
5 лютага 2019 г. (НЕ)ТЫ ПО ВЫЯ БЕ ЛА РУ СЫ 13

У АДЗІ НОЧ КУ 
ПА ПЕ РУ

— Па да рож ні чаць я лю-

бі ла заў сё ды, — пачынае 

Таццяна Каспяровіч, — але 

ак тыў на ез дзіць па ча ла толь-

кі ў 2009 го дзе, ка лі дзе ці вы-

рас лі і ста лі са ма стой ны мі. 

Усе па езд кі бы лі ў асноў ным 

у скла дзе ар га ні за ва ных 

груп. Але мя не раз драж ня ла, 

што ў іх ад во дзі ла ся вель мі 

ма ла ча су на агляд сла ву-

тас цяў — знач на менш, чым 

на на вед ван не кра маў. Ужо 

на да ку чы лі гэ тыя эк скур сіі 

«га ло пам па еў ро пах», ды і 

бюд жэт у мя не сціп лы.

Па езд кай на Ма чу-Пік чу я 

«за ра зі ла ся» ад свай го пля-

мен ні ка, уба чыў шы ў сац-

сет ках яго фа та гра фіі. Яны 

мя не прос та за ва ра жы лі! 

І я вы ра шы ла, што аба вяз ко-

ва там па бы ваю. Ся род ма іх 

зна ё мых спа да рож ні каў не 

знай шло ся, а ехаць з чу жым 

ча ла ве кам не ха це ла ся. Та-

му вы ра шы ла вы пра віц ца ў 

адзі ноч ку. Тым больш што 

я ва ло даю іс пан скай мо вай 

(якую, да рэ чы, асво і ла са-

ма стой на).

Я доў га рых та ва ла ся да 

гэ тай па езд кі: узя ла яшчэ 

ад ну пад пра цоў ку, пай шла 

ў спарт за лу, па ча ла вы ву-

чаць усе звест кі аб кра і не, 

чы таць вод гу кі на фо ру ме ў 

ін тэр нэ це.

І вось ужо куп ле ныя па 

ак цыі авія бі ле ты Мінск — 

Амстэр дам — Лі ма — 

Амстэр дам — Мінск, чы гу-

нач ныя квіт кі па Пе ру, ува-

ход ны бі лет на Ма чу-Пік-

чу — і ўсё гэ та праз ін тэр нэт. 

На бы та стра хоў ка, скла дзе-

ны марш рут, за бра ні ра ва ны 

га тэ лі... І з ві за мі ні я кіх праб-

лем: для бе ла ру саў уезд у 

Пе ру бяз ві за вы, а ві за ў Ні-

дэр лан ды не па трэб на, ка лі 

вы не вы хо дзі це з тран зіт най 

зо ны ў аэ ра пор це.

Але тут я па гу та ры ла з 

ад ным ча ла ве кам, які ня-

даў на пры ехаў ад туль. Ён 

рас ка заў, як пад верг нуў ся 

ўзбро е на му раз бою ў Лі ме 

поз на ўве ча ры. Пры ўсім 

тым, што ён пе ру а нец. Ака-

за ла ся, што так сіст (жан чы-

на) бы ла ў змо ве з бан ды-

та мі. Вя до ма, ён на гнаў на 

мя не стра ху, але я ўсё роў-

на вы ра шы ла, што па еду! 

Мно гія гля дзе лі на мя не са 

здзіў лен нем, на ват мой да-

рос лы сын.

Але, ве да е це, маё пер-

шае са ма стой нае па да рож-

жа, і тым больш у адзі ноч ку, 

ака за ла ся са мым леп шым! 

Усё бы ло зу сім не страш-

на, і ў цэ лым я амаль не 

ад хі лі ла ся ад свай го пла на. 

І пе ру ан цы мне спа да ба лі ся, 

яны, як мне па да ло ся, вель-

мі па доб ныя па ха рак та ры 

на на шых вяс коў цаў — та-

кія ж доб ра зыч лі выя, ня хіт-

рыя, прос тыя.

І з гор най хва ро бай я 

спра ві ла ся лёг ка. Так, ча сам 

трош кі ва га ла ся зям ля пад 

на га мі, але тут, мяр кую, ад-

бі ла ся і пе ра ме на га дзін на га 

по яса: днём спаць не бы ло 

ка лі, а ўна чы не спа ла ся — 

бо до ма, у Бе ла ру сі, у гэ ты 

час быў дзень. Пер шыя дні 

спа ла толь кі па дзве-тры га-

дзі ны, а по тым бег ма па ру-

і нах Ма чу-Пік чу — тут у лю-

бо га зям ля за ва га ец ца пад 

на га мі! А ка лі ад чу ва ла, што 

па чы нае пад ціс каць у скро-

нях, пі ла таб лет ку цыт ра мо-

ну. Ну і, вя до ма, — чай і ма тэ 

з ко кай, цу кер кі з ко кай...

Да дам, што ха дзіць са-

ма стой на па ру і нах знач на 

лепш, чым увесь час са чыць 

за гі дам, каб не ад стаць. Та-

кім чы нам мож на ўдо сталь 

на гля дзец ца, на ды хац ца, ад-

чуць энер ге ты ку гэ тых мяс-

цін. Я да гэ та га ча су пад ура-

жан нем ад Ма чу-Пік чу (хоць 

бы ла там у 2013 го дзе)! Там 

мож на су стрэць ка го за ўгод-

на: і япон скую ба бу лю на 

са гну тых нож ках, га доў пад 

80, і ця жар ных жан чын на 

апош нім ме ся цы. Не як су-

стрэ ла пе ру ан скую сям'ю з 

тры ма дзець мі (ма лод ша му 

шэсць ме ся цаў), і яны мне 

рас ка за лі, што іх брат ажа-

ніў ся з бе ла рус кай і жы ве ў 

Мін ску...

У ста ра жыт най ста лі цы 

ін каў Кус ка мя не вель мі 

ўра зі ла крэ пасць Сак сай-

у а ман — сва і мі вя ліз ны мі 

ка мя ня мі ва гой да 300 тон 

кож ны. Уя віць цяж ка, як ін кі 

іх уста наў лі ва лі! Два ра зы я 

пра хо дзі ла пункт 4910 мет-

раў над уз роў нем мо ра. Вя-

до ма, кіс ла ро ду бра ка ва ла, 

ха це ла ся ўдых нуць на поў-

ныя гру дзі, як быц цам вы-

ныр ну ла толь кі што...

Ез дзі ла ку пац ца ў га ра чыя 

кры ні цы. Ва да бы ла су пер, 

але як вый сці, ка лі ве цер ха-

лод ны? Для ся бе вы ра шы ла, 

што ка лі не за хва рэю пас ля 

гэ тых кры ніц, то пра жы ву як 

мі ні мум яшчэ сто га доў. А па 

да ро зе ў Чы вай ба чы ла ру-

жо вых фла мін га!

Аст ра вы Баль ес тас су-

стрэ лі вя сё лым го ма нам 

пту шак. Пінг ві ны, ко ці кі, 

мар скія львы... Адзін ма-

лы згу біў сваю ма му, і так 

кры чаў, бед ны, па куль яе не 

знай шоў — ну зу сім як ча ла-

ве чае дзі ця. А яшчэ я пер-

шы раз уба чы ла дэль фі наў 

у ад кры тай ва дзе. Эмо цыі 

ад уся го гэ та га прос та за-

шкаль ва лі!

Я па зна ё мі ла ся ў амстэр-

дам скім аэ ра пор це з ма ла-

дой жан чы най з Лат віі, і мы 

ў пер шы дзень гу ля лі па Лі ме 

ра зам, а по тым пе ра сек лі ся ў 

Кус ка яшчэ на дзень. Але по-

тым на шы шля хі ра зы шлі ся. 

А ў апош ні дзень па да рож-

жа па зна ё мі ла ся з хлоп цам з 

Ве не су э лы. Яму трэ ба бы ло, 

каб яго нех та фа та гра фа ваў, 

а мне — кам па нія. Так што я 

яго апе ка ва ла як ма ма, а ён 

мя не ахоў ваў...

У ста лі цы Пе ру Лі ме 

больш за ўсё ўра зі ла эра-

тыч ная ке ра мі ка ў му зеі 

Лар ка, які пры све ча ны мяс-

цо вай гіс то рыі, куль ту ры і 

бы лым цы ві лі за цы ям. Я ду-

ма ла, што ін кі бы лі сціп лы-

мі, аказ ва ец ца, гэ та не так. 

Вель мі спа да ба ла ся зме на 

вар ты ка ля Па ла ца ўра да. 

А яшчэ за пом ні лі ся жу дас-

ныя за то ры...

Лі чу, што ў та кіх па езд ках 

ча ла век спаз нае ся бе. Лю дзі 

ў ста рас ці час та шка ду юць, 

што ма ла па да рож ні ча лі і 

ма ла лю бі лі, дык ча му б не 

ра біць гэ та, па куль ты яшчэ 

поў ны сіл?

БРА ЗІ ЛІЯ 
І ЧЫ ЛІ 
ПРАЗ 
БАР СЕ ЛО НУ

У кра са ві ку 2017-га 

я здзейс ні ла па езд ку ў 

Бра зі лію і Чы лі, так са ма 

ў адзі ноч ку. Рых та вац ца 

па ча ла амаль за два га-

ды. Перш за ўсё ста ла збі-

раць гро шы. Вель мі ма ры-

ла па бы ваць на вост ра ве 

Вя лі ка дня. Маг чы ма, пад 

ура жан нем ад філь ма «Ус-

па мін пра бу ду чы ню», які 

гля дзе ла ў юнац тве, — ён 

моц на па дзей ні чаў на маё 

ўяў лен не.

У рэш це рэшт я ку пі-

ла авія бі ле ты праз Іс па-

нію. Спа чат ку быў пе ра лёт 

Мінск — Бар се ло на, за тым 

Бар се ло на — Рыа. А ў пе-

ра пын ку па між імі гу ля ла 

па Бар се ло не і з'ез дзі ла да 

Чор най Ма до ны ў Ман се-

рат. Ля цець з пе ра сад кай 

вый шла тан ней, і ў да да так 

яшчэ атры ма ла шмат ура-

жан няў ад Іс па ніі. Праў да, 

пе рад гэ тым, бу ду чы ўжо 

на пен сіі, прый шло ся на не-

каль кіх ра бо тах пра ца ваць, 

по тым тра піць у баль ні цу, 

па мен шыць свой за пал і 

змен шыць коль касць пад-

пра цо вак. Вя до ма, па да-

рож жа ў адзі ноч ку заў сё ды 

да ра жэй шае. Але, я лі чу, 

лепш да ра жэй, чым з дрэн-

ным спа да рож ні кам. Да та го 

ж шмат ці ка вых зна ём стваў 

мож на за вес ці ў са мой 

па езд цы.

У Рыа-дэ-Жа нэй ра на-
род па мяр коў ны. Усе мне 
да па ма га лі знай сці да ро-
гу — ні я ка га не га ты ву і 
кры мі на лу не за ўва жы ла. 
Хоць, вя до ма, па на чах я не 
ха дзі ла ку ды не трэ ба. Але 
лі та раль на на дру гі дзень 

пас ля пры лё ту ўмуд ры ла ся 

атры маць траў му на пля-

жы: спа тык ну ла ся на ка ме-

ні. На га спух ла, і мя не за-
бра лі на хут кай да па мо зе. 
Іх му ні цы паль ны бяс плат-
ны шпі таль — прос та жах. 
У ка бі не це рэнт ге ну, у дзвя-
рах бы ла вя ліз ная дзір ка. 
Ме ды кі ў яе за зі ра лі спа-

чат ку, а по тым за хо дзі лі. 

Па-іс пан ску ні хто не га ва-

рыў, толь кі па-пар ту галь-

ску, хоць усе мя не ра зу ме-

лі. Не ве даю, дзве ці тры 

га дзі ны я пра вя ла ў чар зе, 

ся род на тоў пу ка лек, але 

для мя не гэ та бы ла веч-

насць. З ву лі цы пры во зі лі 

па цяр пе лых з раз бі ты мі 

га ло ва мі, і іх агля да лі тэр-

мі но ва. Мне па шан ца ва ла: 

пе ра ло му не бы ло, толь кі 

ўдар. На на ступ ны дзень я 

змаг ла ўстаць і на ват ха-

дзіць. Вось та кім бы ло маё 

зна ём ства з бра зіль скай 

ме ды цы най.

По тым я па ля це ла на 

вост раў Вя лі ка дня і ака за-

ла ся ў поў ным за хап лен ні 

ад яго. Там усё бы ло маё: і 

му зы ка, і тан цы, і дух гэ та га 

мес ца — усё спа да ба ла ся! 

Акі ян вель мі пры го жы: ко лер 

пе ра хо дзіць з фі я ле та ва га ў 

сі ні, за тым у бі ру зо вы. З-за 

моц на га вет ру над акі я нам 

ста я ла вя сёл ка.

На вост ра ве Вя лі ка дня 

я на ват су стрэ ла хлоп ца з 

Мін ска! Праў да, ён ву чыў ся 

ў Чэ хіі і за стаў ся там жыць 

і пра ца ваць. Але ўсё роў-

на бы ло вель мі пры ем на 

ўба чыць зем ля ка так да-

лё ка ад до му. Яму сяб ры 

па да ры лі май ку-вы шы ван-

ку, па ёй я яго і вы лі чы ла. 

А яшчэ бы ло вель мі пры ем-

на, што мяс цо выя ве да юць 

пра Бе ла русь. Ка лі ў ба ры 

ска за ла, ад куль я, па чу ла: 

«О, гэ та той, хто нёс рус-

кі сцяг у Рыа-дэ-Жа нэй ра 

на Алім пі я дзе»! Бы ло так 

здо ра ва!

Да рэ чы, ка лі я бы ла на 

вост ра ве, як раз пра хо дзіў 

пе ра піс на сель ніц тва Чы лі. 

Удзел у пе ра пі се з'яў ляў ся 

аба вяз ко вым для ўсіх, хто 

зна хо дзіц ца ў гэ ты дзень 

на тэ ры то рыі кра і ны, у тым 

лі ку і для за меж ных ту рыс-

таў. Та му мне так са ма прый-

шло ся за поў ніць ан ке ту. Ну, 

а ста лі цу Чы лі — Сант' я га я 

не як хут ка «пра бег ла». Гэ та 

ве лі зар ны ме га по ліс, у якім 

усе ку дысь ці спя ша юц ца...

* * *

Хтось ці ска жа: «Ні што 

са бе жы вуць бе ла рус кія ба-

бу лі!» Я вель мі люб лю маю 

кра і ну, і чым больш па да-

рож ні чаю, тым больш яе 

люб лю. Ад нак, каб жан чы не 

ва ўзрос це ажыц ця віць та-

кое па да рож жа, трэ ба вель-

мі гэ та га за ха цець, і акра мя 

пен сіі мець яшчэ не каль кі 

ра бот, а яшчэ — жыць сціп-

ла. Ма шы ны ў мя не ня ма, 

да чы ня ма, фут ра і брэн да-

вай воп рат кі так са ма. Усё, 

што мне до раць сва я кі на 

роз ныя свя ты, я кла ду ў 

скар бон ку — на па езд ку. Бо 

вель мі люб лю па да рож жы! 

Лі чу, што яны пры но сяць 

больш шчас ця, чым ма тэ-

ры яль ныя да бро ты, да юць 

ад чу ван не сва бо ды...

За пі са ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та аў та ра 

і з ар хі ва ге ра і ні.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ПА РА ДЫ ПА ДА РОЖ НІ КАМ ПА РА ДЫ ПА ДА РОЖ НІ КАМ 
АД ТАЦ ЦЯ НЫ КАС ПЯ РО ВІЧАД ТАЦ ЦЯ НЫ КАС ПЯ РО ВІЧ

 Да па езд кі вар та рых та вац ца за га дзя, ад соч ваць 

цэ ны на бі ле ты. З'я ві ла ся доб рая пра па но ва па ак цыі — 

трэ ба тут жа бра ні ра ваць, каб не пра пус ціць.

 У га тэ лі, лі чу, трэ ба звяр таць ува гу ў пер шую 

чар гу на мес ца зна хо джан не і вод гу кі ад ін шых гас цей. 

І яшчэ я заў сё ды шу каю га тэ лі са сня дан кам, каб не 

тра ціць час на по шу кі, дзе б пе ра ку сіць зран ку. Та му 
што час — гэ та са мае каш тоў нае ў па езд цы.

 З адзен ня трэ ба браць толь кі са мае не аб ход нае. 

І ў цэ лым рэ чаў — па мі ні му ме. У ідэа ле — ма лень кі 

ча ма дан чык, які па пра ві лах авія кам па ній пра хо дзіць 

як руч ная па кла жа. Гэ та да па мо жа сэ ка но міць час па 

пры лё це: не трэ ба ча каць, па куль вы гру зяць ба гаж. 

А ка лі ля цець лаў кос та рам, бі лет толь кі з руч ной па-

кла жай бу дзе каш та ваць на шмат тан ней.

 У мно гіх кра і нах, у тым лі ку ў Чы лі і Ба лі віі, ня гле-

дзя чы на тое, што на шы бан каў скія карт кі ў асноў ным 

дэ бе та выя, трэ ба ка заць, што гэ та крэ дыт ка. Та ды 

ка сір у кра ме пе ра клю чыць у ся бе апа рат на пры ём 

крэ дыт кі, і пла цеж нар маль на прой дзе. У ад ва рот ным 

вы пад ку бе ла рус кая карт ка мо жа не спра ца ваць. А ў 

цэ лым на шы карт кі пры ма юць усю ды. Я рас плач ва ла ся 
ёй на ват на вост ра ве Вя лі ка дня.

 Ка лі едзе це ў не са мую бяс печ ную кра і ну, не на-

дзя вай це за ла тыя ўпры га жэн ні, не «свя ці це ся» да ра гім 

тэ ле фо нам або фо та ка ме рай. Гро шы лепш клас ці ў 

ма лень кую су мач ку і ма ца ваць яе на це ле пад адзен-

нем. Ну і, вя до ма, усю ды ўклю чаць зда ро вы сэнс: не 

гу ляць па на чах, асаб лі ва ў не бяс печ ных ра ё нах, не 

раз маў ляць з па да зро ны мі ты па мі і г. д.

«НА ВОСТ РА ВЕ ВЯ ЛІ КА ДНЯ «НА ВОСТ РА ВЕ ВЯ ЛІ КА ДНЯ 
СУ СТРЭ ЛА БЫ ЛО ГА МІН ЧА НІ НА...»СУ СТРЭ ЛА БЫ ЛО ГА МІН ЧА НІ НА...»

У гэ тых аль бо мах — 
ура жан ні з па да рож жаў.

У на цы я наль ным 
пе ру ан скім адзен ні.

«Лі чу, што ў та кіх 
па езд ках ча ла век 
спаз нае ся бе. 
Лю дзі ў ста рас ці час та 
шка ду юць, што ма ла 
па да рож ні ча лі і ма ла 
лю бі лі, дык ча му б 
не ра біць гэ та, па куль 
ты яшчэ поў ны сіл?»


