат ку піль на пра гле дзець 
на ва кол ле. У тра ве ёсць цём нае нут ро — 
вы тап та ная сцеж ка, якая і пад каз вае, што 
тут хо дзяць мяс цо выя. Так я і спус ці ла ся. 
Без пры год. Гу зоў не на бі ла.

Гэ та я да та го, што з дро бя зяў усё скла-
да ец ца.

За дзень да рап тоў най па езд кі ў Га ра-
дзі шча тэ ле фа нуе Пётр Клю еў (гас па дар 
хос тэ ла «Sky», у якім час ад ча су пра цую 

ад мі ніст ра та рам), про сіць уве ча-
ры прый сці па пра ца ваць у хос тэл. 
Ка жа, у яго кан цэрт за пла на ва ны, 
сам не мо жа за стац ца. І пад крэс-
лі вае, што хос тэл нель га на доў га 
па кі даць без на зі раль ні ка. За пыт-
ва ю ся, ча му, хі ба бы лі зда рэн ні 
якія? Ка жа, што не бы ло. Ра ней 
жа час та хос тэл жыў сва ім жыц-
цём. Сам па са бе. А тут бац! Каб 
гас па дар быў, каб на зі раль нік быў. 
Та кая дум ка Пят ра за пом ні ла ся. 
Глы бі ню дум кі да дум ва ла, ка лі на 
слі ма коў гля дзе ла. Яны свой до-
мік на спі не но сяць. З са бой. І на-
зі раль нік ім не трэ ба. Са мі са бе 
гас па да ры. Так са ма дра бя за, а во 
які ві хор за кру жы ла ў га ла ве!

На чу жой зям лі, ка лі з мі рам 
прый шоў, так са ма па-гас па дар ску трэ ба. 
Та му я асця рож нень ка, каб ні ко га на га мі не 
раз ду шыць, іш ла па не зна ё мых сцеж ках. 
І во та бе! Чую, ма шы на едзе. Пры пы ня ец ца. 
А я не да лё ка ад кры ні цы ся джу, на ўзгор-
ку, на сон цы грэ ю ся. Вы хо дзяць дзяў чы на 
з хлоп цам. Ад ра зу чу ваць ла ян ку, свар ку. 
Кі да юць пус тыя бут лі да кры ні цы. Тыя ля-
цяць і з сі лай і з шу мам па да юць на зям лю 
ці на ка мя ні. Фу! Не ахай насць якая. Хло пец 
без май кі. Це ла звон ку чыс тае, а ўнут ры, як 
па да ец ца, бруд нае. І ён ад чы няе драў ля нае 
ве ка ка ло дзе жа і бес цы ры мон на за пус кае 
тыя бут лі, што ля це лі з яго па да чы, у чыс-
тую-чыс тую ва ду. За бру дзіў пра сто ру. Ма ці 
ка жа, не трэ ба бе да ваць, ва да ўсё лі ха і 
дрэн ныя дум кі змые. Эх, не па ду ма лі, з якім 
на ме рам да ва ды іш лі. Так са ма дра бя за, 
якая цал кам мя няе пра сто ру і змя няе аб-
ста ві ны. Ура чыс тасць знік ла.

Чу жы нец прый шоў, ды па-гас па дар ску, 
а мяс цо выя пры еха лі, ды па-вар вар ску.

Так і пай шла я, на та ліў шы сма гу, але 
за бру дзіў шы во чы.

Толь кі на кі ра ва ла ся да пры пын ку, як ву-
хам зла ві ла гук аў то бу са. І праў да, 357-ы 
лі та раль на вы рас пе ра да мной. За хо джу 
ў са лон, ва дзі цель той са мы, які вёз мя не 
сю ды. Бя рэ за пра езд толь кі ты ся чу. Пы та-
ю ся, як так. А ён ад каз вае з усмеш кай, што 
яму ха пае. Хві лін пят нац цаць — і я зноў ку 
ў го ра дзе. Ку ды ця пер? Па га род ні ну ды 
зя ле ні ва.

З кір ма шу вяр та ла ся аў то бу сам ну мар 
104 у бок пло шчы Ка зін ца. Праз вёс ку 
«Друж ба». Усю да ро гу раз гляд ва ла ня бё-
сы. І... Ней кая дра пеж ная птуш ка вы ле це-
ла з пар ку. Штось ці ў кіп цю рах тры мае. 
Не раз гле дзе ла дак лад на што, бо да лё ка 
над та. Рап тоў на птуш ка кіп цю ры рас ча пі ла. 
З іх вы па ла га лін ка. І на зям лю. Аў то бус 
на хут ка сці едзе, і га лін ка з не ба па дае... 
Так са ма дро бязь, якая іс тот на мя няе ад чу-
ван не пра сто ры. А ін шыя па са жы ры што? 
Но сам у тэ ле фо ны, кні гі, га зе ты, пад ло гу. 
А я ў не ба.

То не адзі ным хле бам кар міц ца. Ка лі ўжо 
да дзе ны ча ла ве ку во чы, то гля дзець трэ ба. 
А ву шы — для та го, каб чуць.

Ма ры на ЯЎ СЕЙ ЧЫК.

Славутыя землякіСлавутыя землякі  ��

«...БО БЫ ЛА 
І ЗА СТА ЛА СЯ 

ПА МЯЦЬ»
Да нас, на Ва ло жын шчы ну, меў ся пры-

ехаць сла ву ты зям ляк — прэ зі дэнт Із ра і ля 
Шы мон Пе рэс. Та му ма ла дзей шыя жы ха-
ры ву лі цы імя Кі ра ва, якая па ўзго рач ку 
пра мым хо дам вя дзе да яў рэй скіх мо гі лак, 
ста ран на і руп лі ва, як да са ма га вя лі ка га 
свя та, на во дзі лі пры га жосць: ва ўсе ко-
ле ры фар ба ва лі свае платы, са дзі лі ля 
іх пры го жыя квет кі. Са ста рэ лым і адзі но-
кім з да зво лу ад мі ніст ра цыі ра ё на но выя 
ага ро джы бы лі зроб ле ны су пра цоў ні ка мі 
жыл ка мун га са. Та кім чы нам ву лі ца вель мі 
змя ні ла ся, пры бра ла ся, па пры га жэ ла. Бо 
бы ла і за ста ла ся на гэ тай зям лі па мяць аб 
стра шэн ных га дах апош няй вай ны, бы ла і 
за ста ла ся вя лі кая па ва га да ўсім вя до ма га 
зем ля ка Шы мо на Пе рэ са, які заў сё ды ў 
час на вед ван ня ма гі л сва іх прод каў, раз-
маў ляў з на шы мі ста рэй шы мі жан чы на мі 
пра мі ну лае і су час нае жыц цё.

На гэ ты раз да нас на Ва ло жын шчы ну 
пры яз джа ла дач ка із ра іль ска га прэ зі дэн-
та Цвія Валь дэн. Але ж спа дзя ём ся, што 
пры е дзе яшчэ і ён сам, бу дзем ча каць.

Хрыс ці на МАР КОЎ СКАЯ, 
г. Ва ло жын

�

Му сіць, ні што не зблі жае, не яд нае на ро-
ды так, як пес ні. Да та го ж у нас яны час та 
агуль ныя. І вар та толь кі па чаць — ас тат-
нія пад хо пяць.

Гэ та я да та го, што ў Ра га чо ве не так даў но 
ад быў ся чар го вы — шос ты — між рэ гі я наль ны 
фес ты валь на род най пес ні «Зо ры над Дняп ром», 
у якім пры ма лі ўдзел твор чыя ка лек ты вы з Ра сіі, 
Укра і ны, Пры бал ты кі і, вя до ма ж, на шы, бе ла рус-
кія... Што ці ка ва, на кан цэр ты ў рам ках фес ты ва лю 
па шчас ці ла па тра піць і мно гім вяс коў цам, ні ку ды 
не вы яз джа ю чы. Бо, напрыклад,  да нас, у Лу чын, 
за ві таў фальк лор ны на род ны ка лек тыў «Рус кая 
пес ня» з г. Ка цель ні кі Лю бя рэц ка га ра ё на.

Вар та ад зна чыць, што ўдзель ні кі яго не толь кі 
спя ва лі, яны, што на зы ва ец ца, нес лі куль ту ру: вя-
ду чая спа да ры ня Але на Жу ка ва, прад стаў ля ю чы 
кож ны твор, рас каз ва ла пра яго па хо джан не, пра 
ма не ру вы ка нан ня, пра рас паў сю джа насць і г.д.

Кан цэрт па чы наў ся з са мых ста ра жыт ных 
сла вян скіх пе сень, і пад час яго вы свет лі ла ся, 
што на шы, усім вя до мыя «Ой ра на на Іва на», 
«Ку па лін ка» ды ін шыя спя ва юць у мно гіх рэ гі-
ё нах Ра сіі і так са ма лі чаць сва і мі.

Гу ча лі і ка зац кія пес ні (кі руе ка лек ты вам Сяр-
гей Аляк санд ра віч Ма ро заў, які мае і рус кія, і 
ўкра ін скія ка ра ні...). Ад на з іх — «Не для ме ня 
вес на придёт...» — вы клі ка ла са праўд ныя ава цыі 
пе ра поў не най за лы! Бо, па-пер шае, яе здаў на 
лю бі лі ў на шай вёс цы, а па-дру гое, ура зі ла вы ка-

нан не і, у пры ват нас ці, сам го лас бы лой са ліст кі 
мар доў скай фі лар мо ніі Над зеі Кліх...

Вя ду чая ня зму ша на за клі ка ла не са ро мец ца 
— пад пя ваць, вы хо дзіць у ка ра год. Але ж спа-
чат ку вяс коў цы, так бы мо віць, ту па лі на мес цы, 
са ро ме лі ся. Ін шая спра ва, ка лі за гу ча ла «Ва ро-
неж ская тан ца валь ная»... Яна бы ла на столь кі 
па доб ная на ўсі мі лю бі мую тут «Ба ры ню», што 
ўся дзець ста ла прос та не маг чы ма!

Не, не са пса ва лі мы ка ра год!
Але ж па ка за лі ся бе не толь кі ў тан цы. Пас ля 

кан цэр та гас цей за спя ва лі і гас па да ры — адзін 
з леп шых у ра ё не гурт «На дзея». За гу ча лі (і як 
жа спа да ба лі ся!) бе ла рус кія «Пры ма кі», бе ла рус-
кія і мяс цо выя, лу чын скія, пры пеў кі! Як заў сё ды, 
хо ра ша спя ва лі на шы са ліст кі Іна Ана толь еў на 
Пра ва лоц кая і Але на Ула дзі мі ра ўна Ма лю ко ва, 
Га лі на Мі ка ла еў на Та маш ко ва, вір ту оз ная ба ра-
бан шчы ца Але на Мі хай лаў на Ча ба тар. І, вя до ма 
ж, га лоў ны гар ма ніст і мас тац кі кі раў нік ка лек ты-
ву Вік тар Ле а нар да віч Ча ба тар...

Але час на сту піў і раз віт вац ца. Ну вя до ма ж, 
з «Чар кай на па са шок» і тра ды цый най «Бы вай-
це зда ро вы, жы ві це ба га та».

Ка лі збу дуц ца гэ тыя па жа дан ні, то на ле та 
мы су стрэ нем ся зноў — як сяб ры, якіх аб' яд-
на лі пес ні.

Соф'я КУ СЯН КО ВА,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён
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Ура жан ніУра жан ні  ��

«НАС АБ' ЯД НА ЛА ПЕС НЯ»

СЛІ МА КІ ЛЕТ НЯЕ ЭСЭ

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

ПА МЕ ДА ЛІ — 
НА КОЖ НА ГА
Ча ты ры ме да лі за ва я ва лі бе ла рус кія 
школь ні кі на між на род най алім пі я дзе 
па ін фар ма ты цы ў Аў стра ліі: «зо ла та», 
«се раб ро» і дзве «брон зы».

Гэ та быў пер шы год, ка лі бе ла рус кая 
ка ман да вы сту па ла без свай го шмат га-
до ва га лі да ра — Ге на дзя Ка рат ке ві ча, які 
за вяр шыў удзел у між на род ных алім пі я-
дах школь ні каў ула даль ні кам прак тыч на 
ўсіх рэ кор даў — і па коль кас ці аб са лют ных 
пе ра мог (у яго іх тры), і па коль кас ці за ва я -
 ва ных за ла тых ме да лёў (6), і па агуль най 
коль кас ці ме да лёў (7). Сён ня Ге надзь з'яў-
ля ец ца сту дэн там Санкт-Пе цяр бург ска га 
на цы я наль на га да след ча га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій, ме ха ні кі і оп-
ты кі — леп шай ВНУ Ра сіі па пад рых тоў цы 
пра гра міс таў. Ме на ві та ка ман да гэ тай ВНУ 
з'яў ля ец ца не ад на ра зо вым аб са лют ным 
чэм пі ё нам све ту па пра гра ма ван ні ся род 
сту дэн таў. У 2013 го дзе яны так са ма свят-
ка ва лі пе ра мо гу, але на гэ ты раз у скла дзе 
ра сій скай ка ман ды вы сту паў і бе ла рус Ге-
надзь Ка рат ке віч. І, мож на не су мня вац ца, 
што гэ та не апош няе пе ра мож нае вы ступ-
лен не га мяль ча ні на.

У 2012 го дзе ка ман да Бе ла ру сі па ка за ла 
леп шы для на шай кра і ны вы нік за ўвесь час 
сва іх вы ступ лен няў на між на род ных алім пі я-
дах школь ні каў па ін фар ма ты цы — да до му 
хлоп цы пры вез лі два за ла тыя, адзін ся рэб-
ра ны і адзін брон за вы ме да лі. Усе ўдзель ні кі 
бе ла рус кай збор най прад стаў ля лі Го мель-
скую воб ласць. Да рэ чы, дру гі за ла ты ме да-
ліст алім пі я ды — Адам Бар да шэ віч з Ма зы ра 
— так са ма стаў сту дэн там ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, ме ха ні кі і оп ты кі Санкт-Пе цяр-
бург ска га ўні вер сі тэ та.

Сё ле та го нар бе ла рус кай шко лы ад стой-
ва лі на між на род ных спа бор ніц твах прад-
стаў ні кі трох рэ гі ё наў кра і ны. Двое з іх бы лі 
ўжо во пыт ны мі «бай ца мі», а двое — на віч кі. 
Ву чань ся рэд няй шко лы №9 г. Ма зы ра Сяр-
гей Ку лік на браў 490 ба лаў і за ва я ваў за ла ты 
ме даль. Ле тась у хлоп ца бы ла на алім пі я дзе 
«брон за». У на ву чэн ца Лі цэя БДУ Кан стан ці-
на Са ка ло ва — «се раб ро» і 427 ба лаў. Яшчэ 
адзін вы ха ва нец го мель скай шко лы пра гра-
ма ван ня і вы пуск нік Лі цэя БДУ Ула дзі слаў 
Пад цёл кін за ва ва яў брон за вую ўз на га ро ду. 
У яго ак ты ве 344 ба лы. Так са ма «брон за» 
і ў вы ха ван ца ву чэб на-пе да га гіч на га комп-
лек су «За ба лоц кія яс лі-сад-ся рэд няя шко ла» 
Гро дзен скай воб лас ці Кан стан ці на Віль чэў-
ска га (267 ба лаў). Усе ўдзель ні кі спа бор ніц-
тваў прай шлі сур' ёз ны ад бор — школь ныя, 
ра ён ныя, аб лас ныя і рэс пуб лі кан скія ту ры 
алім пі яд, а так са ма спе цы яль ныя пад рых-
тоў чыя збо ры.

За ўзна га ро ды сё ле та зма га лі ся ка ман ды 
з 79 кра ін. У вы ні ку ў Кі тая — 4 за ла тыя ўзна-
га ро ды, у ра сі ян — 3, збор ная ЗША і Паўд-
нё вай Ка рэі змаг лі за ва я ваць па 2 за ла тыя 
ме да лі. У Бе ла ру сі, Іра на, Япо ніі, Тай ва ня і 
Із ра і ля — па ад ным «зо ла це».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

На мес цы бы лой вёскі Ала, дзе ў 1944 
го дзе бы ло спа ле на 1758 ча ла век, сё ле-
та з'я вiлі ся па клон ны крыж i па мят ны 
знак, якi на гад вае аб вя лi кай тра ге дыi, 
што зда ры ла ся ў га ды Вя лi кай Ай чын-
най вай ны ў Свет ла гор скiм ра ё не.

Для та го, каб па мяць пра на шых прод-
каў за ста ла ся ў сэр цах на шчад каў, прый-
шло ся па пра ца ваць прак тыч на ўсiм бу-
даў нi чым i ме лi я ра тыў ным ар га нi за цы ям 
ра ё на. Стар шы ня Свет ла гор ска га Са ве та 
дэ пу та таў Ры гор Му раш ка рас каз вае, што 
ўсе, да ка го прый шло ся звяр тац ца, ад клiк-
ну лi ся iм гнен на i да па маг лi — ма тэ ры яль-
ны мi, люд скi мi рэ сур са мi.

Да рэ чы, вёс ка пас ля тра ге дыi 14 сту дзе-
ня 1944 го да ўжо не ад ра джа ла ся, i за столь-
кi га доў да ро га да гэ та га мес ца за рас ла 
поў нас цю. Ця пер да па мят на га зна ка мож на 
да брац ца без праб лем — каб нi ко лi не за бы-
ваць жу дас ныя па дзеi ва ен на га ча су.

У ма лень кай вё сач цы на бе ра зе ра кi з 
той жа мi ла гуч най наз вай Ала ў 44 два рах 
жы ло ка ля сот нi ча ла век. Але ж ме на вi та 
сю ды, у глух мень, пад час ба я вых дзе ян няў 
сцяг ну ла ся шмат лю дзей з су сед нiх вё сак, 
каб сха вац ца ад фа шыс таў.

Сту дзень скай ра нi цай у вёс ку з ле су 
вый шаў ба таль ён эсэ саў цаў. Яны стра ля лi 
па вок нах пры са дзiс тых хат аў та мат ны мi 
чэр га мi. Лю дзей, якiя вы бя га лi з да моў, 
рас стрэль ва лi ва ўпор. Усё на сель нiц тва 
бы ло са гна на ў ад ры ны. Муж чын рас-
стрэль ва лi гру па мi па 6-7 ча ла век. Жан-
чын спа лi лi жы вы мi. Страш ная смерць 
спа сцiг ла 950 дзя цей. На iх на цка ва лi са-
бак. Па ву лi цы, асвет ле най па жа ры шчам, 
са ба кi ця га лi зня ве ча ныя ма лень кiя це лы. 
У ха це ад на го з жы ха роў фа шыс ты за-
стрэ лi лi па ра дзi ху, а не маў ля за бi лi ўда рам 
аб сця ну. З пер шых вус наў пра гэ тыя жу-
дас цi сён ня ўжо ня ма ка му рас ка заць, але 

ж доў гi час жы хар ка Чыр ка вi чаў Ма рыя 
Зы кун зай ма ла ся збо рам ма тэ ры я лаў: 
за пiс ва ла ўспа мi ны свед каў, якiя цу дам 
за ста лi ся жы вы мi ў тым пек ле.

У кнi зе «Па мяць. Свет ла горск. Свет ла-
гор скi ра ён» мож на знай сцi апi сан не страш-
на га эпi зо ду свед кам тых па дзей Та ра сам 
Ко лес не вым: «Ад гру пы ад лу чы ла ся жан чы-
на ў це лаг рэй цы i вя лi кай кле цiс тай хуст цы. 
Аў та мат чык iшоў за ёй. Я па чуў прось бу 
да зво лiць зга рэць у сва ёй ха це. Гэ та бы ла 
Ак сiн ня Цi ма фе еў на Кур ло вiч, жон ка бух-
гал та ра кал га са. Пад друж ны ро гат фа шыс-
таў жан чы на па вяр ну ла ся i цвёр дым кро кам 
пай шла да сва ёй пад па ле най ха ты. За ёй 
бег фа шыст з вя лi кiм ба ло нам за спi най i 
апырс кваў яе бен зi нам. Жан чы на не звяр та-
ла на яго ўва гi. Афi цэр да стаў пiс та лет. Але 
на па ро зе ха ты жан чы на ўспых ну ла па ход-
няй i сха ва ла ся за дзвя ра мi...»

Мiж iн шым, ства раль нi ца Чыр ка вiц ка га 
му зея Ма рыя Зы кун га во рыць, што ах-
вяр, хут чэй за ўсё, бы ло больш, чым 1758 
дак лад на вы свет ле ных — ка ля 2 ты сяч. 
Да рэ чы, Ала — адзi ная на Бе ла ру сi спа-
ле ная вёс ка, дзе за гi ну ла та кая вя лi кая 
коль касць лю дзей.

Епiс кап Го мель скi i Жло бiн скi Сця фан 
пры ехаў у дзень па мя цi па ма лiц ца на мес-
ца ма са ва га знi шчэн ня лю дзей:

— За раз сю ды зроб ле на но вая да ро га, i 
ёсць маг чы масць на вед ваць па ха ван не. Тут 
мог быць доб ры ме ма ры яль ны комп лекс. 
Па мяць пра гэ тых спа ле ных лю дзей па вiн на 
за ха вац ца ў на шых сэр цах. Нам аба вяз ко ва 
трэ ба за хоў ваць у доб рым ста не мес цы па-
мя цi за гi ну лых, во iн скiя па ха ван нi, уста наў-
лi ваць па мят ныя зна кi. I сцеж кi не па вiн ны 
за рас таць да гэ тых мяс цiн. Ня хай па мяць 
пра тых, хто за гi нуў у Вя лi кую Ай чын ную 
вай ну, бу дзе заў сё ды ў на шых сэр цах, а 
царк ва бу дзе заў сё ды ма лiц ца пра iх.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

НО ВАЯ ДА РО ГА 
ДА ВЁС КI АЛА
Ма ле бен на мес цы ма са ва га 
па ха ван ня лю дзей у вёс цы Ала


