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Пес ню бя ры це з са бойПес ню бя ры це з са бой  ��

ЗНАЕ ТОЛЬ КІ 
БОГ АДЗІ НЫ

Го лас зям лі... Род най зям лі!..
Ме ла дыч на-сці ша ны, 
на поў не ны ту гой і бо лем, 
вы па ку та ва ны ў зма ган нях за роў насць 
і спра вяд лі васць, ён абу джаль на-ўпэў не на 
гу чыць у пра сто ры, 
пе ра лі віс тым зво нам па воль на 
рас плы ва ец ца да да ля гля ду...

Спеў Іва на Крас на дуб ска га, за слу жа на га ар тыс та Бе ла ру сі, 
пра чу ла пе рад ае мас тац кую за ду му аў та раў пес ні «Знае толь-
кі Бог адзі ны». Ён не спя вае, ён за ду мен на-муж на пра маў ляе 
ду шою пра ду хоў на-ін тэ ле кту аль ную ед насць асо бы з род ным 
кра ем, мяк ка па зна чае аб ры сы бе ла рус кіх края ві даў, пра ця-
тых бяз меж ны мі люд скі мі пе ра жы ван ня мі, вы каз вае над зею 
на свет лую пры шласць.

Ігар Лу ча нок не ўпер шы ню звяр нуў ся да твор час ці на род-
на га паэ та. Пес ня «Мой род ны кут», ство ра ная на адап та ва-
ны тэкст з паэ мы «Но вая зям ля», у вы ка нан ні «Пес ня роў» 
ус пры ма ец ца па тры я тычф ным гім нам. Да 110-й га да ві ны 
Яку ба Ко ла са кам па зі тар імк нуў ся пад рых та ваць та кі ва-
каль ны твор, у якім бы вя чыс та вы яві ла ся не паў тор ная 
фі ла соф ская глы бі ня мас тац кіх рад коў, вы со кае паэ тыч нае 
май стэр ства ў ад люст ра ван ні шмат гран на га жыц це ства-
раль на га ду ху бе ла рус кай зям лі. У асно ву но вай пес ні Ігар 
Мі хай ла віч па клаў верш «Род на му краю», які Якуб Ко лас з 
аб вост ра ным ус пры ман нем рэ ча іс нас ці на пі саў у 1914 го-
дзе, як раз на пя рэ дад ні гран ды ёз ных гра мад скіх уз ру шэн няў 
і са цы яль ных пе ра ўлад ка ван няў, што на цэ лае ста год дзе 
іс тот на змя ні лі аб ліч ча пла не ты.

Гра ма дзян ска-па тры я тыч ная па зі цыя Іга ра Лу чан ка пра соч-
ва ец ца ва ўсіх яго тво рах і ро біць іх вы со ка ду хоў ны мі, шмат-
аб ліч на вы раз ны мі. І пес ня «Знае толь кі Бог адзі ны» абу джае 
гіс та рыч ную па мяць, пад трым лі вае ве ру ў свет лую бу ду чы ню 
пра ца ві та га бе ла рус ка га на ро да.

ЗНАЕ ТОЛЬ КІ 
БОГ АДЗІ НЫ

Верш Яку ба КО ЛА СА
Му зы ка Іга ра ЛУ ЧАН КА

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН

�

Да ра гая, вы ру чай!
Глы бо кай ноч чу ад бы ло ся гэ та.
Зі мой, не ад чу ва ю чы ма ро зу,
За стан аб ня ўшы лад ную ка бе ту,
У дзве ры сту каў дзядзь ка не цвя ро зы.
Свят лом квад рат акна за ззяў у ха це,
І тут жа клям ка ў сен цах за гры ме ла.
На ган ку жон ка сон ная ў ха ла це
Аж но ад не ча ка нас ці зня ме ла.
Па-змоў ніц ку хіт рун пры жму рыў во ка.
Па куль бы ла на ву лі цы сяб роў ка,
Зай шоў у дзве ры не тры ва лым кро кам:
«Ска жы, што ты сяст ра мне, а не жон ка!»

Ула дзі мір ЦА НУ НІН, г. Ві лей ка.

Ад ной чы ў абе дзен ны пе-
ра пы нак су пра цоў ні кі фір мы 
за вя лі раз мо ву пра па во дзі ны 
эка на міс та Ся мё на ва.

— Ён увесь час га во рыць 
усім толь кі пры ем нае, кам плі-
мен та мі сып ле, але ж я не ве ру 
ў шчы расць яго слоў! — ка тэ га-
рыч на за яві ла га лоў ны бух гал-
тар Іне са Але гаў на.

— Са праў ды, — пад тры маў яе на чаль нік ад дзе ла кад раў Ра мі-
зін, — ён, у ад роз нен не ад нас, ні ко лі не вы ка заў абу рэн ня па во дзі-
на мі ды рэк та ра. Як быц цам і не ве дае, што шэф гру бы, з клі ен та мі 
на хаб ні чае... Дык не, Ся мё наў і сло ва дрэн на га не пра мо віць!

— Але, ба іц ца ска заць лю дзям праў ду ў во чы, — уклю чы ла ся 
ў раз мо ву ме не джар Ган на Па та па ўна, стры еч ная сяст ра ды-
рэк та ра. — Хі ба ў нас ня ма не да хо паў? Хо ча вы гля даць для ўсіх 
доб ра нькім. А трэ ба быць прын цы по вым!

Усю гэ тую раз мо ву чуў сам эка на міст, бо яго ны ка бі нет быў 
по бач, а гу ка іза ля цыя там дрэн ная. Ся мё наў на браў ся цяр пен-
ня і зра біў вы гляд, што ні чо га не ве дае. Але ж зер не су мнен ня, 
кі ну тае ка ле га мі, да ло свае ўсхо ды. «Мо жа, яны і са праў ды ма-
юць ра цыю? — за кра ла ся ў га ла ву дум ка. — Ві даць, трэ ба быць 
смя лей шым, не ба яц ца вы ка заць сваё мер ка ван не. Тым больш 
што гэ та бу дзе ім па на ваць су пра цоў ні кам фір мы».

...Праз дзень Ся мё наў, за бі ра ю чы ў га лоў на га бух гал та ра на-
клад ныя на чар го вую пар тыю та ва раў, не стры маў ся і ска заў тое, 
што ду маў. А ме на ві та: вы ка заў абу рэн не, што Іне са Але гаў на, як 
заў сё ды, за тры ма ла апла ту па да ку мен тах, ня ўваж лі ва ста віц ца да 
да ру чэн няў кі раў ніц тва і на огул тар мо зіць мно гія доб рыя па чы нан ні. 
Іне са Але гаў на па зе ля не ла ад злос ці і сціс ну ла ку лач кі. Па ча ла пад-
бі раць у ад каз па трэб ныя сло вы, каб вы ка заць сваё раз драж нен не 
па во дзі на мі Ся мё на ва, але той ху цень ка шмыг нуў за дзве ры.

На заўт ра эка на міст у раз мо ве з сак ра тар кай у пры сут нас ці 
на чаль ні ка ад дзе ла кад раў вы ка заў ня зго ду з но вы мі ідэ я мі і па-
тра ба ван ня мі ды рэк та ра. А по тым, рас па ліў шы ся, ляп нуў, што той 
яшчэ боль шы лай дак, чым ме не джар Ган на Па та па ўна...

Праз не ка то ры час з Ся мё на вым пе ра ста ла ві тац ца Ган на 
Па та па ўна, га лоў ны бух гал тар пры су стрэ чах злос на зыр ка ла на 
яго, а ды рэк тар не за пра шаў да ся бе па ра іц ца, як ра ней.

А не ўза ба ве на чаль нік ад дзе ла кад-
раў Ра мі зін зай шоў у ка бі нет эка на міс та 
і па ве да міў, што праз ме сяц з Ся мё на-
вым за кан чва ец ца кант ракт. Ра шэн не 
ды рэк та ра ўжо вя до мае: на но вы тэр мін 
кант ракт пад пі са ны не бу дзе...

Мі хась СЛІ ВА,
г. Ра га чоў.

Ха хань кі
� Ва дзі це лі марш ру так раз ліч ва юц ца 

ў кра мах, сто я чы спі най да пра даў ца.
� Ка лі па куп ка аў та ма бі ля зу сім не 

ра дуе, зна чыць, вы на бы лі яго жон цы, а 
крэ дыт афор мі лі на ся бе.
� Дзяль ба шку ры не за бі та га мядз-

ве дзя сён ня на зы ва ец ца біз нес-пла на-
ван нем.
� Мае су се дзі слу ха юць якас ную му-

зы ку. І не важ на, хо чуць яны гэ та га ці не.
Ахмет ХА НАЎ.

ЗА ЯВА
«На чаль ні ку ад дзе ла кад раў та ва-

рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Паў ноч нае ззян не» Паў лоў ска му Т. І. 
ад ін жы не ра ад дзе ла збы ту Сі да ра ва 
Ана то ля Дзям' я на ві ча, 1959 го да на ра-
джэн ня, бе ла ру са, доб ра сум лен на га, 
пра ца лю бі ва га, ста ран на га, іні цы я тыў-
на га, дыс цып лі на ва на га, во пыт на га 
ра бот ні ка, вы со ка эру дзі ра ва на га, кам-
пе тэнт на га спе цы я ліс та з вы шэй шай 
аду ка цы яй, які ба чыць перс пек ты ву і 
ўмее вы бі раць пры яры тэт ныя на прам кі 
ў сва ёй дзей нас ці, на дзей на га на стаў-
ні ка ма ла дых су пра цоў ні каў, узор на га 
сем' я ні на без шкод ных звы чак, вы-
дат на га му жа і баць кі два іх цу доў ных 
дзя цей, вет лі ва га, доб ра вы ха ва на га, 
ма раль на ўстой лі ва га ча ла ве ка. 

За ява: пра шу вы даць мне ха рак та-
рыс ты ку для прад' яў лен ня ў ра ён ны 

ад дзел унут ра ных спраў у су вя зі з тым, 
што су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі мя-
не ў не цвя ро зым ста не, ка лі я рэ гу ля-
ваў рух аў та транс пар ту на cкрыжаванні 
Сі да раў А. Д.».

ТОН КІ РАЗ ЛІК

У два ры ста я ла ста рая аль тан ка, 
якую трэ ба бы ло тэр мі но ва знес ці. 
Стар шы ня жыл лё ва га ка а пе ра ты ва 
не каль кі ра зоў пра сіў жы ха роў до ма 
ра за браць яе, але ні хто і паль цам не 
па ва ру шыў.

Та ды стар шы ня 
па кі нуў на аль тан цы 
за піс ку: «Ахоў ва ец-
ца дзяр жа вай!»

За ад ну ноч яна 
бы ла ра за бра на.

Мі хась КА ВА ЛЁЎ.

Веч ная за гад каВеч ная за гад ка

За гад ка веч ная —
Жыц цё люд ское
Ад на ра джэн ня
І да за быц ця.
Каб зра зу мець,
А што ж яно та кое,
Та бе не хо піць
Цэ ла га жыц ця.

Чыр во ная кні гаЧыр во ная кні га
Неш та нам не спіц ца,
Неш та нам не ес ца —

Што ня се з са бою
Двац цаць пер шы век?
У Чыр во най кні зе
Ёсць па куль што мес ца,
Хай бы там зра бі лі
За піс: «Ча ла век»!

Бяс па мяц тваБяс па мяц тва

Над гэ тым вы
За ду май це ся, лю дзі:
Ку ды бяс па мяц тва
Нас пры вя ло?
Не мо жам ве даць,
Як да лей што бу дзе,
Ка лі не зна ем,
Як ра ней бы ло!..

Свят ло і агоньСвят ло і агонь

Ка лісь ці пры лям пах,
А то й пры лу чы не
На ву ку жыц ця
Мае прод кі ву чы лі.
Наш час пе рад імі
Я не ба ра ню —
Свят ла ця пер бо лей,
Ды ме ней агню.

Мі хась МІ РА НО ВІЧ.

Знае толь кі Бог адзі ны,
Як мне лю бы лу га ві ны (2 р.)
І род ныя ме жы,
Стуж кі по ля і да ро гі,
Пус так не мыя раз ло гі (2 р.)
І кур га ны-ве жы.

Знае Бог адзін, як мі лы
Мне му жы чыя ма гі лы (2 р.)
І той крыж драў ля ны,
Пад ка то рым кос ці тле юць,
Дзе бя роз кі зе ля не юць (2 р.)
І на дол пяс ча ны
Май скім ран кам слё зы ро няць,
І га лін кі ці ха кло няць, (2 р.)
І шу мяць мар кот на.

Тут я вы рас, ўзга да ваў ся,
Дзе спрад ве ку 

за сна ваў ся (2 р.)
І бру іць дры гот на

Жаль вя лі кі і па ку та,
Дзе па нуе го ра лю та (2 р.)
І ну да раз лі та.

І я зрос ся з гэ тым го рам,
Як віх ры-вят ры 

з пра сто рам,(2 р.)
Як з за го нам жы та.
А я пес ню за спя ваю
Аб зні шчо ным 

гэ тым краі,(2 р.)
Дзе нам з ва мі жы ці.

Ня хай стог не, ня хай пла ча,
По куль жыц це 

ста не йна чай, (2 р.)
Пла чам ад да ец ца.
І скрозь цем радзь і гу шча ры,
Ні бы со ней ка 

праз хма ры, (2 р.)
Свет да нас пра рвец ца!

Ту рыс ты кож ны дзень па ві зы
Ста яць у даў кай таў кат ні.
А мне лу па ты тэ ле ві зар
Усе ванд роў кі за мя ніў.

Ля жу ня зруш на на ка на пе
З ня змен ным пуль там у ру цэ.
То я гу ляю па Ана пе,
То му ху ўжо лаў лю цэ цэ.
То з хваль ус пе не на га Ні ла,
Уз ру ша ны, рас крыў шы рот,
Цяг ну за ла пы кра ка дзі ла —
Не страш на, хоць ён жы ва глот!
А вось, над звы чай са рам лі вы
(Аж ба чыць тое не ма гу),
Плы ву з дзяў ча та мі ў за лі ве,
За імі, го лы мі, бя гу.
За быў пра стра ха вы я по ліс
І па лі то не пры ха піў —
На гою бо саю на по люс,
Ка нал змя ня ю чы, сту піў.
Ад шчас ця не зна хо дзіў мес ца,
Аж но уз выў на ўвесь па кой,
Ка лі вяр шы ню Эве рэс та

Па кра таў гор да я ру кой.
А ўжо, як браў ва ча мі Ме сяц,
Та ды трым цеў да са мых жыл.
Ад чуў, што но гі мае ме сяць
Зля жа лы за ста год дзі пыл.
Уткнуў ся моўч кі ў тэ ле ві зар —
І ты, як ка жуць, на ка ні!
І не спат рэ біц ца па ві зу
Ста яць у даў кай таў кат ні.

Ні чы пар ШЭ РАНЬ КІ.

ГУ МА РЭС КАГУ МА РЭС КА


