
«ЗА МУЖ 
ВЫЙ СЦІ — 

НЕ НА ПАСЦЬ...»
Ка лі я ву чы ла ся ў шко ле, мая ма ма 

лю бі ла паў та раць: «Лю боў зла, па лю біш 
і каз ла», а так са ма «За муж вый сці — не 
на пасць, абы за му жам не пра пасць». Та ды 
я, чар го вы раз за ка ха ная па ву шы, толь кі 
ад мах ва ла ся. Ця пер жа, гле дзя чы, як не-
ка то рыя мае ра ней шыя ка ва ле ры спі лі ся, 
скон чы лі жыц цё са ма губ ствам ці ма юць 
па за шлюб ных дзя цей, ра зу мею, што ма ма 
ме ла ра цыю...

На днях да мя не на гар бат ку за бег ла 
та ва рыш ка, з якой даў но не ба чы лі ся. Сло-
ва за сло вам, раз га ва ры лі ся пра баць коў. 
«Мне так шка да ма мы, — уз дых ну ла Ма-
рын ка. — Гля джу на яе і ра зу мею, як усё ж 
та кі важ на для жан чы ны па спя хо ва вый сці 
за муж». Та та ма ёй сяб роў кі зу сім не ал-
ка го лік, як я па ду ма ла ад ра зу. Ён — пра-
ца го лік. «І я на ват не ве даю, што горш, — 
пра цяг вае дзяў чы на. — Уяў ля еш, ён 
што год за са джвае ўсе ага ро ды буль бай. 
Акра мя та го, у нас га ду юц ца дзве ка ро вы, 
гу сі, ін ды кі, ку ры, кач кі, свін ні... Тры вя лі-
кія ма ра зіл кі ста яць у ха це, пад за вяз ку 
за поў не ныя мя сам. А та та яшчэ двух па-
ра сят ку піў. Бо буль ба за ста ла ся, маў ляў, 
«не вы кі даць жа...» Я яшчэ зра зу ме ла б, 
ка лі б ён сам з усім гэ тым упраў ляў ся. 
Дык не, зай ма ец ца толь кі буль бай. Уся ж 
жыў насць ля жыць на мам чы ных пля чах, 
а ёй жа яшчэ трэ ба і па ес ці пры га та ваць, 
і ў ха це пры брац ца. Ма ту ля ж мая вель мі 
твор чая, лю біць вы шы ваць, вя заць. Але 
ро біць гэ та ўпо тай, бо як та та ўба чыць яе з 
пяль ца мі ці прут ка мі ў ру ках, ад ра зу ма цю-
ка мі па чы нае сы паць «Што ты х... зай ма-
еш ся! Хі ба ра бо ты та бе ня ма!» Яе сяб роў кі 
вы кла да юць сваю вы шыў ку ў ін тэр нэ це, 
хва ляц ца тым, што асво і лі но выя тэх ні кі. 
А яна не мо жа... З-за цяж кай фі зіч най пра-
цы, з-за му жа-дык та та ра...»

У па доб ную сі ту а цыю тра пі ла і ба ба 
Ма ня. Яе муж ака заў ся ма ла та го, што 
пра ца го лі кам, дык яшчэ і скна рам, якіх па-
шу каць трэ ба. Але ж яна цяр пе ла, бо ка ха-
ла... Кож нае ле та год за го дам да па ма га ла 
яму су шыць се на для ка ня Бу лан чы ка ды 
трох ра гу ляў. Праў да, прак тыч на ўсе гро-
шы за зда дзе нае ма ла ко гас па дар за бі раў 
са бе. «Я ж на ват унуч кам з пен сіі ка пей чы-
ну да ва ла ўпо тай. Не дай бо жа ўба чыў бы, 
жыц ця мне ў ха це не бы ло б. У вы ні ку, тыя 
«ма лоч ныя» гро шы з'е лі мы шы. Муж за-
стаў ся ні з чым. А ка лі я аслаб ла ад та кой 
вы мот ва ю чай што дзён най пра цы і па ча ла 
хва рэць, кі нуў мя не. Ка жуць, што знай шоў 
са бе ў ін шай вёс цы кры ху ма ла дзей шую, 
якая маг ла пра ца ваць. Так вось бы вае ў 
жыц ці — быў муж, ды аб' еў ся груш».

Ня даў на ў пар ку маю ўва гу пры цяг ну ла 
не ве ра год на пры го жая па ра. Ба бу ля з дзя-
ду лем па воль на іш лі за руч ку, раз маў ля лі 
аб не чым сва ім, бы за ка ха ныя га луб кі. 
Яны з та кой цеп лы нёй і пя шчо тай па зі ра лі 
ад но на ад на го! Я не стры ма ла ся і за пы та-
ла ся, як яны змаг лі пра нес ці праз столь кі 
га доў сваё ка хан не. «Бе раг чы трэ ба ад но 
ад на го. Я ўсё жыц цё ду маў: што ж ма гу 
зра біць, каб ма ёй Со неч цы бы ло хоць кры-
ху ляг чэй, а яна — каб мне», — па дзя ліў ся 
та кім прос тым, але та кім важ ным сак рэ-
там дзя ду ля.

У ад ной вё сач цы жыў адзі но кі ста ры 
ча ла век. Ён лю біў усіх су сед скіх дзя цей і 
пра во дзіў з імі шмат ча су. Яшчэ ён лю біў 
ра біць ім па да рун кі, але да рыў толь кі крох-
кія рэ чы. Як ні ста ра лі ся ма лыя быць аку-
рат ны мі, іх но выя цац кі ўсё ад но ла ма лі ся. 
Дзе ці пе ра жы ва лі і гор ка пла ка лі. Пра хо-
дзіў ней кі час, ста ры зноў да рыў ім цац кі, 
але яшчэ больш крох кія. Ад ной чы баць кі 
не вы тры ма лі і прый шлі да яго:

— Ты муд ры і жа да еш на шым дзе цям 
толь кі даб ра. Але на вош та ро біш ім та кія 
па да рун кі? Яны бе ра гуць іх, як мо гуць, але 
цац кі ўсё ад но ла ма юц ца, і дзе ці пла чуць.

— Прой дзе зу сім ня шмат га доў, — 
усміх нуў ся ста ры, — і хтось ці па до рыць ім 
сваё сэр ца. Мо жа быць, мае крох кія цац кі 
на ву чаць іх абы хо дзіц ца з гэ тым бяс цэн-
ным да рам хоць тро хі больш аку рат на?
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На вы хад ных, гу ля ю чы па Ві цеб ску, 
яшчэ зда лёк па чу ла гу кі гус ляў. Ка лі 
па ды шла блі жэй — уба чы ла не звы-
чай нае трыа, якое ра да ва ла мі на коў 
вя сё лы мі пры пеў ка мі. Вы ступ лен не 

гэ тых мі лых ар тыс таў, якіх вы ба чы це 
на фо та здым ку, я за пі са ла на тэ ле-
фон (па гля дзець яго мож на на на шым 
сай це www.zvіazda.by). І, вя до ма, не 
ўтры ма ла ся — па зна ё мі ла ся з імі.

— Ве да е це, нам пес ня жыць да па ма-
гае, — ка жа ста рэй шая з гус ля роў Га лі на 
Аляк санд раў на Не мі зан ская. — Не здар ма 
ка жуць: «Гус лі зві няць — ду шу ма ла дзяць». 
А то ся дзіш до ма, то там каль не, то тут. 
А вый дзеш у лю дзі, возь меш у ру кі ін стру-
мент, за цяг неш вя сё лую пес ню — і боль як 
ру кой зня ло. Мы ўжо ў та кім уз рос це, ка лі 
до ма не вель мі кам форт на ся дзець увесь 
час. А не ка то рым до ма не кам форт на на-
огул. ...На ват ка лі прос та ва дзіць па стру нах 
(пра во дзіць ру кой звер ху ўніз), і то ды хаць 
ляг чэй. Чу е це, якія гу кі цу доў ныя?

Гус ля ры рас ка за лі, што іх ан самбль на-
зы ва ец ца «Сад ко». Ён яшчэ зу сім ма ла ды, 
іс нуе пры «За ла тым каль цы» (куль тур на-
гіс та рыч ны комп лекс «За ла тое каль цо го-
ра да Ві цеб ска «Дзві на») уся го два га ды.

— Згур та ва ла нас ва кол ся бе Ган на Паў лаў-
на Ка ва лё ва. У свае 75 га доў яна над звы чай 
ак тыў ная і ма ла дая ду шой. Сён ня яе з на мі, 
на жаль, ня ма. Па ся мей ных аб ста ві нах вы-
му ша на бы ла за стац ца до ма. За два га ды мы 
раз ву чы лі шмат ну ма роў. Ужо да ём кан цэр ты 
па паў та ры га дзі ны. Але без Ган ны Паў лаў ны 
нам цяж ка ва та вя лі кую пра гра му зра біць.

— Ці ка ва, як вы па зна ё мі лі ся па між 
са бой?

— Нас звя заў на род ны ан самбль «Лі-
ра», — усмі ха ец ца Га лі на Аляк санд раў-
на. — Мы з Та ма рай там спя ва ем ужо га доў 
дзе сяць, а Ган на Паў лаў на грае на до мры.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

АТ РАК ЦЫ Ё НЫ 
ДЛЯ МІЛЬ Ё НАЎ

НА ШЫ КА РЭС ПАН ДЭН ТЫ ПРА ГУ ЛЯ ЛІ СЯ ПА ПАР КУ З ЧА ЛА ВЕ КАМ, 
ЯКІ ВЕ ДАЕ ПРА СТА ЛІЧ НЫЯ КА РУ СЕ ЛІ ЎСЁ

Воль ны часВоль ны час  

«ПРА ВО ДЗІШ ПА СТРУ НАХ — 
І ДЫ ХАЦЬ ЛЯГ ЧЭЙ»

50+: жыць ці ка ва50+: жыць ці ка ва  

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)
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