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«ДЗЕЎ КІ» ДУР НО ГА 
НЕ ПА РА ЯЦЬ...

Гэ та гіс то рыя з тых яшчэ, зда ец ца, па мят-

ных ча соў, ка лі мя са і каў бас у кра мах амаль 

не бы ло, а вось ла сі ды дзі кі ха дзі лі ў ля сах, 

мож на ска заць, стат ка мі. Не дзі ва, што па-

ляў ні чыя, па браў шы лі цэн зіі, як ман ны ня-

бес най ча ка лі ад крыц ця се зо на і, зда ра ла ся, 

неш та зда бы ва лі — пры во зі лі да моў важ кія 

за плеч ні кі амаль дар ма вых пра дук таў... Вя-

до ма ж, ка лі па шан цуе...

На гэ та спа дзя юц ца, ві даць, усе ры ба кі і 

па ляў ні чыя. Та му і збі ра юц ца за га дзя, та му і 

ча ка юць вы хад ных.

...На тую ня дзель ку мяс цо выя па ляў ні чыя 

пад рых та ва лі ўсё — на ват гру за вік са бе «вы-

пі са лі», з са ма га ран ку ста лі «гру зіц ца» ў 

ку заў. Праў да, усёй бры га дай. Ад на го з ама-

та раў не бы ло, бо ён аку рат у гэ тую ж га дзі ну, 

пра клі на ю чы ўвесь бе лы свет (а най больш 

сваю жон ку і це шчу), ехаў да апош няй пе ра-

вор ваць буль бу. Ней кі мя шок яе, пад ня ты з 

зям лі, ды тое кля тае буль бя ні шча — на дум ку 

гэ тых злых жан чын — бы лі на шмат важ ней-

шыя за яго нае па ля ван не!

У вы ні ку абу ра ны (ды што там — мож на 

ска заць, згвал та ва ны!) па ляў ні чы сяк-так пе-

ра араў ага род — пад рых та ваў зя мель ку да 

зі мо вых ка ні ку лаў.

Пас ля гэ та га не абы шло ся, вя до ма ж, без 

це шчы ных блі ноў, без доб рай чар кі і сквар кі. 

Ад нак на строй у зя ця ўсё ад но не па леп шыў-

ся. Усю да ро гу да аў та стан цыі ён ішоў услед 

за жон кай ды бэс ціў яе, яе ма му, буль бу ды 

га род са мы мі апош ні мі сло ва мі...

У гэ ты са мы час і яго ныя сяб ры па ляў ні-

чыя не лепш па чу ва лі ся, бо ў ра ніш нім ту ма не, 

з пер шай жа «за гон кі», ад ным не абач лі вым 

стрэ лам на па вал за ва лі лі... ка ро ву.

Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба ска заць, што 

ад бы ло ся гэ та не па да лёк ад ляс ной вё сач кі, 

што рас фар боў ка ў ра гу лі бы ла па доб ная да 

ла сі най... Але ж ні па ляў ні чым, ні гас па да рам 

кар мі лі цы ад та го не ляг чэй.

Ра зам бе да ва лі, ра зам ду ма лі, што ж да-

лей ра біць?

Сыш лі ся ўрэш це на тым, што ўдзель ні кі 

па ля ван ня ту шу вось гэ тай, «ста рой» ка ро вы 

за бя руць са бе, а гас па да рам, як той ка заў, 

«кам пен су юць стра ты» — скі нуц ца на куп-

лю но вай.

Пры няць та кое ра шэн не бы ло ня лёг ка, 

гро шы ад даць (а тым больш кож на му ў па ме-

ры амаль ме сяч на га за роб ку!) — ку ды ця жэй. 
Гэ та — па-пер шае, па-дру гое — гэ та ж со-
ра му коль кі! Блі жэй да ве ча ра ўсё мяс тэч ка 
толь кі і га ва ры ла, што пра іх «уда лае» па ля-
ван не, не ча ка ны тра фей ды тое, за коль кі яго 
зда лі на мя са кам бі нат...

Ка ра цей, ха пі ла па ляў ні чым: «за пі ла ва-
ныя» жон ка мі, яны не каль кі тыд няў ха дзі лі 
змроч ныя да па чар нен ня...

І толь кі Ва сі лю ў той час бы ло ляг чэй. Ён 
упер шы ню, зда ец ца, быў за да во ле ны, што 
яго ныя «дзеў кі» (жон ка з це шчай) пры му сі лі 
яго пе ра вор ваць буль бу.

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

НА ЧУ ЖЫ КА РАВАЙ 
ВА ЧЭЙ НЕ ПА РЫ ВАЙ

Па сва ім пры зна чэн ні печ у на шай вяс ко-

вай ха це бы ла ўні вер саль ная. Па-пер шае, у 

ёй га та ва лі ся роз ныя ня хіт рыя стра вы, па-

дру гое, у се зон там су шы лі ся кра мя ныя ба ра-

ві кі, на ні за ныя на тон кія дуб чы кі, па-трэ цяе, 

яна слу жы ла пя кар няй: ма ма са ма ўчы ня ла- 

за меш ва ла цес та, ка мя кі яго на драў ля най 

ла па це аку рат на ста ві ла на пра грэ ты под і 

га дзі ны праз дзве да ста ва ла — у вы гля дзе 

па хкіх дух мя ных хля боў...

Бы ло ў пе чы яшчэ ад но пры зна чэн не: яна 

ля чы ла. Ста рэй шым ся мей ні кам — спі ны ды 

па яс ні цы, а нам, ма лым, — пра сту ду. Бы ва-

ла, на гу ля ем ся на за мерз лай ра чул цы, да моў 

пры бя жым, — ма ці ка ман дуе: «А ну марш на 

печ!» За ле зеш, а там...

Лю дзі праў ду ка жуць: «Ня ма леп шай рэ-

чы, як до ма на пе чы».

Але ж і гэ та не ўсе яе функ цыі: чар го вай і 

не ма ла важ най бы ло тое, што зі мой, як толь-

кі па чы на лі дай маць ма ра зы, ма ці ўно сі ла 

ў ха ту азяб лых ку рэй, за піх ва ла іх у цёп лы 

пад пе чак ды за кры ва ла за слон кай. Зда ра-

ла ся, не ка то рыя з чу ба так там нес лі яй кі. 

Да ста ваць іх да ру ча ла ся най спрыт ней ша му 

і най драб ней ша му — май му мен ша му бра ту. 

Але ж ад ной чы...

У час вай ны ў на шай вёс цы раз мя шчаў ся 

ва ро жы гар ні зон. Уз на чаль ваў яго ка мен-

дант, які да ру чыў ста рас ту ха дзіць па ха тах 

і збі раць для слу жы вых яй кі.

За гад ёсць за гад, той збі раў — час ця ком 

на сіў іх поў ным ка шом. Але ж і яго, ві даць, не 

ха па ла. Та му асоб ныя з нем цаў ча сам вы праў-

ля лі ся на про мы сел са мі. Ледзь не з па ро га 

за яў ля лі та ды: «Мат ка, яй кі!», і жан чы ны — ні-

дзе ж не дзе неш ся — му сі лі ад да ваць...

Не як у раз гар зі мы адзін з та кіх «га лод-

ных» нем цаў ува ліў ся да нас у ха ту, за га даў 

сваё заў сёд нае:

— Мат ка, яй ка!

Ма ма ў ад каз:

— Ніхт яй ка... Зі ма... Не ня су цца кур кі!

А тыя, як на лі ха, з пад печ ка го лас па-

да юць...

Не мец па чуў, зра зу меў, ад куль гэ ты гук, 

скі нуў шы нель і... у пад пе чак.

Хто ве дае, мо жа, там бя ле ла ся штось, і ён 

да цяг нуц ца ха цеў... Ка ра цей, до сыць да лё-

ка ўціс нуў ся. Пе ра па ло хаў ку рэй, яны сва ім 

гвал там ледзь печ не раз нес лі!

Не мец, ба чым, спа ло хаў ся, стаў на зад ад-

паў заць... А вы лез, на но гі стаў, — стра шыд-

ла-стра шыд лам: адзен не ў пер'і, у пы ле, у 

ку ры ным па мё це... Злы як гад... За піс та лет 

ха па ец ца... Ма ма ледзь яго су па ко і ла, ад-

пра ві ла з ха ты.

Вось та ды мы, ма лыя, ужо і «ада рва лі-

ся» — ра га та лі да слёз! Ста рэй шы брат на ват 

рыф ма ван ку пры ду маў: «Мат ка, яй ка, мат ка, 

шпэк, я га лод ны ча ла век»...

На што ма ма, пом ню, ска за ла, што лю дзі 

(ча ла ве кі) вось так, як гэ ты не мец, ні ко лі не 

ро бяць.

Вік тар Не сця ро віч,

г. Ла гойск.

РАЗ ВІ ТАН НЕ З... ПЯ ЧАТ КАЙ
За ўва жа на, што най больш пра ча ла ве ка 

га во раць у ча ты рох вы пад ках: ка лі з'яў ля ец-

ца на свет Бо жы і ка лі яго па кі дае, ка лі зай-

мае ней кую па са ду і ка лі яго ад туль...

Ну бы вае, што там ка заць. Ра зум ных, 

стро гіх і сум лен ных кі раў ні коў та ды шка ду-

юць, гру бых ды фа на бэ рыс тых, з ка гор ты «не 

дай бог свін ні рог», пра вод зяць з па лёг кай: 

ну на рэш це, маў ляў...

Пра ад на го з вось та кіх мне рас ка заў зна-

ё мец, які ўсё сваё жыц цё пра ца ваў ша фё-

рам — ва зіў роз ных на чаль ні каў. Па чы наў са 

стар шынь кал га саў, по тым, ка лі мож на так ка-

заць, па ды маў ся па служ бо вай лес ві цы тро-

хі вы шэй... Што, да рэ чы, не дзі ва, бо спра ву 

сваю ча ла век лю біў і ве даў як «Ой ча наш», 

звыч кі мян ціць язы ком (гэ та на яго «па са дзе», 

мо жа, не менш ца ні ла ся) ні ко лі не меў... Праў-

да, па куль пра ца ваў, а вось ка лі пай шоў на 

за слу жа ны ад па чы нак, стаў што-ні што вы да-

ваць па сак рэ це. Мне най больш спа да ба ла ся 

гіс то рыя пра яго апош ня га на чаль ні ка, які, у 

пры ват нас ці, лі чыў ся бе ўла да ром не толь кі 

да ве ра ных яму ўгод дзяў, але і... лю дзей, што 

на іх пра ца ва лі: спе цы я ліс таў пе ра стаў ляў, як 

пе шак на шах мат най дош цы, так зва ных прос-

тых лю дзей зу сім у раз лік не браў. Ка лі ж нех та 

па чы наў абу рац ца, ка заў ко рат ка: «Вунь бог, а 

вунь па рог...» Ні хто, маў ляў, не тры мае.

Бы ла ў гэ та га на чаль ні ка і яшчэ ад на 

сла бі на: па да ба лі ся яму ма ла дыя пры го жыя 

жан чы ны — ні вод най не пра пус каў, каб не 

пад мірг нуць з да лё кім пры цэ лам (а рап там 

клю не, як ры ба на кру чок), каб не па клас ці 

ру ку на пля чо ці та лію, каб не пры ту ліць.

Асоб ныя з ма ла дзіц гэ та зно сі лі, а вось 

ад на «пры ту лі ла» яго так, што аж аку ля ры 

на пад ло гу зва лі лі ся.

...Ві даць, не з-за гэ та га (ін шых пры чын 

так са ма ха па ла), але шэ фа та го скі ну лі з 

па са ды — «па пра сі лі» з ка бі не та.

Рас каз ва лі, што са браў бя дак свае рэ чы, 

па ста віў на стол не да пі тую бу тэль ку кань я-

ку, апош ні раз апус ціў ся ў сваё на чаль ніц кае 

крэс ла.

Ся дзеў там — чар ней шы за на валь ніч ную 

хма ру (ве да ма, апош ні раз!), з гор ла піў ды з 

пя чат кай раз маў ляў: сціс каў яе ў да ло ні ды 

«пры гад ваў»:

— Я ж з та бой «да ра гі» быў, «ша ноў ны» — 

госць... На лю бой бя се дзе!.. Коль кі вя сел ляў 

ад гу ляў, коль кі кар па ра ты ваў! Ку ды ні па зва-

ню, дзе ні пай ду, — усе дзве ры ад чы не ны: 

«Ка лі лас ка, Іван Іва на віч! Для вас, Іван Іва-

на віч! Ня ма праб лем...» А за раз хто я та кі — 

без пя чат кі? Ды ні хто ж: нуль без па лач кі!

На гэ тым сло ве шэф па ды шоў да акна, 

ад чы ніў яго на сцеж і з уся го раз ма ху шпур нуў 

пя чат ку не ку ды ў двор.

По тым яе доў га шу ка лі і ледзь ве знай-

шлі.

Што ні ка жы, а цяж ка рас ста вац ца з па-

са дай.

Ця жэй, му сіць, толь кі ад па вя даць ёй — 

за ста вац ца ча ла ве кам, апраўд ваць над зеі 

лю дзей.

Ні на Бур ко,

Бя рэ зін скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Бе ла ру сі ёсць не каль кі вё сак, якія на зы ва юц ца Ма-

ра зы. Акра мя та го, ёсць і Ма ро за ўкі, Ма ро за ві чы, Ма ро за-

ва, Ма ро за ўшчы на. На Мін шчы не на ват дзве вёс кі Ма ро зы. 

Слуц кія Ма ро зы зна хо дзяц ца не да лё ка ад бой кай аў та тра сы 

Р-23 Мінск—Мі ка шэ ві чы, у кам па ніі вё сак Шы шчы цы, Лень кі, 

Грэск, Уль я наў ка.

У Грэс кім сель скім Са ве це Ма ро зы лі чац ца ма лень кім на-

се ле ным пунк там, у ім ста ла пра жы вае тры нац цаць ча ла век. 

У асноў ным — пен сі я не ры. Ле там на сель ніц тва знач на па вя ліч-

ва ец ца за кошт дач ні каў і ад пуск ні коў — вы хад цаў з Ма ро заў. 

Ні я кай эк стрэ маль най сі ту а цыі з-за хо ла ду ў вёс цы я не 

ўба чыў, жур бот най нот кі ў агуль ным го ла се жы ха роў 

уво гу ле не па чуў. Жы вуць са бе ма ро за ўцы, па ляць у 

пе чы, ча ка юць аў та лаў ку, чыс цяць снег на пад вор ках і 

на адзі най ву лі цы, хо дзяць у гос ці адзін да ад на го.

Ві таль Ку дзёл ка, ка лі вяр та ец ца з ра бо ты, а ён 

пра цуе ў СВК «Грэск-Аг ра», у пер шую чар гу за хо-

дзіць у дом сва ёй цёт кі Зі на і ды Мыс ліц кай, на но сіць 

бры ке ту, дроў. Пра ве рыць спраў насць печ кі. Па ці-

ка віц ца зда роў ем: Зі на і да Іва наў на ня даў на па ха ва-

ла му жа. Жан чы на лі чыц ца ад ной з най ста рэй шых 

жы ха роў вёс кі.

На жаль, ні хто з вяс коў цаў не змог рас тлу ма чыць, 

ад куль та кая наз ва — Ма ро зы. І толь кі слуц кі прад-

пры маль нік Вя ча слаў ПІ СА РЫК, які пры ехаў у гэ ты 

час на ве даць баць коў скі дом, рас па вёў: «Пад ме ча на 

ці ка вая за ка на мер насць: тэм пе ра ту ра па вет ра ў Ма-

ро зах зі мою на два гра ду сы ні жэй шая, чым у Слуц ку, Лень ках 

і Грэс ку. Ві даць, ней кая ана ма лія ідзе з зям лі!?»

Здзі віў і сам шас ці дзе ся ці га до вы ўра джэ нец Ма ро заў. 

Ка лі ён пры яз джае на баць коў скі пад во рак (праз дзень гэ та 

ро біць), з усёй ва ко лі цы бя гуць да яго мур кі, бо ве да юць, 

што ім бу дзе корм і цяп ло. Асаб лі ва Вя ча слаў Ва сі ле віч кла-

по ціц ца пра сва іх га да ван цаў зі мою. Мне да вя ло ся ўба чыць 

не звы чай ны ма лю нак — на ка на пе, на ша пе, і на печ цы бы ло 

ва сям нац цаць ка тоў і ко шак.

— Я не ма гу не пры ехаць да іх, шка дую і люб лю! — ка жа 

Вя ча слаў Пі са рык. — А яшчэ ра ду ю ся не толь кі са праўд най 

зі ме, але і вяс не, якая хут ка аба вяз ко ва на сту піць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Слуц кі ра ён.

Больш здым каў гля дзі це на сай це «Звяз ды».

МА РА ЗЫ МА РА ЗЫ 
Ў МА РО ЗАХЎ МА РО ЗАХ


