
ЖЫЦЦЯПІС 528 жніўня 2020 г.

ЯК Я БЫЎ 
ІН КА СА ТА РАМ

«Век двац ца ты, век ха ро шы — толь-

кі б гро шы, толь кі б гро шы!..» Га ва ры лі 

так зу сім ня даў на — у мі ну лым ста год-

дзі, але ж і ў гэ тым фра за не стра ці ла 

сва ёй ак ту аль нас ці. Больш за тое, не 

стра ціць, ві даць, і ў на ступ ных. Ка му-

ніз му ж у нас не ча ка ец ца...

Ка ра цей, вы зра зу ме лі: раз мо ва 

пой дзе пра гро шы.

У той час яны бы лі па пя ро выя — 

«ва вёр кі», «зай цы», «зуб ры»... Асаб-

лі вай каш тоў нас ці яны не ме лі, та му 

да хо ды ча сам ледзь змя шча лі ся ў га-

ман цах, ну а ў кра мах за ін шы та вар 

гро шы ад да ва лі ся пач ка мі. Ні плас-

ты ка вых кар так, ні без на яў ных раз-

лі каў ды пла ця жоў так са ма та ды не 

бы ло, за роб кі пла ці лі ся на яў ны мі, якія 

на прад пры ем ствы ды ва ўста но вы 

пры во зі лі ка сі ры.

У нас гэ ты га на ро вы аба вя зак быў 

ус кла дзе ны на сак ра тар ку. У пэў ныя 

дні То ня вы цяг ва ла з ша фы вя лі кую 

сум ку (по тым яна ста ла цес най і для 

гро шай па шы лі спе цы яль ны мя шок) і 

еха ла ў ка су. Не ад на — гэ та стро га 

за ба ра ня ла ся, — а з «ахо вай». І на 

ма шы не, ба ла зе што з імі ўжо праб-

лем не бы ло. Хто-ні хто ў на шай уста-

но ве пры яз джаў на ра бо ту на ўлас ных 

аў то, а зна чыць, ды рэк тар цы толь кі і 

за ста ва ла ся, што вы зва ліць ча ла ве ка 

ад пра цоў ных аба вяз каў — да ру чыць, 

мож на ска заць, свя тое: пры вез ці лю-

дзям гро шы.

У той дзень мы раз ліч ва лі атры-

маць зар пла ту. Але ж вось не спа дзя-

ван ка: на пля цоў цы — ні вод най ма-

шы ны, толь кі мой ма та цыкл ста іць, які 

я толь кі што ку піў ды па чаў аб кат ваць, 

пры чым з го рам па па лам...

Але ж ды рэк тар гэ та га не ве да ла 

і та му прос та ска за ла, каб па гро шы 

То ня еха ла са мной.

Га на ро вае да ру чэн не, і яго я спа-

чат ку з фор сам пры няў, а по тым моц-

на за не па ко іў ся. Рэч у тым, што мой 

«Вос ход» ака заў ся над та ж кап рыз-

ным: з пер шых дзён ён за во дзіў ся не 

та ды, ка лі трэба бы ло мне, а та ды, 

ка лі стрэль не са мо му. (Паз ней нех та 

па ра іў мне па гля дзець у тэх паш парт 

на да ту вы пус ку. Там зна чыў ся апош ні 

дзень квар та ла... У вы твор цаў, трэ ба 

ра зу мець, план «га рэў»...)

Але ж То ня з пус тым мяш ком ужо 

вы бег ла на ву лі цу. Я з жа хам па ду маў, 

што бу дзе, ка лі ма тор не за вя дзец ца, 

і з усёй сі лы на ціс нуў на за вад ны ры-

чаг. Мой «Вос ход» тут жа ад гук нуў ся: 

за вёў ся! З паў аба ро та! То ня лі ха гоп-

ну ла на зад няе ся дзен не, мы са рва лі ся 

з мес ца.

Га рад ская ка са бы ла не да лё ка, хві-

лін за пяць да ля це лі і ста лі: ма тор на 

ўся кі вы па дак я вы ра шыў не глу шыць, 

ад нак То ня, сха дзіў шы «ў раз вед ку», 

з ган ка за кры ча ла:

— Глу шы свой дран ду лет! Тут чар-

га... Мо жа, з га дзі ну бу ду ста яць!

Ну што тут бу дзеш ра біць: я па слу-

хаў ся — стаў ча каць...

Ан та ні на са сва ім аб' ём ным мяш-

ком з'я ві ла ся хві лін праз со рак.

Я зноў дры жа чай ад стра ху на-

гой на ціс нуў на ры чаг... І раз, і дру гі, 

і трэ ці... «Вос ход» — хоць бы чмых нуў! 

А вось пасажырка — дык яшчэ і як: 

вось-вось, гля джу, за кі піць, бо ста іць 

з ме хам гро шай, а на во кал лю дзі...

Ін ша га вый сця я не ба чыў — стаў 

за во дзіць «Вос ход» з раз го ну: мет-

раў з двац цаць яго «пра цяг нуў» (То ня 

сле дам бег ла), змог ся, а ма та цык лу 

май му хоць бы хны!

Та ды ўжо і То ня мех з гра шы ма 

за кі ну ла за пле чы і, ад ной ру кой тры-

ма ю чы яго, дру гой ста ла па пі хаць мой 

«Вос ход».

Пас ля гэ та га ма тор усё ж за вёў ся, 

і мы па еха лі.

...На мес цы То ня злез ла з ма та-

цык ла, а на мя не па гля дзе ла так, што 

я зра зу меў: гро шай сён ня не дасць... 

Аль бо апош ня му, хоць у нас за пра-

ві ла бы ло: той, хто пры во зіў ка сі ра, 

атрым лі ваў пер шы.

Так яно, у прын цы пе, і вый шла: 

за ро бак То ня ад да ла — ра зам з кры-

ла тым: «Каб я хоць ка лі-не будзь, ну 

хоць раз яшчэ, се ла на гэ тую та ра-

тай ку...»

І праў да: бо лей — не се ла. У пры-

ват нас ці, на маю.

Мі ка лай Ка ма роў скі, г. Ор ша.

«ПРЫ СНІ СЯ ТОЙ, 
ХТО БУ ДЗЕ СА МНОЙ»
...Аме ры ку не ад крыю: усе ма ла дыя 

дзяў ча ты (ды і хлоп цы...), на пэў на ж, 

ха це лі б ве даць: ку ды за вя дуць іх жыц-

цё выя сцеж кі-да рож кі, з кім урэш це 

звя жуц ца лё сы і ка лі тое бу дзе?

Мя не ў мае 17-18 гэ тыя пы тан ні 

хва ля ва лі менш, а вось су сед ку-сяб-

роў ку...

Яна ў мя не ну вель мі пры го жай 

бы ла! Ка ва ле ры ліп лі з усіх ба коў: 

пры зна ва лі ся ў па чуц цях, клі ка лі за-

муж. І яна, зда ец ца, пай шла б, але ж 

вель мі ба я ла ся па мы ліц ца, уля пац ца 

ў абы што...

Ка ра цей, мы са бра лі ся ва ра жыць. 

Для гэ та га — як ста рэй шыя пад ка за-

лі — трэ ба ў ку паль скую ноч з са май 

пер шай зор кай знай сці ў лу зе тры-

пут нік, на хі ліў шы ся, зу ба мі са рваць 

яго, моўч кі, каб ні хто не ўба чыў, за-

нес ці пад сваю па душ ку і са сло ва мі 

«Пры сні ся той, хто бу дзе са мной» 

лег чы спаць.

Ка ра цей, на сло вах усё бы ло прос-

та, а вось на спра ве...

Во чы за ба ле лі, па куль мы ўба чы лі 

тую пер шую зор ку, смех раз бі раў, ка лі 

на воб ма цак шу ка лі тра ву, аж ду шы лі-

ся ад ро га ту, зры ва ю чы яе зу ба мі, а 

ўжо моўч кі не су чы да до му...

Там мне бо лей па шчас ці ла: мая ма-

туль ка (свет лай па мя ці!), на пра ца ваў-

шы ся, ужо зва лі ла ся спаць, а вось сяб-

роў чы на, згле дзеў шы, што дач ка не ў 

ха це, са бра ла ся яе шу каць. Толь кі сту-

пі ла за вес ні цы — Ка ця на су страч.

— Дзе ты бы ла? — пы тае ма ту ля.

Дзяў чы на маў чыць (тра ві на ў зу-

бах).

— Та бе што — мо ву ад ня ло? Раз-

маў ляць са мною не хо чаш?

Ка ці б не як рас тлу ма чыць, што ёй 

за раз нель га, што яна ва ро жыць... А 

як гэ та зра біць?

За зла ва ла ся, што не ўда ец ца (а 

ма ці не ад стае), сплю ну ла тую тра ві ну 

і да вай агры зац ца:

— Ты што — хо чаш, каб я до ма 

ся дзе ла, каб з ку ра мі спаць ла жы-

ла ся?

...Та кім чы нам «экс пе ры мент» са-

рваў ся: Ка ці не пры сніў ся ні хто (мне, 

да рэ чы, так са ма, хоць я і зра бі ла ўсё 

як трэ ба).

Але за муж мы ўсё ж та кі вый шлі. 

Сяб роў ка — на ле та — за вель мі пры-

стой на га і пры го жа га стар шы ню кал-

га са. Я — тро хі паз ней.

Што ці ка ва, абод вух на шых му жоў 

за вуць Ва ло дзя мі.

Ма рыя Кры вец,

Клі чаў скі ра ён.

ГУ ЛІ І ПА НА РАЗ УЛІ
...Ажа ніў ся Сцё па ра на —

У ня поў ных двац цаць год.

Гэ так лё сі ла Сця па ну

Праз ба наль ны эпі зод.

Не бла гі ён быў хлап чы на,

Праў да, рос там не вя лік.

З-за та го ён ча сам кпі ны

Чуў ад вост рых на язык.

За дзяў ча та мі не бе гаў,

Ве ча рын кі — аб мі наў,

Хоць сяб ры яго са сме хам

Час та зва лі да за баў.

А урэш це... пад па ілі,

Да вя лі, што ён жа ніх.

Ды па кі ну лі ў Амі лі

На ўсю ноч ку удва іх.

І не збег Сця пан ад дзеў кі,

Хоць яна і «ба ба-гром»:

Гру дзі — поў ныя вя дзер цы,

Стол пало міць ку ла ком.

І фі гу раю, і рос там

Для Сця па на — не раў ня.

Ды вяс ко вы люд ня прос ты:

Ста ла ра іц ца рад ня.

— Хай бя рэ та ды Амі лю,

Дзеў ку гань біць не да дзім!

Ці ж вя сел ле не асі лім?

Да па мо жам, як адзін!..

Па жа ні лі...

Ёсць да чуш ка,

Хоць і го да не прай шло.

Сцё па сам на ча мі гуш каў,

Чым здзіў ляў сваё ся ло.

Год-дру гі — із ноў дзяў чын ка.

А за ёй — яшчэ ад на.

— Што ж ты, брат, без пе ра пын ку?

Па ву чы ся б хоць, ад нак...

Ды на гэ тую па ра ду

Сцё па ўва гі не звяр таў:

Пра ца ваў ён да упа ду —

Еў не еў і спаў не спаў...

Што Амі ля? Па маж не ла,

За Сця па нам жы ву чы,

До ма з дзет ка мі ся дзе ла,

А каб неш та па маг чы...

Сцё па вер нец ца з ра бо ты —

До ма — но вай не злі чыць!

Пус та зел ле роў на з пло там,

«Свін ства» з го ла ду пі шчыць,

Дзень ня мы тая па су да

Пра ста я ла на ста ле,

За рас ла пад ло га бру дам —

У лю дзей чыс цей шы хлеў...

Сцё па пра віць гас па дар ку,

Бо Амі ля поз на спіць,

Ён за прач ку і ку хар ку,

Каб жа толь кі да га дзіць!

Не за ўва жыў, як стап таў ся:

По бач з жон кай — што смар чок.

Але ж як ні упі раў ся,

Ад яе — адзін па прок:

— А ча го ж та ды жа ніў ся,

Ка лі гэ та кі сла бак?

На пла дзіў дзя цей — кру ці ся,

Ты ж не зло мак як-ні як...

...Але ж во сен ню на свя та,

Яшчэ поў дзень не на стаў,

Не ча ка ны госць у ха ту

Да Сця па на за ві таў.

Як свя тыя там да чуш кі,

Спяць ад на ка ля ад ной,

І Амі ля у па душ ках

Уз вы ша ец ца га рой.

А ня мы тыя та лер кі

На ста ле і пад ста лом,

Там — ану чы, там — па пер кі.

Там не ха та, а дур дом!

Госць ціш ком, бач ком і ў сен цы,

За па рог і ла та ты...

Па да ро зе ён су сед цы

Рас ка заў пра тых «свя тых».

А яна ўжо і Сця па ну

Да ла жы ла, як бы ло.

І та го (хаця й не п'я ны),

Як ні ко лі, пра ня ло.

У гум не мя шок ха пае,

За бя гае з ім у дом,

Ўсё, што ба чыць, «пад гра бае»

Са ста ла і пад ста лом:

За ка рэ лыя па тэль ні,

Міс кі, бруд ныя гарш кі,

Куб кі, сло і кі, ві дэль цы,

Ін шы скарб та кі-ся кі.

І у дзве ры...

І да рэч кі

На праст кі, праз ага род...

Так без ла ян кі і спрэч кі

Сцё па вы чыс ціў сму род.

За ік ну ла ся Амі ля:

— З ча го ж ес ці бу дзе нам?

— Раз па су ду не па мы лі,

Яе мес ца бу дзе там!

Ў жон кі злос ці — поў ны кос ці,

Але ж слу хае... Маў чыць.

Зра зу ме ла, му сіць, штось ці?

Эх!.. Ра ней бы па ву чыць...

Вік тар Са ба леў скі, г. Уз да.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ПА ДОБ РАЙ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— На пад ста ве пра па ноў асноў ны мі «пунк та мі» свя та 

ста нуць Год ма лой ра дзі мы, 75-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі, 

90-год дзе Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. Пад рых та ва ны шэраг 

вы дан няў, на прык лад, мас та цкі альбом В. Бя лы ніц ка га-

Бі ру лі, кні га «І ма ці Бо жай па ма лю ся», ін шыя ад мет ныя 

кнігі. Усе най больш маш таб ныя ме ра пры ем ствы прой дуць 

6 ве рас ня. Ся род іх — ура чыс тае ад крыц цё свя та. Для 

ства рэн ня яго мас тац кай кан цэп цыі бы лі вы ка ры ста ны 

гіс та рыч ныя, края знаў чыя звест кі пра Бя лы ні чы, Ма гі лёў-

шчы ну, — ад зна чыў на па чат ку раз мо вы ў На цы я наль ным 

прэс-цэнт ры на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар БУ ЗОЎ-

СКІ. — Прой дзе ўзна га ро джан не пісь мен ні каў — пе ра мож-

цаў На цы я наль най лі та ра тур най прэ мі і.

У ме жах свя та ад бу дзец ца экс пе ды цыя «Да ро га да 

свя ты няў», прой дзе на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 

«Бя лы ніц кія чы тан ні», бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі кон кур-

су «Кні га з эк ра на», а так са ма ін шых твор чых спа бор-

ніц тваў, што пра во дзі лі ся на пя рэ дад ні. Да дуць старт гіс-

та рыч най квэст-гуль ні «Скарб кня зя Галь шан ска га», да 

якой за пра ша юц ца ўдзель ні кі свя та. А 5 ве рас ня ў 11 га-

дзін ад бу дзец ца круг лы стол «Мас тац кая лі та ра ту ра як 

шлях адзін да ад на го: Сло ва ства раль нае і раз бу раль-

нае» з удзе лам бе ла рус кіх і за меж ных пісь мен ні каў з 

мно гіх кра ін све ту. Пра гэ та пад ра бяз на рас ка заў ды рэк-

тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Ся род за сна валь ні каў і ар га ні за та раў круг ла га ста ла, 

га лоў ная мэ та яко га пры цяг нуць ува гу да бе ла рус ка га 

пры го жа га пісь мен ства ў све це, — Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Вы да-

вец кі дом «Звяз да», вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». 

Су стрэ ча май строў сло ва прой дзе ў фар ма це Zum-кан фе-

рэн цыі, але па гля дзець яе мож на бу дзе і ў транс ля цыі на 

YоuTubе.

На цэнт раль най пло шчы ка ля рай вы кан ка ма 5-6 ве рас-

ня бу дуць пра ца ваць па віль ё ны «Дру кар скі двор», «Сло-

ва пісь мен ні ка» і мно гія ін шыя, дзе ўдзель ні кі і гос ці Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства змо гуць азна ё міц ца з кніж ны-

мі на він ка мі і су стрэц ца з пісь мен ні ка мі. Так са ма бу дуць 

прад стаў ле ны экс па зі цыі пе ры я дыч ных вы дан няў рэс пуб-

лі кан скіх і рэ гі я наль ных СМІ. Лі та ра тур ныя су стрэ чы, прэ-

зен та цыі і аў то граф-се сіі прой дуць на пля цоў цы «Сло ва 

пісь мен ні ка».

У сваю чар гу, на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га аб-

лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ва ле рый МА ЛА ШКА ад-

зна чыў, што ро біц ца ўсё для та го, каб удзель ні кам свя та і 

гас цям бы ло зруч на і кам форт на.

— Наш го рад і воб ласць пас ля гэ та га свя та атры-

ма юць доб рую спад чы ну, та му што бы ла пра ве дзе на 

грун тоў ная пад рых тоў ка, якая за кра ну ла інф ра струк ту ру 

го ра да, транс парт ныя ма гіст ра лі і цэ лы шэ раг аб' ек таў 

куль ту ры. Без умоў на, жам чу жы най тут мож на лі чыць 

рэ кан стру я ва ны му зей Ві толь да Бя лы ніц ка га-Бі ру лі, які 

пер ша па чат ко ва з'я віў ся 50 га доў та му, а ця пер зноў 

ча кае сва іх на вед валь ні каў. Уста но ва не толь кі аб ста-

ля ва на ўсі мі су час ны мі тэх на ло гі я мі — у ёй ство ра на 

без бар' ер нае ася род дзе, а гэ та зро біць мас тац тва да-

ступ ным шы ро ка му ко лу на вед валь ні каў. Звяр таю ўва гу і 

на та кую пля цоў ку, як «Лёс зям лі ма ёй праз сло ва», дзе 

ад люст ра ва ны эта пы раз віц ця на ша га рэ гі ё на. Ма гі лёў скі 

абл вы кан кам, Бя лы ніц кі рай вы кан кам за пра ша юць усіх 

да лу чыц ца да свя та і ад кры ваць но выя ста рон кі і та ям-

ні цы на ша га краю.

Але на ДРАП КО.
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