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НАТХНЕННЕ І ПЛЁН

Р
АП ТАМ з за ві ру хі вы плы-
ла і паў ста ла пе рад ва чы-
ма не вя лі кая кры вень кая 

ха цін ка. Ма лень кае акен ца кі-
да ла блед нае свят ло на маўк-
лі вы снег, па та на ла ў ім. Шы зы 
дым, што вы хо дзіў са ста ро га 
ко мі на, не па спя ваў уз няц ца 
ўго ру, у чор нае не ба, як адзі-
чэ лы ве цер пры ціс каў яго до лу 
і бяз лі тас на мат ляў ва ўсе ба кі. 
Пах ла хво яй і сма лой.

Ста рэнь кі тын па ка сіў ся 
пад ця жа рам снеж ных ша пак. 
Куп ка вы со кіх рас кі дзіс тых 
дрэў на ві са ла над ха тай, змы-
ка ю чы чор нае вуз ла ва тае гал-
лё, і хвас та ла ім пад уда ра мі 
вет ру па да ху. За са май ха тай 
зла вес на ўзні ма лі ся змроч ныя 
гра бя ні гус то га ле су.

Алесь спы ніў ся і на сця ро-
жа на зір нуў на Ак са ну. Дзяў-
чы на ста я ла ў не ра шу час ці і 
тры вож на ўгля да ла ся ў ма-
лень кае акен ца, ва кол яко га 
ня спын на мі ту сі лі ся бе лыя 
снеж ныя мят лі кі. Ка лі звя ры-
нае выц цё па чу ла ся зу сім по-
бач, Ак са на мац ней сціс ну ла 
сваю тор бач ку і за спя ша ла-
ся на пе рад. Яна з цяж кас цю 
пра бра ла ся праз рэд кі тын да 
ста рой ха цін кі і ня сме ла за гру-
ка ла ў раз ма ля ва ную ма ро-
зам шы бу. Па ча ка ла з хві лі ну 
і за та ра ба ні ла зноў. За акном 
міль га нуў зыб кі цень, і праз 
коль кі хві лін рып ну лі дзве ры.

— Хто там? — па чуў ся з 
цем ры асіп лы ста рэ чы го лас.

— Доб ры ве чар! — Ак са-
на ўзня ла ся на ды бач кі і вы-

цяг ну ла шыю, каб лепш раз-
гля дзець гас па да ра. — У нас 
ма шы на зла ма ла ся!

— Дзе мож на трак тар 
узяць, не ска жа це? — сме ла 
сту піў на пе рад Алесь. — Я за-
пла чу.

— Не ве даю, — па чу ла ся ў 
ад каз. — Там, за ле сам, вёс-
ка.

На гэ тым раз мо ва скон чы-
ла ся, дзве ры грук ну лі. Ак са на 
не па спе ла ад крыць рот, каб 
упік нуць Але ся ў не ра шу час-
ці, як па хра буст кім сне зе за-
спя ша лі ся да вес ні чак мяк кія 
та роп кія кро кі.

Не ўза ба ве над пло там па-
ка за ла ся сі вая га ла ва і круч-
ка но сы мар шчы ніс ты твар з 
доў гай ус куд ла ча най ба ра дой, 
якая раз вя ва ла ся на вет ры.

— Што трэ ба? — ста ры вы-
шэй уз няў каў нер ка жу ха, ха-
ва ю чы ся ад кол ка га сне гу.

— Ма шы на, ка жу, за глох-
ла, — паў та рыў хло пец. — 
Аку му ля тар, ві даць, здох... 
«Пад ку рыць» бы.

Ста ры маў чаў у роз ду ме. 
Алесь маў чаў так са ма, ча ка-
ю чы ад ка зу і якой-не будзь 
пра па но вы.

На рэш це за га ва ры ла 
Акса на:

— Змерз ла я зу сім, і печ ка 
не пра цуе, ха ле ра яе бя ры!

Ста ры зра зу меў гэ та пра-
віль на: ад ра зу за ля паў ста-
ры мі вес ніч ка мі, каб упус ціць 
ня про ша ных гас цей. За тым 
згор біў ся яшчэ больш, за ху-
таў ся ў ста ры ка жух і па кро-
чыў у ха ту. Сле дам за спя ша-
ла ся Ак са на. Алесь сяк-так за-
чы ніў вес ніч кі і па бег за ёю.

— Сю ды, — вуг ла ва тая по-
стаць знік ла за ніз кі мі дзвя ры-
ма, і гос ці ныр ну лі сле дам.

Ха та дых ну ла ў твар цяп-
лом, гар ка ва тым па хам са-
сно вай сма лы і ней кіх зё лак. 
Ста ры скі нуў у сен цах ка жух і 
ў вя ліз ных ва лён ках па кро чыў 
да лей. Гос ці кі ну лі воп рат ку на 
ста ры ку фар, па кі ну лі мок ры 
абу так на пле це ным па ла віч ку 
і па шлё па лі па цёп лай драў-
ля най пад ло зе ўслед. Мі ну лі 
яшчэ крэп кую драў ля ную лес-
ві цу на верх і, ад кі нуў шы зно-
ша ную за на вес ку, увай шлі ў 
цес ную ку хань ку, па ло ву якой 
зай ма ла даў но ня бе ле ная печ. 
Над ёй зві са лі пуч кі су ша ных 
зё лак і на ні за ныя на ніт ку вя-

ліз ныя шапкі гры боў. На пад-
ло зе ля жа лі абы-як зва ле ныя 
дро вы.

Ста ры ўлад ка ваў ся на аб-
шар па ным зэ длі ку ка ля са ма га 
ста ла, на якім са мот на пры мас-
ці ла ся га за вая лям па. Яе цьмя-
нае свят ло дры жэ ла і ка лы ха-
ла ся на акон най шы бе.

Алесь не за да во ле на раз-
гля даў гас па да ра. За лап ле-
ныя на га ві цы за праў ле ны ў 
ва лён кі, бруд ная ка мі зэль ка, 
з-пад якой вы гля да ла шэ рая 
іль ня ная ка шу ля, за шпі ле ная 
на адзін гу зік. Ста ры ссу нуў 
гус тыя сі выя бро вы і за ся ро-
джа на стру гаў неш та з па ле-
на но жыч кам. Мяк кая жоў тая 
струж ка сне га па дам сы па ла-
ся на пад ло гу.

Ак са на апус ці ла ся на дру-
гі зэ длік і пад ціс ну ла азяб лыя 
но гі ў тон кіх кал гот ках. Аб вя-
ла по зір кам па кой. З цём на-
га вуг ла вы гля даў за ва ле ны 
хла мам і ста рой воп рат кай 
тап чан. Над ім — па се ча ны 
мол лю ды ван з ка зу ля мі і па-
ляў ні чы мі.

— Вёс ка за ле сам, — хрып-
ла паў та рыў ста ры, не ад ры-
ва ю чы ся ад сва ёй спра вы.

— Гэ та мы ўжо зра зу ме-
лі, — па га дзіў ся Алесь, раз-
гля да ю чы не ба га тую аб ста-
ноў ку.

— А мы з рын ку едзем, 
на куп ля лі ўся го для вя сел ля. 
Ад но мыт ню пе ра еха лі, а тут 
за вея, — ве се ла шча бя та ла 
Ак са на. — І ваў кі. Чу лі, як вы-
юць?

Яна сце па ну ла ся.
Ста ры ад клаў у бок но-

жы чак і пры мру жыў глы бо кія 
чор ныя во чы:

— Спаць на вер се бу дзе-
це, — уз няў ён тон кі вуз ла-
ва ты па лец, блед ны, як печ. 
За тым пад ня ўся, ад крыў 
бруд ную за слан ку і пад кі нуў 
у чор ную па шчу пе чы не каль кі 
па лен цаў. Ве се ла за тра шчаў 
у ёй чыр во ны агень чык, які з 
за да валь нен нем за глыт ваў 
бя ро за выя дро вы. — Спаць 
трэ ба, — па зях нуў ста ры. — А 
заўт ра двор мне па чыс ці це.

— Дык не пы тан не, — ад-
ка заў Алесь і пры ціс нуў да ся-
бе раз губ ле ную не гас цін ным 
пры ёмам Ак са ну. — Але не-
вя до ма, ці за вея сціх не.

— Сціх не, — рас шпі ліў 
ста ры адзі ны гу зік па тра па-
най ка мі зэль кі. — Ваў чок на 
на двор'е вые.

— А-а-а, зра зу ме ла... — 
на цяг ну та ўсміх ну ла ся Ак са-
на. Па вяр ну ла ся да Але ся і 
за ка ці ла во чы, каб па ка заць, 
што ста ры ўжо зу сім не ця-
міць. Ледзь утры ма ла ся, каб 
не па кру ціць паль цам ка ля 
скро ні.

— Ка вы? — спы таў ста ры, 
піль на ўгля да ю чы ся ў рас чыр ва-
не лы ад цяп ла твар дзяў чы ны.

— Не. А мы гэ та... пе ра-
шка джаць вам не бу дзем? — 
па ці ка ві ла ся яна.

— Вы мне — не. Толь кі ся-
дзі це там на вер се ці хень ка... 
Ох, і дрэн ная ноч...

Я вель мі доб ра па мя таю дзень, 
ка лі з хо ру ма лод шых кла саў пе-
рай шла ва ўзор ны хор «Жу ра вач-
ка». Для нас, ма лых, ён заў сё ды 
быў ма рай. Мы за слу хоў ва лі ся 
дзі вос ны мі га ла са мі яго ўдзель-
ні каў, якія да но сі лі да нас сва і мі 
спе ва мі цэ лыя гіс то рыі...

Узор ны хор «Жу ра вач ка» больш за 
двац цаць га доў пра пі са ны ў Ма ла дзе-
чан скай дзі ця чай шко ле мас тац тваў. 
Ка лек тыў з'яў ля ец ца сты пен ды я там 
Спе цы яль на га 
фон ду Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад-
трым цы та ле на-
ві тай мо ла дзі, 
не ад на ра зо вым 
лаў рэ а там аб-
лас ных, рэс пуб-
лі кан скіх і між на-
род ных кон кур-
саў. Адо ра ных 
дзя цей пад сва-
ім кры лом збі рае 
Воль га Паў лаў-
на Бяль ко, якая 
спаў на ад дае 
ся бе твор час ці. 
«Дзяў чын кі, мы 
змо жам усё!» — вось яны, сло вы во-
пыт на га кі раў ні ка, якія рас паль ва юць 
агонь у дзі ця чых сэр цах.

— Усе ча ты ры га ды ў ка лек ты ве я 
жы ву ад рэ пе ты цыі да рэ пе ты цыі. На іх 
заў сё ды па нуе цу доў ная ат мас фе ра! Я 
вель мі ўдзяч ная хо ру і на ша му кі раў ні ку 
за не за быў ныя га ды ў ма ім жыц ці, — 
па дзя лі ла ся ўра жан ня мі ву ча ні ца 9 кла-
са гім на зіі №6 Яна Пра ка по віч.

«Жу ра вач ка» з'яў ля ец ца па ста ян-
ным гос цем між на род ных фес ты ва ляў. 
У жніў ні 2016 го да ка лек тыў пры няў 
удзел у «11. іntеrnаtіоnаl уоuth сhоіr 
mееtіng Usеdоm» у Гер ма ніі. Не за-
быў ныя эмо цыі і ба гаж но ва га во пы ту 
пры вез лі з са бой у Бе ла русь і дзе ці, і 
пе да го гі.

— Ра бо та з вы дат ны мі ды ры жо ра мі 
з Іс па ніі, Шве цыі і Аме ры кі, зна ём ства 
з хо ра мі з Іта ліі, Эс то ніі і Гер ма ніі, ад-
па чы нак на бе ра зе мо ра і, вя до ма ж, 
му зы ка... — вось як апіс ва юць па езд ку 
ў Гер ма нію са мі «жу ра вач кі».

Рэ пер ту ар у ка лек ты ва ба га ты, па-
чы на ю чы з ду хоў най му зы кі і за канч-
ва ю чы бе ла рус кай на род най «Ка сіў 
Ясь ка ню шы ну». Спя ва ем пес ні на 
анг лій скай, фран цуз скай, іс пан скай і 
на ват аф ры кан скіх мо вах! Хор не ба іц-
ца экс пе ры мен та ваць і заў сё ды да ма-
га ец ца па стаў ле ных мэт. Го лас — гэ та 
най скла да ней шы ін стру мент, які па тра-
буе вя лі кай пра цы, і толь кі рэ гу ляр ныя 
рэ пе ты цыі і жа дан не быць леп шы мі 
да юць вы нік.

Ся род ха рыс таў вель мі цёп лыя сяб-
роў скія ад но сі ны. Мы пра во дзім час 
ра зам не толь кі на рэ пе ты цы ях і кан-
цэр тах, але і ў паў ся дзён ным жыц ці. 
Імя нін ні каў заў сё ды він шу ем пес няй і 
цу кер ка мі, ка жам цёп лыя сло вы і жа-
да ем пос пе хаў. Кож ны год у хор пры хо-
дзяць ма лод шыя дзяў чын кі, якія толь кі 
ро бяць свае пер шыя кро кі ў му зы цы, 
і мы заў сё ды імк нём ся да па маг чы ім. 
«Жу ра вач ка» — не прос та хор, гэ та 
ад на вя лі кая сям'я!

Вы пуск ні кі доў га не мо гуць раз ві тац-
ца з хо рам і на ват пас ля за кан чэн ня му-
зыч най шко лы пра цяг ва юць на вед ваць 
за ня ткі. Не ка то рыя паз ней па сту па юць 
у му зыч ны ка ледж імя М.К. Агін ска га, 
Бе ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мію му-
зы кі, ста но вяц ца вы дат ны мі му зы кан-
та мі і пе да го га мі. Але ні хто і ні ко лі не 
за бу дзе «Жу ра вач ку».

Па лі на БА РА НОЎ СКАЯ, 
ву ча ні ца 10 кла са СШ №8 

г. Ма ла дзеч на.

Сяб роў ка за пра сі ла на дзень 
на ра джэн ня. Цу доў на! Па да-
ру нак? Ку бак з фо та здым-
кам? Ка лаж і рам ку? Фен, 
туш, па ма ду? За гуг ліў шы 
«не звы чай ны па да ру нак», на-
ты ка ю ся на квет кі, сэр цай кі, 
пі рож ныя і тар ты... з мы ла. А 
што, мо жа, за няц ца мы ла ва-
рэн нем і зра біць прэ зент сва і-
мі ру ка мі? Аказ ва ец ца, не ўсё 
так прос та, як мне па да ло ся, 
та му звяр та ю ся па май стар-
клас да Ган ны ДУН ДУ КО ВАЙ, 
мы ла ва ра з Баб руй ска.

— Зра біць мы ла мо жа кож-
ны! — уз ра да ва ла яна мя не. — Ін-
шае пы тан не, які вы гляд яно бу дзе 
мець. Ус па мі наю свае пер шыя во-
пы ты. Не як уба чы ла фаб рыч нае 
мы ла-скраб з ка вай. Хм, мож на ж 
са мой па спра ба ваць. На бы ла дзі-
ця чае мы ла, на дзер ла яго на тар-
цы, рас пла ві ла на ва дзя ной лаз ні, 
да да ла ка вы і за лі ла ў пласт ма-
са вы кан тэй нер. Ска жу шчы ра, 
атры ма ла ся неш та не зра зу ме лае, 
во дар быў жу дас ны. Але гэ та мя не 
не спы ні ла. Пе ра чы та ла шмат лі та-

ра ту ры і па сту по ва «на бі ла ру ку»: 
коль кі ча го да ба віць, як фар ба-
ваць, якія алеі для яко га ты пу ску-
ры па ды хо дзяць, іх улас ці вас ці...

Да рэ чы, не як «мы ла ва ры ла» з 
дзет ка мі 6—7 га доў, і яны вы дат-
на спраў ля лі ся! Са праў ды, рас пла-
віць асно ву, да даць усе па трэб ныя 
«ін грэ ды ен ты» і за ліць у фор му — 
не скла да на. Ку ды больш цяж ка 

кож ны раз пры дум ляць неш та экс-
клю зіў нае, сваё, тое, ча го ня ма ў 
ін шых мы ла ва раў. Гэ та ж ці ка вей, 
чым ка пі ра ваць чу жую ідэю. А нат-
хняе мя не аб са лют на ўсё — сям'я, 
сяб ры, пры ро да, му зы ка, ежа. Лі-
та раль на на днях зра бі ла му жу, які 
пра цуе ва да ла зам-вы ра та валь ні-
кам, мы ла — мо ра з ва да ла за мі.

— Як жа ўсё-та кі зра біць яго? — 
пы та ю ся я з не цярп лі вас цю.

— Іс нуе ўся го тры ві ды да маш-
ня га мы ла ва рэн ня. На пэў на, са мы 
прос ты, з яко га ўсе па чы на юць, — 
пе ра плаў лен не дзі ця ча га мы ла. 
Зда ец ца, ні чо га скла да на га, на-
быў па трэб ны ма тэ ры ял, рас пла-
віў і да даў, на прык лад, ка ко са вы 
алей. Але ж не так прос та пе ра-
плаў ле нае «скру ціць» у па трэб ную 
фор му, ды і га то вы вы раб мае не 

вель мі пры ем ны пах. «З ну ля» аль-
бо «жы вое» мы ла раб лю па куль 
рэд ка, бо до ма ма лень кі сын, а 
трэ ба пра ца ваць са шчо лач чу. У 
кры ху па да грэ тую су месь але яў 
да баў ляю моц ны шчо лач ны рас-
твор і змеш ваю блэн да рам. Да лей 
атры ма ную «сы рую» мыль ную ма-
су апра цоў ваю — фар бую, ара ма-
ты зую, за лі ваю ў роз ныя фор мы... 

Без умоў на, мы ла «з ну ля» — са-
мае ка рыс нае, але і са мае цяж кае і 
не бяс печ нае ў пры га та ван ні.

А вось су ве нір нае аль бо «звы-
чай нае», якое «га тую» з мыль най 
асно вы, — маё хо бі. Са май прос-
тай фор мы яно ро біц ца да во лі 
лёг ка: рас пла віць асно ву («пус-
тое» мы ла без ко ле ру, па ху, фор-
мы), да ба віць, на прык лад, ба за-
вы алей (аб ля пі ха вы, ка ко са вы 
ці ін шы), фар ба валь ні кі, эфір ны 
алей... і за ліць у фор му. Усё! Праз 
су ткі га то ва!

Час цей за ўсё раб лю су ве-
нір нае, а тэ ма ты ка за ле жыць ад 
свя та: ман да ры ны, шам пан скае, 
сня жын кі, квет кі, тан кі, гра на ты. 
Ці ка вае «на раз ное» мы ла, на-
прык лад ла ван да вае ці мя до вае, 
ма лю нак яко га не вя до мы, па куль 
не раз рэ жаш. Са мае звы чай нае 
ад на ка ля ро вае раб лю пры клад на 
15 хві лін, у вы гля дзе шмат сла ё-
ва га пі рож на га з ягад ка мі — ка ля 
га дзі ны, на раз ное — га дзі ну-дзве 
ў за леж нас ці ад коль кас ці сла ёў, 
абра най тэх ні кі, скла да нас ці. А 
вось у вы гля дзе тор та — во сем-
дзе вяць га дзін, гэ та да во лі пра ца-
ём кі пра цэс, але вы нік та го вар-
ты! — дзе ліц ца мы ла вар.

Аказ ва ец ца, мы ла ва рэн не 
да во лі да ра гое за хап лен не. На-
прык лад, ад на доб рая сі лі ко на вая 
крэ а тыў ная фор ма каш туе ка ля 
30 руб лёў. Ёсць, ка неш не, і знач на 
тан ней шыя — плас ты ка выя, але 
і мы ла ў іх атрым лі ва ец ца менш 
ці ка вае.

— Пас ля кож най на бы тай фор-
мы я абя цаю са бе, што гэ та апош ні 
раз, а праз ме сяц зноў лю бу ю ся 
но вай фор май, — смя ец ца Ган-
на. — Вось і за раз на бы ла не каль-
кі: пла ную «вы стаў ляц ца» на кір-
ма шы ра мес ні каў, а муж з сы нам 
уся ляк да па ма га юць мне.

Са праў ды, «скла да ны» па да ру-
нак! Але ж па спра ба ваць трэ ба, 
та му пай ду на бы ваць «асно ву», 
алеі і фар ба валь ні кі. Мо жа, што-
не будзь ды і атры ма ец ца.

Юлія БУ КЕЛЬ.

Юль я на ПЯТ РЭН КА  

Ня про ша ныя гос ці

Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»

Су гуч ча сэр цаўСу гуч ча сэр цаў

І ЛЯ ЦЯЦЬ ГА ЛА СЫ, 
ДА НО СЯЦЬ ГІС ТО РЫІ...

МЫЛЬ НЫ ЗА НЯ ТАК,
або Як зва рыць... торт

Для ду шы і це лаДля ду шы і це ла

«А ну-ка, ху цень ка ада рві це ся 
ад сва іх кло па таў, рон да ляў і 
міг рэ няў, рас праў це пле чы і 
ўклю чы це бляск у ва чах! За-
пра шаю вас у мой ча роў ны 
свет, дзе ажы ва юць дрэ вы і 
раз маў ля юць птуш кі», — так 
за пра шае да чы тан ня свай го 
ча ра дзей на га тво ра аў тарка, 
якая не пе ра стае ве рыць 
у цуды.
Зна чыц ца, ма ла дая па ра на 
аў та ма бі лі вяр та ец ца зда лёк 
з па куп ка мі для бу ду ча га вя-
сел ля. Ма шы на ў да ро зе ла-
ма ец ца. Да до ма яшчэ да лё ка, а ноч ужо бліз ка. Да та-
го ж за ві ру ха...

Ад ра зу і не ска жаш, што гэ та мы ла.

(Уры вак)


