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ЛЯ ЖЫЦЬ? 
ХАЙ ЛЯ ЖЫЦЬ

...Як вя до ма, коль кі лю дзей, 

столь кі і мер ка ван няў. Я, на прык-

лад, лі чу, што ў кож на га з нас па-

він ны быць пэў ныя мэ ты. Гэ та — па-

пер шае, а па-дру гое — жа дан не іх 

здзяйс няць. Ка лі та ко га ў ча ла ве ка 

ня ма, то ня ма, ві даць, і сэн су ў яго-

ным жыц ці.

Мне, на прык лад, з ран ня га дзя-

цін ства ха це ла ся мець вы шэй шую 

аду ка цыю. Атры маць яе пры ма іх 

ся мей ных аб ста ві нах бы ло ней ма-

вер на цяж ка! Мож на бы ло ад сту-

піць, здра дзіць сва ёй ма ры, ад-

нак гэ та — не ў ма ім ха рак та ры: 

я скон чы ла не ад ну, а на ват дзве 

ВНУ, хоць паз ней (аб гэ тым так-

са ма вар та ска заць) і зра зу ме ла, 

што га лоў ным до ка зам най леп шых 

ча ла ве чых якас цяў ды ар га ні за тар-

скіх здоль нас цяў з'яў ля юц ца зу сім 

не дып ло мы...

Але ж вось яны з'я ві лі ся, а пас-

ля гэ та га — і но выя мэ ты-жа дан-

ні. Я на ву чы ла ся ва дзіць ма шы ну, 

іг раць на гар мо ні ку і на ват — каб 

па спы таць свай го са праўд на га мё-

ду — за ня ла ся пча ляр ствам.

Трэ ба ска заць, што з ім, як і з 

мно гім ін шым: ма ла бы ло за ха цець, 

трэ ба шмат ча го ве даць і шмат што 

ўмець. Доб ра, што по бач бы лі во-

пыт ныя пча ля ры-ад на вяс коў цы. 

Пад іх «чу лым кі раў ніц твам» і з ця-

гам ча су я зай ме ла пчаль нік, у якім 

бы ло ўжо 12 вул ляў, што ў ма ім, на 

жаль, не юным уз рос це на ват і мна-

га ва та, бо цяж ка...

Як на тое лі ха, гэ тыя скар гі быц-

цам нех та па чуў: ле таш няй во сен ню 

на ма іх пчол на па лі чу жыя і, на вя лі-

кі жаль, пе ра маг лі. Вул лі за ста лі ся 

пус тыя, і гля дзець на іх ста ла вель-

мі ба лю ча. А та му я зноў узя ла ся 

дзей ні чаць. За 30 кі ла мет раў ад 

улас най вёс кі знай шла гас па да ра, 

які пра да ваў сем'і пчол, і з «гру пай 

та ва ры шаў» па еха ла куп ляць.

Што ўра зі ла, пра даў цом ака заў-

ся ін ва лід-ка ля сач нік з пчаль ні ком 

у паў сот ні вул ляў!

Мы ў яго за бі ра лі ча ты ры.

Для транс пар ці роў кі мой 

прыяцель-кан суль тант пра ду гле-

дзеў, зда ец ца, усё: за крыў лат кі, 

звер ху шчыль на за ла жыў іх до-

шчач ка мі і пры крыў коў дра мі. Цяж-

ка ва тыя на крыў кі мы па кі да лі гас па-

да ру, бо сем'і я пла на ва ла па ся ліць 

у сва іх пус ту ю чых «хат ках».

Да лей за ста ва ла ся ці не са мае 

прос тае: вул лі з пчол ка мі са ста віць 

у ку заў гру за вой ма шы ны, ту ды ж 

па сес ці ма ім па моч ні кам-муж чы нам 

і да брац ца да моў...

Вы яз джа лі мы, праў да, цям ком, 

але ж, да лі бог, да еха лі б без пры-

год, ка лі б у ад ным мес цы шлях 

на шай ма шы не не пе ра крыў так 

зва ны ля жа чы па лі цэй скі. Яго, не 

эка но мя чы буд ма тэ ры я лы, укла лі 

як раз на су праць шко лы і за дра лі 

так...

Ка ра цей, ку заў гру за ві ка пад кі-

ну ла, пры чым пад кі ну ла так, што ў 

вул лях рас хі ну лі ся до шчач кі і пчол кі, 

ад па вед на, вы паў злі ў ку заў...

Кры ку, шу му, а за ад но і ма цю коў 

там уз нік ла столь кі!..

Ша фё ру прый шло ся рэз ка спы-

ніць ма шы ну, а нам — пры ску пым 

свят ле ліх та ра — за па ліць ды мар 

ды з яго да па мо гай па праў ляць не-

па лад кі.

Зра бі лі, як быц цам, усё, да еха лі, 

і тым не менш на ва сель цаў у двор 

муж чы ны ўно сі лі з вя лі кай асця ро-

гай і толь кі на заўт ра па ся ля лі ў свае 

дам кі...

Ця пер яны там жы вуць і шчы-

ру юць — ра ду юць сэр ца ды час ад 

ча су на гад ва юць пра та го ля жа ча га 

па лі цэй ска га. «Дзя ку ю чы» яму адзін 

з на шых муж чын до сыць доў га на-

сіў на тва ры ад мет ную пух лі ну.

Ні на Бур ко,

в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

КУ ПІ НА 
З СЮР ПРЫ ЗАМ

Час май го дзя цін ства — ужо да-

лё кія шас ці дзя ся тыя мі ну ла га ста-

год дзя — вя сё лая, бес тур бот ная 

па ра! Ха ця...

На лет ніх ка ні ку лах я, вя до ма ж, 

ха дзі ла з сяб ра мі на рэч ку, але 

пры гэ тым да па ма га ла баць кам па 

гас па дар цы, а яшчэ — за раб ля ла 

гро шы. Як за раз пом ню — за кі ла-

грам чар ніц пла ці лі со рак ка пе ек. 

Для нас, дзя цей, — вя лі кія гро шы! 

І та кой бя ды, што пра ца — так са ма 

не з лёг кіх.

На прык лад, за ра ку, у Лаз дун-

скі лес, яшчэ трэ ба бы ло дай сці, 

у ім — не за блу дзіц ца. Мой та та, 

як пра ві ла, быў пра вад ні ком, а мы, 

вяс коў цы з яго «ка ман ды», ста ра-

лі ся не ад стаць. Яшчэ і та му, што 

ра зам, у кам па ніі, і смя лей бы ло, 

і ве ся лей.

...Дык вось, той раз га дзін у сем 

ра ні цы мы ўжо ру шы лі ў да ро гу. Іш-

лі цу гам ад но за ад ным, па рос най 

тра ве, з плос кі мі ко шы ка мі за пля-

чы ма (у та кіх зруч ней по тым нес ці 

яга ды, бо шлях не бліз кі — кі ла мет-

раў шэсць)...

Коль кі мы там прай шлі ды спы ні-

лі ся, бо на тра пі лі на доб рыя ла пі ны 

чар ніц. Збі раць іх — асаб лі ва дзе 

шмат і буй ныя — ад но за да валь нен-

не! Та му кож ны спя шаў ся — ста раў-

ся на браць па бо лей.

Адзі нае — дзень нам вы паў 

вель мі спя кот ны: блі жэй да абе ду 

за пяк ло ўжо так, што не бы ло чым 

ды хаць. А мне да ўся го — раз ба ле-

ла ся га ла ва. Та му, кі нуў шы на зям-

лю ней кую апра на ху, я пры се ла ў 

цянь ку. Ін шыя так са ма ста лі «пры-

зям ляц ца» по бач. Та та даў мне лус-

ту хле ба са сквар кай ды агур ком... 

Я з'е ла і не ўза ба ве за сну ла...

Пад ха пі ла ся ад піс ку, ен ку, ро-

га ту і ні чо га не маг ла зра зу мець. 

Ад на з жан чын, цёт ка Та ма шы ха, 

як пад сма ле ная з кры кам на сі ла ся 

па між дрэў, пры чым — зры ва ю чы, 

скі да ю чы з ся бе спад ні цу, хуст ку, 

блуз ку... Хут ка за ста ла ся ў ад ным 

спод нім...

Дзе ці, гле дзя чы на гэ та, аж за-

хо дзі лі ся ад ро га ту, да рос лыя — на 

ўсе во чы гля дзе лі, але сця міць ні чо-

га не маг лі.

...По тым ста ла вя до ма, што цёт-

ка, пры сеў шы пад са сной і доб ра 

за дра маў шы, вы бра ла для гэ та га 

не най леп шае мес ца: сва ім шы ра-

ка ва тым аза дкам яна «ўтап та ла» ў 

зям лю ма ла пры кмет ную ку пі ну, у 

якой быў ве лі ка ва ты... му раш нік.

Яго на сель ні кі, ну вя до ма ж, не 

па цяр пе лі та ко га на хаб ства і вы ра-

шы лі ад помс ціць...

Мяр ку ю чы па рэ ак цыі цёт кі, рас-

пла та бы ла не жар тоў най! Мож на 

ска заць, на ва чах це ла жан чы ны 

ста ла па кры ва цца чыр во ны мі пля-

ма мі-пу хі ра мі, твар па лаў ад бо лю 

і со ра му, бо гэ та ж ця пер жан чы ны 

(ды і муж чы ны...) амаль го лы мі вы-

сту па юць са сцэ ны, а та ды — бронь 

бо жа!

...З той па ры шмат ча су прай-

шло — змя ні лі ся но ра вы. А вось 

па мяць — яна за ста ла ся. І бу дзіць 

яна ту гу па ма лой ра дзі ме, і клі ча 

вяр нуц ца ў да ра гі для сэр ца ку ток.

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

НА НІЖ НЯЙ 
ЖЭР ДАЧ ЦЫ 
СЯ ДЗЕ ЛІ...

Жон ку са бе Мац вей пры вёз 

з вой ска, зда лё ку, аж но з Ура ла, 

але ж неш та з ёю не ўжыў ся. У хут-

кім ча се (доч кі-бліз ня ты ў шко лу 

толь кі збі ра лі ся) кі нуў ён сям'ю ды 

па ехаў не ку ды ў Ка зах стан. Кі ра, 

яго жон ка, ці хая, пра ца ві тая жан чы-

на, за ста ла ся ў вёс цы, са ма га да-

ва ла да чок, са ма по тым да гля да ла 

свяк ру ху. Пра па ноў ва лі ёй ад даць 

цяж ка хво рую ў дом са ста рэ лых — 

ня вест ка ад мо ві ла ся. Бы ла з ёй да 

апош ня га, па-люд ску па ха ва ла. 

А сын — ён на ват ад ві тац ца та ды 

не пры ехаў.

Жан чы не, вя до ма ж, цяж ка ў 

жыц ці прый шло ся, бо да ўся го яна 

тры ма ла не ма лую гас па дар ку, пра-

ца ва ла ў саў га се. Не ска заць, каб 

з не кім бліз ка сяб ра ва ла, але ж і 

во ра гаў так са ма ні ко лі не ме ла: ха-

та яе бы ла не як з краю, як бы ад-

су ну тая ад ву лі цы... А збо ку пры ёй 

хлеў ды га род, а да лей — хмыз няк, 

аль шэў нік.

...У той дзень жан чы на вы пус ці-

ла на пад во рак ку рэй, вы гна ла на 

па шу ка ро ву, пра па лі ла ў пе чы ды 

не ўза ба ве пай шла ў су сед нюю вёс-

ку, каб ку піць са бе цук ру.

І ту ды, у кра му за пяць кі ла мет-

раў, і на зад яна іш ла хут ка. Да та-

го ж ру кі ёй ад ры ва лі па куп кі. Так 

што Кі ра доб ра-та кі ста мі ла ся і до ма, 

ад ра зу ж, ха це ла ад па чыць. Толь кі 

пры ляг ла, як чуе — стук у вак но:

— Жы вая ты там ці не? — пы та-

ла су сед ка. — Ідзі ў двор... Неш та 

з тва і мі ку ра мі зра бі ла ся.

Кі ра тут жа вы ска чы ла з ха ты і... 

спы ні ла ся: усё яе птаст ва ля жа ла 

на зям лі, і толь кі асоб ныя з ку рэй 

яшчэ кры ху ва ру шы лі дзе ла па мі, 

дзе кры ла мі...

— Гэ та, вя до ма ж, не так са бе, — 

абу ра ла ся ўго лас су сед ка, — гэ та ж 

ім ней кай атру ты пад сы па лі. А яны 

(коль кі ж там маз гоў у ку ры цы?) 

яе і ха пя ну лі... Та му ты, ба бач ка, 

пер'е, мо жа, і ска рыс тай, ка лі трэ-

ба, а вось мя са — не, ні ў якім ра зе! 

Вы кід вай і не шка дуй!

Што за ста ва ла ся Кі ры: толь кі за-

пла каць ды моўч кі ўзяц ца за пра цу. 

Аб скуб ла сва іх са ка тух, не ча па ю чы 

кры лы (бо там пер'е дроб нае) ды і 

за нес ла за хлеў, вы кі ну ла ў сліў-

няк — заўт ра мер ка ва ла за ка паць, 

бо сён ня на гэ та сі лы ўжо не бы ло. 

Жан чы ну да ўся го ду шы ла крыў да. 

«Хто ж гэ та і за што па тру ціў ма іх 

ку рэй? — ду ма ла яна. — Ка го і чым 

я маг ла ўгня віць?»...

Доў га не маг ла за снуць, а ра ні-

цай, як заўж ды, пад ха пі ла ся да іць 

ка ро ву, па звыч цы за зір ну ла ў ку-

рат нік. І там на ніж няй жэр дач цы ся-

дзелі яе пе вень і ўсе пяць ку ра чак. 

Праў да, вы гля да лі яны так, што Кі ра 

аж зай шла ся ад ро га ту...

На «гук» — да та го ж та кі не ча-

ка ны — тут жа пры бег ла су сед ка. 

Яна і «рас кры ла кар ты»:

— Гэ та ж учо ра Іг нат (так са ма 

су сед, толь кі з ін ша га бо ку), му сіць, 

га рэл ку гнаў, бра гу раз ліў, пе ра но-

ся чы, а ку ры яе і па кля ва лі — мно га 

ім трэ ба?

Ка ра цей, праз га дзі ну-дру гую 

вёс ку аб ля це ла на ві на пра Кі ры ных 

«п'я ных» ку рэй. На іх жа, амаль да-

га ла «раз дзе тых», лю дзі пры хо дзі лі 

па гля дзець і па смя яц ца: ка лі ня ма з 

ча го, дык яно і са праў ды — мож на 

і з ку рэй.

Ула дзі мір Пу гач,

в. На ва сёл кі, Пет ры каў 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

Раз бі тае сэр ца
Пра мяс цо выя ле ген ды, 
якія мо гуць ака зац ца чыс тай праў дай

Н
А шы коў ных га рад скіх клум бах, якія вы са джва юць і да гля-

да юць спе цы я ліс ты ка му наль ных служ баў, ды на дач ных 

квет ні ках, дзе гас па ды ні спа бор ні ча юць у се лек цыі ня ба ча ных ві-

даў і сар тоў, гэ тыя сціп лыя квет кі не ўба чыш. На ват на вяс ко вых 

ага род чы ках яны ўжо амаль звя лі ся — і там іх вы цес ні лі больш 

буй ныя і яр кія пі во ні і ка са чы. А тут рап там не ча ка на ў са мым 

цэнт ры ста лі цы, у ад ным з ця ніс тых ста рых два роў, раз бі тае сэр ца 

за кра са ва ла, пад стаў ля ю чы сон цу кож ную сваю ру жо вую з бе лым 

«за вуш ніч ку». І так гэ та бы ло не спа дзя ва на і кра наль на, бы су стрэў 

даў ня га, ка лісь ці вель мі доб ра зна ё ма га, а ця пер амаль за бы та га 

ча ла ве ка, і ра зам з ім вяр ну лі ся і шчыль на ахі ну лі воб ра зы, гу кі, 

па хі з да лё ка га-бліз ка га мі ну ла га.

У на шай мяс цо вас ці гэ тыя квет кі зва лі на поль скі ма нер — грон-

ца сэр ца. Га доў з трыц цаць на зад іх вя ліз ныя кус ты кра са ва лі ся 

ці не на кож най вяс ко вай клум бе, і май скі мі душ на ва та мі ве ча ра мі 

іх тра вя ніс та-мя до вы пах пе ра ма гаў усе во да ры поз няй вяс ны і 

лу наў над ву лі цай. Зда ва ла ся, яго на ват мож на па ма цаць ру ка мі. 

На апош ні зва нок і на пер шыя вы пуск ныя эк за ме ны ўсе школь ні кі 

нес лі грон ца сэр ца ў бу ке тах. Яго «за вуш ніч кі» трым це лі ў такт 

ха дзе, і зда ва ла ся, што на зя лё ныя га лін кі па се лі дзі вос ныя пчо лы 

з ру жо вы мі крыл ца мі, якія вось-вось уз ні муц ца ў не ба ча роў ным 

ро ем... Пры тым, што гэ тыя квет кі бы лі паў сюль, іх гас па ды ні вель мі 

бе раг лі. Крый бо жа бы ло, по лю чы клум бу, вы рваць хоць ка лі ва ад 

кус та грон ца сэр ца. На зі му яго ста ра лі ся пры крыць апа лым ліс цем, 

каб не вы мерз ла. Дзя лі лі ся гэ ты мі квет ка мі, асаб лі ва з людзь мі 

пры ез джы мі, так са ма не ах вот на...

У та ко га тра пят ко га стаў лен ня бы ла свая пры чы на. Лі чы ла ся, 

што на шы мяс цо выя квет кі ад мыс ло выя, і та кіх больш ня ма ні дзе. 

Ста рыя ба бу лі на ват гіс то рыю пра гэ та рас каз ва лі, пе ра кон ва ю чы, 

што іх нія ба бу лі яе не па срэд ны мі свед ка мі бы лі... На прык лад, мая 

баб ка Амі ля, якая на ра дзі ла ся ў са мым па чат ку мі ну ла га ста год дзя, 

рас па вя да ла, што ба бу ля яе баць кі слу жы ла та ды па ка ёў кай у тым 

са мым ма ёнт ку, дзе ўсё і па ча ло ся...

У ма ёнт ку жы ла пры го жая па нен ка, да якой сва та лі ся шлях-

ці цы з уся го на ва кол ля. Але баць ка яе быў ба га ты і вель мі 

на ра віс ты, та му ад маў ляў ка ва ле рам, заў сё ды зна хо дзя чы важ кую 

пры чы ну. З ця гам ча су сва ты едзіць пе ра ста лі, а па нен ка са мот на 

ся дзе ла ў ба га тым бе лым па ла цы, ужо ні на што не спа дзе ю чы ся. 

Але тут з гу берн ска га Мін ска пры ехаў да су се да сва як. Быў ён 

ма ла ды, пры го жы, заможны, а яшчэ і мас так. Ста ры ўпар ты пан 

за мо віў яму парт рэт сва ёй не на гляд най дач кі. Мас так стаў час та 

бы ваць у іх нім до ме, на ват за ста вац ца з па нен кай сам-на сам пад-

час ра бо ты над пар трэ там. А дзяў чы не, якая ся дзе ла ледзь не пад 

зам ком, аб дзе ле ная муж чын скай ува гай, шмат не трэ ба бы ло, каб 

за ка хац ца. І ма ла ды ча ла век ад каз ваў ёй уза ем нас цю, але ра зу-

меў, што шан цаў у яго нуль, бо баць ка па нен кі вель мі не ўхва ляў 

яго за ня так, які лі чыў зу сім не вы са ка род ным.

У
СЁ скон чы ла ся без гуч ных сцэн і тра ге дый. Па за ля цаў шы ся 

ле та, на пі саў шы той парт рэт і пе ра ка наў шы ся, што дзяў чы ну 

за яго не вы да дуць, мас так з'е хаў і больш ні ко лі да сва я ка ў нашы 

мяс ці ны не пры яз джаў. Увес ну толь кі пры слаў па нен цы скры нач ку, 

у якой быў кор чык не вя до май да гэ та га квет кі. «Ты раз бі ла маё 

га ра чае сэр ца» — бы ло на пі са на ў пры кла дзе най за піс цы. Кор чык 

па са дзі лі ка ля па ла ца, па нен ка са ма пес ці ла яго і да гля да ла, зі мой 

на кры ла ліс цем, каб не змерз. А праз год у маі кус цік вы пус ціў тон-

кія доў гія стрэл кі, і на кож ным трым це лі ру жо выя квет кі, са праў ды 

вель мі па доб ныя на рас ко ла тыя сэр цай кі.

Па нен ка тая так і не вый шла за муж, на ват ка лі праз не каль кі 

га доў па мёр яе баць ка-дэс пат. Яна са ма гас па да ры ла ў ма ёнт ку, 

і ўсе квет ні кі ка ля яе па ла ца бы лі за са джа ныя ад ны мі квет ка мі, 

якія яна па-поль ску зва ла «га ра чае сэр ца», а мяс цо вая га вор ка 

зра бі ла з іх «грон ца сэр ца». Яна са ма да гля да ла іх і вель мі піль-

на са чы ла, каб ні адзін фля нец, ні ад на га лін ка з яе пад вор ка не 

пра па ла. Бо ве ры ла, што так змо жа пры цяг нуць у свой па ны лы 

дом ня спраў джа нае ка хан не і ад ной чы ён, яе ге рой, аба вяз ко ва 

вер нец ца. А ка лі, так і не да ча каў шы ся і не па кі нуў шы пас ля ся бе 

спад чын ні каў, яна ў со рак два га ды ці ха ска на ла ад су хо таў, усе 

мяс цо выя жан чы ны кі ну лі ся да клум баў, якія за ста лі ся без гас-

па ды ні, каб ад ка паць са бе ка ва ла чак дзі вос най квет кі — сім ва ла 

над зеі і вер нас ці...

Я вось за раз згад ваю гэ ту амаль за бы тую вяс ко вую каз ку 

і спра бую су па ста віць з рэ ча іс нас цю. У на шым на ва кол лі 

зу сім не да лё ка адзін ад ад на го са праў ды ста я лі тры за мож ныя 

ма ёнт кі. Гас па ды няй ад на го з іх у ХІХ ста год дзі бы ла ней кая па ні 

Сві да ва. А гас па да ра мі ін шай ся дзі бы, якая, да рэ чы, ра зам са 

ста рым пар кам за ха ва ла ся і да гэ туль, у той час бы лі Вань ко ві чы. 

Мо жа, тая ра ман тыч ная сум ная гіс то рыя па між па нен кай і за ез-

джым мас та ком ад бы ла ся на са мрэч? Мо жа, і пра квет кі праў да, 

бо раз бі тае сэр ца, або ды цэнт ра, бы ло ўве зе на ў Еў ро пу з Япо ніі 

ў пер шай па ло ве ХІХ ста год дзя і ка рыс та ла ся вя лі кай па пу ляр-

нас цю пры аздаб лен ні ся дзіб... За над та шмат су па дзен няў для 

ад ной ле ген ды.

Ня ма ў ка го спы таць. Даў но ля жаць на кла дах і ге роі, і свед кі 

тых па дзей, і на ват іх уну кі, якія маг лі штось ці па цвер дзіць або 

ўдак лад ніць. І толь кі «за вуш ніч кі» грон ца сэр ца, як і дзвес це га доў 

на зад, за гад ка ва трым цяць на га лін ках, бы пчо лы з дзі вос ны мі 

ру жо вы мі крыл ца мі.

Г
ЭТ КІЯ амаль фан тас тыч ныя, ад роз ныя ад ін шых, мар кё ры, 

якія ра дзі ма па кі дае нам як за сеч кі на па мя ці.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


