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КА СІЎ ЯСЬ... 
І ПАД ЯСЯ

Не ка лі ў са вец кія ча сы ў кож на га 

кал га са і саў га са бы лі свае шэ фы. 

У на ша га — «За мір» — дык на ват 

не абы-якія: кі на сту дыя «Бе ла русь-

фільм», ар га ні за цыя на той час до-

сыць ба га тая. Ва ўся кім ра зе і тэх ні кі 

ў яе ха па ла, і штат быў вя лі кі.

А ў саў га са, мож на ска заць, вуз кая 

спе цы я лі за цыя — вы рошч ван не сар-

та во га на сен ня. Ні дзе ні ла піч ка пус-

той зям лі не па кі да ла ся! На ват ва кол 

слу поў усё аб коп ва лі, каб пус та зел ле 

не рас ся ва ла ся, каб по тым зер не чыс-

тае бы ло.

Ім саў гас за бяс печ ваў не толь кі ўсе 

гас па дар кі ра ё на, — на ват з ін шых 

пры яз джа лі. Гэ тым «ган цам» за тры, а 

то і за ча ты ры то ны фу раж на га зер ня 

да ва лі ад ну то ну сар та во га, да ра го-

га, якое і вы рошч ваць, і ўбі раць трэ ба 

бы ло з ро зу мам: каб ура дзі ла, каб на 

ко ра ні да спе ла, каб не аб сы па ла ся.

Праз су шыл ку яго так са ма не пра-

га ня лі: зво зі лі на та кі, ра зоў коль кі 

ла па ці лі шуф ля мі. І вось на гэ тыя ра-

бо ты ўжо «вы во дзі лі» ўсіх: на стаў ні-

каў, вуч няў-пад лет каў, спе цы я ліс таў 

саў га са...

На пад мо гу та ды пры яз джа лі і шэ-

фы, як пра ві ла, муж чы ны. І яны, каб 

спа да бац ца мяс цо вым дзяў ча там ды 

ма ла дзі цам, ча сам вы да ва лі ся бе за 

вя лі кіх на чаль ні каў, за рэ жы сё раў, 

«ка сі лі» пад апе ра та раў (хоць асоб-

ныя, як вы гля да ла, маг лі хі ба ця гаць 

рэ кві зіт)...

Та му, ві даць, сла ва най леп ша га 

вось з гэт кіх «кас цоў» да ста ла ся не 

ім, а на ша му ту тэй ша му элект ра звар-

шчы ку Пе цю, пры чым вы пад ко ва.

Справа ў тым, што Пе ця, як за раз 

ска за лі б, фа на цеў ад «Пес ня роў». Ён 

да та го ж і знеш не тро хі змах ваў на 

Ула дзі мі ра Му ля ві на, асаб лі ва — ка лі 

ад га да ваў та кія ж ва ла сы і ву сы...

Дык вось на ста лі ў саў га се га ра-

чыя дзянь кі — жні во. На ток — на пра-

суш ку зер ня, на ад груз ку мяш коў — 

вый шлі ўсе і мяс цо выя, і пры ез джыя, 

у тым лі ку — ней кія зу сім ма ла дзень-

кія дзяў чат кі з кі на сту дыі (не ве даю, 

што яны там ра бі лі: мо жа, плён кі якія 

склей ва лі?).

Тут жа, на та ку, то ўсе ра зам, а 

то па чар зе, яны ста лі пры гля дац ца 

да на ша га Пе ці. («Пес ня ры» та ды на 

ўвесь Са юз гры ме лі!) А най смя лей шая 

з дзяў чат дык на ват па ды шла: ледзь 

жы вая ад хва ля ван ня, спы та ла:

— Вас так са ма на ўбор ку пры сла-

лі?

Пе ця, вя до ма ж, змі кі ціў, за ка го яго 

пры ня лі, — стры ма на ад ка заў:

— А што ра біць?.. Трэ ба ж да па ма-

гаць вяс коў цам.

— Ну, вя до ма! — друж на зга дзі лі ся 

дзяў ча ты. І, шчы ру ю чы па блі зу, на ват 

не па ду ма лі, што «Пес ня ры» на ўрад ці 

ме лі да чы нен не да іх кі на сту дыі, да на-

ша га саў га са і што ўрэш це не му ля він-

ская гэ та спра ва ў вёс цы За ба лац це 

мя хі на ма шы ны гру зіць.

На шы, мяс цо выя дзяў ча ты (а яны 

ўсё чу лі і ба чы лі) з на іў нас ці га рад скіх 

толь кі па смя я лі ся. Ад нак рас ча роў-

ваць іх не ста лі: Му ля він дык Му ля він. 

А та му яны, мо жа, і сён ня дзе цям рас-

каз ва юць, што су стра ка лі ся з са праўд-

ным пес ня ром, што раз маў ля лі з ім, 

што по бач пра ца ва лі.

Да рэ чы, пас ля гэ та га вы пад ку Пе-

цю (не дур ны быў хло пец і на ват тро-

хі ар тыст) ужо іна чай лю дзі не зва лі: 

пры ля пі ла ся да яго зна ка мі тае проз ві-

шча, праз га ды — хі ба па ка ра цеў шы: 

быў Му ля він, стаў прос та Му ля.

Л. М. Чыг ры на ва,

г. Мінск.

«ЗА БАС ТОЎ КА» 
НА ЖНІ ВЕ

Мы, школь ні кі пер шых пас ля ва-

ен ных га доў, ка лі і ад па чы ва лі ў час 

лет ніх ка ні ку лаў, то хі ба ад ву чо бы. 

Ад пра цы — не як не да во дзі ла ся, бо 

на раў не з да рос лы мі (і за той са мы 

«го лы» пра ца дзень!) шчы ра ва лі то 

на лу зе, то на кал гас ных па лет ках. 

Зран ку, бы ва ла, спя ша лі ся на кал-

гас ную ка нюш ню, за пра га лі яко га 

ка ня ку і пры чэп ле ны мі да вор чы каў 

плу га мі-акуч ні ка мі да па зна аб га ня лі 

буль бу, аль бо ка сі лі, су шы лі, зво зі лі 

се на, да сё ма га по ту за ві ха лі ся на ма-

лацьбе...

Як за раз ба чу: мы, двое пад лет-

каў, мож на ска заць, ва лім ся з ног ад 

сто мы, але скід ва ем з тар пы важ кія 

сна пы жы та, якія нех та з да рос лых 

дзядзь коў за піх вае ў «па шчу» ма ла-

тар ні ды яшчэ і па крык вае: «Да вай це, 

хлоп цы, да вай це!»

«Да ваць» — цяж ка, але мы ве да ем, 

што сна пы тыя трапілі да нас «з па да-

чы» гэт кіх жа не паў на лет ніх дзяў ча-

так. Ва ўся кім ра зе тро хі ста рэй шая за 

мя не сяст ра ўспа мі на ла, як па жыт нім 

по лі, на туж на стра ко чу чы, ру ха ла ся 

жня яр ка, як кі роў ца, пад га ня ю чы пар-

ку ко ней, скід ваў на пож ню зба жы ну, 

і як яны, дзе ці, мож на ска заць, пад 

спя кот ным сон цам, не раз гі на ю чы 

спін, вя за лі яе ў сна пы.

Дык вось не як раз дзяў чат кі не вы-

тры ма лі — вы ра шы лі... за бас та ваць, 

у дру гой па ло ве дня не вый сці на ра-

бо ту.

Яны чу лі, як да два ра па ды хо дзіў 

бры га дзір, як зыч на кры чаў: «Ну дзе 

вы там? Па ра... Жня яр ка ў по лі!»

У ад каз яму — хі ба ці шы ня ды пры-

глу ша нае хі хі кан не. І толь кі по тым ужо 

ра зу мен не, што з бры га дзі рам жар ты 

кеп скія, з ма ту ля мі ды ба́ць ка мі — 

і зу сім...

А та му дзяў ча ты ху цень ка са бра-

лі ся і бя гом у по ле, дзе ўжо ля жа ла 

ско ша ная зба жы на. По хап кам яны 

ста лі збі раць яе, доў гі мі пе ра вяс ла мі 

вя заць у сна пы.

Не за ўва жы лі, як і сон ца се ла: кан-

ча лі ра бо ту пры ме сяч ным свят ле, ад-

нак на строй ад гэ та га не са пса ваў ся. 

Ва ўся кім ра зе, пра хо дзя чы ля бры га-

дзі ра вай ха ты, яны друж на пра спя ва-

лі пры пеў кі пра шчас лі вае кал гас нае 

жыц цё...

Вік тар Не сця ро віч,

г. Ла гойск.

ПА ЗА КО НЕ 
ЦІ ПА СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ?

Збі раць па да ткі ця пер пра сцей 

прос та га. Ін спек та рам мож на і з-за 

ста ла не ўста ваць: па тыц каў на кноп-

кі ў кам п'ю та ры і ўся ра бо та. Пла цель-

шчы кі ўсё са мі па він ны: дэк ла ра цыі 

ды спра ва зда чы па даць, гро шы пе ра-

лі чыць... А ўжо та ды і спаць спа кой на 

мож на.

Зрэш ты, не: пе рад гэ тым трэ ба 

пад атко ва му ін спек та ру па зва ніць.

Ён, той дзядзь ка ў рэ кла ме, як быц-

цам, ні што са бе, але ж я зва ніць яму 

не бу ду, хоць па ва гі ён і за слу гоў вае, 

бо пра ца ваць ін спек та рам змо жа хі-

ба «са праўд ны ары ец»: ні ко му ні я кай 

лі тас ці, ні я кіх са сту пак, на ват у дра-

бя зе. Як ка заў За до рнаў, не ра зу мею, 

кра і нам Аф ры кі дзяр жа ва пра ба чы-

ла міль ё ны до ла раў, а ты па спра буй, 

не за пла ці пяць ка пе ек — ад ра зу ж 

санк цыі.

...Так, між ін шым, і ра ней бы ло, хоць 

са ма пра цэ ду ра «ады ман ня гро шай» 

пра хо дзі ла, вя до ма ж, па-ін ша му: 

сель са вет скла даў спі сы, што ў ка го 

ёсць (то-бок неш та на кшталт дэк ла-

ра цыі, дзе па дат кам аб кла да ла ся ўсё, 

што ва ру шыц ца і не ва ру шыц ца, што 

ма еш і ча го не ма еш). Ён жа, сель-

са вет, вы ліч ваў, хто за што і коль кі 

ві нен пла ціць. Чым — ка лі ў кал га сах 

за роб каў не бы ло — не ці ка ві ла ўжо 

ні ко га...

Але ж лю дзі пла ці лі (бо іна чай — 

суд, «ка тар га» ды ін шыя «ра дас ці»), 

хоць, мо жа, і не ад ра зу. У пры ват нас ці, 

мяс цо вы фі на гент (па-ця пе раш ня му — 

ін спек тар, асаб лі ва, ка лі ён жан чы на) 

не заўж ды мог па да ткі спаг наць. У гэ-

тым вы пад ку браў ся за спра ву ра ён ны 

фі над дзел. Яго лю дзі, як чорт кры жа, 

ба я лі ся.

«Дык вось не як раз са бра лі ся рай-

фі над дзе лаў цы «вы тра саць ня до ім ку». 

Для боль шай са лід нас ці ўзя лі ў дэ пу-

та цыю прад стаў ні коў роз ных сель са-

ве таў, у тым лі ку і мя не, — рас каз ва ла 

цёт ка Па шка. (Ёй, між ін шым, 96-ы 

пай шоў, яна Ста лі на ба чы ла). — Цэ-

лы «коз лік» лю дзей на біў ся і гай да 

па ад да ле ных вёс ках. У пер шай жа 

спы ні лі ся ля ад ной ха ла бу ды, пад пёр-

тай ка ла мі, дзе жы ла бяз муж няя, але 

прытым — шмат дзет ная жан чы на. За 

ге ра ізм та ды гэ та не лі чы ла ся (твае 

дзе ці — твае і кло па ты), ні я кіх да па мог 

ці льгот не да ва ла. Пла ці па да ткі — і 

ўсё тут!

Каб спаг наць, у тую раз ва лю ху па-

сла лі ма ла до га аген ці ка: раз ве дай, 

маў ляў, до ма гас па ды ня ці не. Хло пец 

пай шоў. І ён, трэ ба ска заць, не быў 

«са праўд ным арый цам» — ён за ўсіх 

за сту паў ся, усіх шка да ваў...

Ка ра цей, хві лін праз пяць да «коз-

лі ка» вяр нуў ся і ка жа:

— Ве да е це, сён ня мы тут ні чо га не 

возь мем: ро ды ў гас па ды ні.

Што ра біць ка мі сіі? Ро ды дык ро ды: 

ну не звя ры ж яны? Са бра лі ся ад' яз-

джаць, як рап там з ха ты на га нак вы-

бя гае... «па ра дзі ха», кры чыць:

— Ка лі ла сач ка, гос ці да ра гія, за-

ходзь це! Я тут са ма гон ку як раз га-

ню — па час тую вас за ва шу да бры-

ню!

Ад не спа дзеў кі пры ез джыя прос та 

аслу пя не лі, а той аген цік яшчэ і спа-

лат неў, бо ён жа быў у ха це, ба чыў,  

чым зай ма ец ца не пла цель шчы ца, — 

вы ра шыў па шка да ваць яе і дзя цей, 

ад вес ці ад ха ты бя ду (што пры гэ тым 

ка заў — не вя до ма)... А жан чы на як 

зра зу ме ла, так зра зу ме ла: вы ра шы ла 

і яму, і ўсёй яго «ка ман дзе» ад дзя-

чыць...

А вось ка ман да, як і вар та бы ло 

ча каць, гэ ты па рыў не аца ні ла: скла ла 

акт, кан фіс ка ва ла са ма гон ны апа рат і 

«но ва на ро джа ную» са ма гон ку.

Ехаць не ку ды да лей з гэ ты мі тра-

фе я мі ўжо не вы па да ла — прый шло ся 

вяр нуц ца ў Ра га чоў. І пры гэ тым усю 

да ро гу «ва ра жыць» — нар маль ная тая 

ба ба ці ўсё ж та кі не?

Да кан сэн су су, ка жу чы сён няш няй 

мо вай, фі нан сіс ты так і не прый шлі: не 

зра зу ме лі, ЯК, га ду ю чы дзя цей, мож-

на за ста вац ца вось гэт кай дур ні цай?! 

Ус па мі на лі, як жан чы на вы бег ла з ха-

ты, які мі сло ва мі за пра ша ла зай сці, 

смя я лі ся...

Ня ве се ла бы ло толь кі та му ма ла-

дзень ка му аген ці ку: з яго бо ку — су-

праць ві да воч на га не па прэш — на зі-

ра ла ся яў нае ўкры ва льніц тва, за якое 

не ка лі мож на бы ло і «за гры мець»...

На яго нае шчас це, час ужо быў тро-

хі ін шы, але цёт ка Па шка ка за ла, што 

ў фі над дзе ле то га аген ці ка больш ні ко-

лі не ба чы ла. Ві даць, прос та зволь ні лі? 

Па ўлас ным жа дан ні, па за ко не...

А ў жыц ці па за ко не і па-люд ску зу-

сім не ад но і тое ж. І бы ло, і ёсць.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

ПЕР СЕ І ДЫ 
ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
ДА ЗЯМ ЛІ
Ёсць у гэ тым Су све це неш та, 
што не зні кае без сле ду і на заўж ды
І СЁ ЛЕ ТА пад зор ным даж джом Пер се і даў, які най больш 

шчод ра сы паў ся з не ба ў ноч з 12-га на 13-га, па ста яць 

не атры ма ла ся. Па ка ці лі ся ў прор ву Су све ту сот ні не за га да-

ных, а зна чыць, і ня спраў джа ных жа дан няў, пра нёс ся наш 

бла кіт ны ша рык праз бліс ку чы след ка ме ты Свіф та — Тат-

ла, якая са ма на блі жа ла ся да Зям лі двац цаць шэсць га доў 

на зад, а на ступ ны раз бу дзе гэ так са ма бліз ка аж у 2126-м. 

Але хвост свой з ме тэ о раў рас пу шы ла на дзе ся ці год дзі, 

вось і трап ляе ў яго на ша пла не та што год у жніў ні, а мы, 

дур ныя ра ман ты кі, кож ны па асоб ку, ста ім за драў шы га ло-

вы і ра ду ем ся, бы дзе ці, угле дзеў шы ім гнен ны вог нен ны 

рос чырк на не бе, ве ра чы, што за га да нае ў гэ ты мо мант 

аба вяз ко ва спраў дзіц ца. Не ўліч ва ю чы толь кі та го, што 

ад ну і тую ж зніч ку мо гуць ба чыць на не бе ў роз ных мес-

цах не каль кі дзя сят каў, а то і со цень ча ла век, і што ра біць 

та ды яму, Не бу, у сэн се вяр шы це ля лё саў, чыё жа дан не 

вы кон ваць, а чыё — ад клас ці на па лі цу Веч нас ці... Але ж у 

гэ тым што га до вым паў та рэн ні ёсць і на дзея, і апраў дан не: 

не атры ма ла ся сё ле та — а вось на ле та аба вяз ко ва.

У ВЯ ЛІ КІМ го ра дзе, у якім да вя ло ся сё ле та быць, ка лі 

рас ка ша ва лі Пер се і ды, зор на га ліў ня прос та не ві-

даць. Ды што там зор кі — каб уба чыць тое са мае сла ву тае 

ме ся цо вае за цьмен не ў са мым яго апа геі, да вя ло ся не каль-

кі ра зоў абы сці ва кол свай го до ма ў ста ліч ным Су ха ра ве. 

За гад ка бы ла яшчэ тая: ні бы та і ве да еш, дзе ме сяц па ві нен 

быць, ня хай са бе і сха ва ны це нем, але ж — па ві нен, угля да-

еш ся — ня ма ме ся ца! І толь кі з трэ ця га за хо ду стом ле ныя 

ўжо ад аст ра на міч ных прак ты ка ван няў во чы вы ха пі лі-та кі 

бляк ла-кво лень кую акан тоў ку за хі ну тай це нем поў ні. Яр кія 

ву ліч ныя ліх та ры «з'е лі» і зра бі лі зу сім ня бач най і яе, і абя ца-

ны асаб лі ва чыр во ны ў тую ноч Марс. Гэ та толь кі ў вер шах 

больш знач нае ба чыц ца на ад лег лас ці, а ў рэ аль ным жыц ці 

звы чай ная лям пач ка на сот ню ват здоль ная за цьміць на ват 

най яр чэй шую з най яр чэй шых зо рак.

І
Н ШАЯ спра ва — у вёс цы, дзе пра ву ліч ныя ліх та ры, якіх 

аж но тры шту кі, ус па мі на юць толь кі ўзім ку ці поз няй 

во сен ню. Вы хо дзіш на двор — і ця бе ні бы на кры вае чор на-

ак са міт нае па кры ва ла, рас шы тае дзі вос ны мі дыя мен та мі, 

скла дзе ны мі ў выкшталцоныя ўзо ры. Зда ец ца: вар та толь кі 

пра цяг нуць ру ку — і лю бы з гэ тых каш тоў ных ка мень чы каў 

апы нец ца ў тва ёй да ло ні. Гэт кае ім гнен нае ілю зор нае ад чу-

ван не ўлас най усё ма гут нас ці, ад яко га аж дух зай мае. А ў 

са дзе гу па юць у рос ную тра ву не да спе лыя яшчэ ан то наў кі, 

і кож ны раз ду ма еш, што гэ та пры зям лі ла ся ледзь не та бе 

пад но гі зніч ка, мо мант па дзен ня якой ты ча мусь ці не згле-

дзеў. Кры ху ачму рэ лы ад зор най рас ко шы Млеч на га Шля ху, 

што рас кі нуў ся праз увесь ня бес ны да ля гляд, ус па мі на еш, 

што ка лісь ці бе ла ру сы на зы ва лі яго Да ро гай Прод каў, і 

ўжо, зда ец ца, не ты ся чы ты сяч зо рак на ім, а сля ды ўсіх, 

хто сту піў ужо з Зям лі ў Вя лі кае і Не да сяж нае, ад куль ні хто 

яшчэ не вяр нуў ся...

З
ОР НАЕ не ба над род най ха тай — гэ та, ба дай, адзі-

ная не па руш ная кан стан та, якая за ста ец ца з ча-

ла ве кам на ўсім яго зям ным шля ху на яве, не пе ра тва-

ра ю чы ся ця гам жыц ця ў свет лыя згад кі ці не зва рот ныя 

ўспа мі ны. Ста но вяц ца вя лі кі мі і па да юць пад ся ке рай ці 

ад вет ру дрэ вы, руй ну юц ца і ўзво дзяц ца но выя па бу до вы, 

за рас та юць хмы за мі лу гі, а ля сы ста но вяц ца по лем, рэ кі 

пе ра тва ра юц ца ў ру ча ін кі... Га ду юц ца дзе ці, не па спе еш 

азір нуц ца — на ра джа юць сва іх дзя цей, па мі ра юць са мыя 

да ра гія лю дзі, пра якіх — хоць і ра зу ме еш, што гэ та не па-

збеж на, ду ма еш, што яны бу дуць заў сё ды... І толь кі рос сып 

зор на не бе за ста ец ца не па руш ным, і з го ду ў год у пэў ны 

час у ад ным і тым жа мес цы па ві сае над ву лі цай поў ня, і 

Вя лі кая Мядз ве дзі ца аб са лют на та кая ж са мая, як у дзя цін-

стве, ка лі ўпер шы ню зра біў ад крыц цё, што яна па доб ная... 

не, не на ко наў ку — на вя лі кі зор ны плуг! Вый дзеш вось так 

уве ча ры, па ста іш коль кі хві лін пад гэ тым ча роў ным веч-

кам — і зні ка юць рап там гор кія дум кі, шмат лі кія су мнен ні, 

якіх з кож ным го дам не мен шае, а на ад ва рот. Мо жа, та му 

што ба чыш над га ла вой гэт кае не муд ра ге ліс тае свед чан не 

та го, у што пад свя до ма ве рыш і на што ўпо тай усё жыц цё 

спа дзя еш ся: ёсць у гэ тым Су све це неш та, што не зні кае 

без сле ду і на заўж ды.

Вер нуц ца да Зям лі і Пер се і ды. Што б ні зда ры ла ся на 

гэ тым бла кіт ным ша ры ку, коль кі б яго на сель ні каў ні за бі ла 

ад но ад на го, якія б пас куд ствы яны не вы най шлі — хвост 

ка ме ты Свіф та — Тат ла ўсё роў на ў ноч з 12 на 13 жніў ня 

аб ры не на ўсіх, не раз бі ра ю чы, зор ны дождж.

Д
ЗЕ ЛЯ ча го? Мо жа, прос та дзе ля та го, каб яко му-не-

будзь стом ле на му і раз губ ле на му ча ла ве ку вель мі 

за ха це ла ся ўба чыць не ба над баць коў скай ха тай і за га даць 

жа дан не, якое аба вяз ко ва спраў дзіц ца.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ




