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СЛО ВЫ 
ЯК ПТУШ КІ...
Аль бо аб тым, 
як я па бу дзіў 
дэ пу та таў

«Ка жуць, мо ва мая ад жы-

вае...»

Гэ та — пер шы ра док з цу доў-

на га вер ша Пі ме на Пан чан кі. 

А зна чыць, і гіс то рыя мая бу дзе 

пра мо ву — на шу, бе ла рус кую, 

па вод ле паэ та — «са мую сла-

вян скую».

...На Мін шчы не, а тым больш 

на ра дзі ме Яку ба Ко ла са, дзе 

на свет з'я віў ся і я, ад но сі ны да 

пер шай дзяр жаў най бы лі са мыя 

пры яз ныя. «У нас, — лю дзі жар-

та ва лі, — на ват птуш кі шча бе-

чуць па-бе ла рус ку!»

Але ж вось пас ля ВНУ я тра-

піў на Ар шан шчы ну і, як той 

ка заў, на са бе, з пер шых дзён, 

ад чуў уплыў рус кай мо вы, бо і 

ні жэй шае-вы шэй шае мяс цо вае 

на чаль ства (мо жа, каб свой ста-

тус пад крэс ліць?), і гас па дар з 

гас па ды няй, дзе ква та ра ваў, 

і іх су се дзі, усё маё но вае ата-

чэн не аж са ску ры вы луз ва-

ла ся — ста ра ла ся раз маў ляць 

па-рус ку.

Зрэш ты, на мя не гэ та ча мусь-

ці не ўплы ва ла: я па-ра ней ша-

му раз маў ляў па-свой му, за што 

хут ка атры маў мя нуш ку «за пад-

нік», а не як...

Спра ва бы ла та кая: мя не, як 

кі раў ні ка ад ной з ўста ноў заўж-

ды за пра ша лі на се сіі мяс цо ва га 

Са ве та. Па ра дак дня іх пла на-

ваў ся за га дзя. Гэ так жа, за га-

дзя, рых та ва лі ся вы сту поў цы (як 

там ка за лі, «у прэ ні ях»), на ста-

ле стар шы ні ля жа ла і га то вая, 

за га дзя на пі са ная па ста но ва — 

у ча кан ні ад на га лос на га (а яко га 

ж яшчэ?) пры няц ця.

Дык вось ідзе чар го вая се-

сія. Вы сту пае адзін пра моў ца, 

по тым дру гі... Неш та га во раць. 

Боль шасць дэ пу та таў ды за про-

ша ных слу ха юць і ў той жа час 

не слу ха юць. У за ле, мож на ска-

заць, паў дры мо та...

Да юць сло ва мне. Рых та ваў-

ся... Бя ру свой дак лад, па чы-

наю чы таць (зра зу ме ла ж, па-

бе ла рус ку) і хві лін праз коль кі 

ад чу ваю, што неш та ідзе не 

так. Па-пер шае, знік шу мок, які 

час ад ча су ўзні каў да гэ туль, 

па-дру гое, за ла «пра чну ла ся» 

і ўзня ла га ло вы — ста ла піль-

на мя не раз гля даць (па пя рэд-

нія пра моў цы не ме лі та ко га 

го на ру)... Рас па рад чык (ра да-

вы дэ пу тат, абра ны стар шы нёй 

на час се сіі) за пы таль на гля-

дзіць на стар шы ню сель са ве та: 

як быць, маў ляў, што ра біць? 

А стар шы ні (ён ся дзіць у пер-

шым ра дзе) так са ма «ін струк-

цый не спус ка лі», і як за раз 

дзей ні чаць, ён не знае...

Ка ра цей, свой дак лад я пра-

цяг ваю ў аб са лют най ці шы ні, ад 

якой аж не па са бе, і на ват... ба-

ю ся: рап там не тое неш та ка жу, 

рап там за раз за смя юць, за кі да-

юць пы тан ня мі? Але ж не...

Ка лі скон чыў, у за ле па віс-

ла даў га ва тая паў за, а по тым ні 

стуль ні ссюль па чу лі ся асоб ныя 

воп лес кі — і грымну лі апла дыс-

мен ты.

...Бы ло гэ та не дзе ў ся мі дзя-

ся тыя га ды мі ну ла га ста год дзя. 

Не ве даю, як і што ця пер з ты мі 

дэ пу та та мі (ва ўся кім ра зе жы-

вым — зда роўя!), але...

Як жа, ду маю, доб ра бы ло б, 

каб нех та з іх пра чы таў гэ тую 

гіс то рыю ў на шай род най га зе-

це і па цвер дзіў, што бы ло ўсё 

ме на ві та так!

А за ад но, мо жа, і па зва ніў 

мне: ра зам паў спа мі на лі б, па-

ўзды ха лі, па пла ка лі ся на во-

сень — па чы та лі б Пан чан ку. 

Як там, на рэш це: «Па кінь це 

мне мо ву маю, / Па кінь це жыц-

цё мне!»

Мі ка лай Ка ма роў скі,

г. Ор ша.

УСЁ 
ПА ЧА ЛО СЯ 
З ХАЛ ТУ РЫ

Гэ тыя дзве ма ла дзі цы — на за-

вём іх То ма і Ле на, — жы ву чы ў 

ад ным до ме ў так зва ным ва ен-

ным га рад ку, до сыць час та «пе-

ра ся ка лі ся», у не чым да па ма га лі 

ад на ад ной, мож на ска заць, па-

сяб ра ва лі. Не дзі ва, што і Но вы 

год са бра лі ся су стра каць ра зам: 

на кры лі свя точ ны стол, па се лі 

по руч з му жа мі... За ста ва ла ся 

толь кі шам пан скае ад кар ка ваць, 

як рап там... ба я вая тры во га. Ву-

чэб ная, вя до ма ж, але муж чын 

быц цам вет рам зне сла: мі гам 

пад ха пі лі ся і да дзвя рэй...

— Вось та бе і свя та, — рас-

стро і ла ся Та ма ра.

— Ні чо га не зро біш, — па-

спра ба ва ла су це шыць яе Але-

на. — У нас, жо нак вай скоў цаў, 

до ля та кая, грэх на яе на ра каць... 

Я вось як за хал ту ры ла свай го 

Мі ко лу, дык за раз хоць на край 

све ту за ім!

— Як гэ та — ты за хал ту ры-

ла?..

Рас каз свой Але на па ча ла 

зда лёк.

«У вай ну я цу дам вы жы ла: 

мя не прос та до ма не бы ло, ка-

лі пад вок на мі ня мец кая бом ба 

ра за рва ла ся. Ма ма з сяст рыч-

кай за гі ну лі, на баць ку па ха ван-

ка прый шла. Я ад на за ста ла ся. 

Доб ра, што су сед ка люд ская 

бы ла — да ся бе за бра ла, а по-

тым, пас ля вай ны ўжо, ра зам з 

Ве рай, сва ёй дач кой, вы пра ві ла ў 

го рад — «до лі шу каць». А яна ж, 

бы вае, і са ма нас зна хо дзіць...

Зна чыць, пры ткну лі ся мы з 

Ве рай у ма іх да лё кіх сва я коў (іх 

да мок уца леў), улад ка ва лі ся пра-

ца ваць на бу доў лю, я ў вя чэр нюю 

шко лу пай шла... Жы вём, як быц-

цам, але ж го лыя-бо сыя, мож на 

ска заць: і трэ ба, і хо чац ца неш та 

ку піць, пры брац ца, а за якія шы-

шы? Гро шай ма ла...

Ве ра (яна тро хі ста рэй шая за 

мя не) пры лаў чы ла ся па ня дзе-

лях (та ды быў адзін вы хад ны) 

на хал ту ры ха дзіць. Хто-ні хто з 

ба ра каў ды ква тэр-ка му на лак за-

пра шаў яе то столь па бя ліць, то 

пад ло гі ці вок ны па фар ба ваць. 

Ін ва лід адзін (без ру кі) — адзе жу 

па мыць...

За ра бо ту раз ліч ва лі ся хто як 

мог — рэ ча мі, буль бай, бы ва ла, 

і гра шы ма.

А мне ж іх так са ма бра ка ва-

ла! Пра шу ся ў Ве ры: «Вазь мі з 

са бой!», а яна ні ў якую! «Ты, 

маў ляў, дзі ця яшчэ. У шко ле ву-

чыш ся, — ну і ву чы ся!»

Я — ні чо га не зро біш — іш ла 

і ву чы ла ся, чы та ла кніж кі. Але 

ж да па ры, бо не як раз Ве ра на 

хал ту ру — а я за ёй, на зір кам.

Ба чу, што яна дай шла да вак-

за ла, пры се ла на ла вач ку. Праз 

ней кі час по бач з ёй з'я ві лі ся дзве 

дзяў чы ны (ад на з цяж ка ва тым 

вяд ром, дру гая з ней кі мі пал ка мі 

і па кун кам) — аб не чым пе ра мо-

ві лі ся, усе ра зам пай шлі да лей. 

Трэ ба ра зу мець, на хал ту ру?

Я маг ла да гнаць іх, але па ба я-

ла ся, што Ве ра ад пра віць да моў, 

і пры се ла на тую ж ла вач ку.

— Вы не ка га ча ка е це? — па-

чу ла над га ла вой.

Во чы пад ня ла — ста іць хло-

пец у фор ме вай скоў ца.

— Не-е, — ледзь чут на ка жу 

яму. — Я пад хал ту рыць ха чу.

Ён ча мусь ці во чы вы лу піў:

— Што?! Та бе гэ та трэба?

— А як жа... Інакш бы тут 

не ся дзе ла.

— І даў но ты хал ту рыш?

— Не, пер шы раз. А вось Ве-

ра — тая даў но...

— Дык гэ та яна ця бе на вак-

зал пры вя ла?

— Не, я са ма...

— Ну та ды пай шлі са мной.

Спу жа ла ся я, але ча мусь ці пай-

шла — не тое ў ка зар му, не тое 

ў ін тэр нат (там бліз ка бы ло). У 

па коі, ба чу, два лож кі, дзве тум-

бач кі і чыс ці ня — ну як у ап тэ цы! 

Ва ўся кім ра зе сце ны бя лют кія, 

пад ло га па фар ба ва ная... «Зна-

чыць, ду маю, адзе жу прый дзец ца 

мыць... Ці па сцель нае?»

Га даю так, а гас па дар хлеб-

са ла да стае з ад ной тум бач кі 

(ці не мне за ра бо ту?), спра буе 

на ра заць... «Але ж я, — ка жу 

яму, — ес ці не бу ду, ле пей з са-

бой вазь му. А вы за гад вай це, ка-

жы це мне, што ра біць?

— Як гэ та што — рас пра на-

цца...

Мне аж дух за ня ло.

— Вы з глуз ду з'е ха лі?!

— Я — не... Гэ та ты ха це ла 

пад хал ту рыць.

— Але ж я збі ра ла ся неш та 

зра біць?

— А вось гэ та хі ба не ра бо-

та?

Ён пы таў ся, але я ўжо бы ла за 

дзвя ры ма...

Не пом ню, як збег ла па пры-

ступ ках, як да ля це ла да ха ты. 

Там сва яч ка на су страч: «Што 

зра бі ла ся?.. Хто па крыў дзіў? 

Як па смеў?!»

Ка жу ёй: «Ні хто... Ве ра на хал-

ту ру не ўзя ла».

...А праз ней кі час той вай ско-

вец на бу доў лі мя не зна хо дзіць, 

ха пае за ру ку. Я да вай вы ры вац-

ца:

— Што вам трэ ба ад мя не?.. 

Я ж ні чо га ў вас не ўзя ла!

— А мя не, — усмі ха ец ца, — 

у свой па лон... Ка то ры ты дзень 

з га ла вы не вы хо дзіш!

Вось так і ста лі мы з ім су стра-

кац ца. Ко ля з ма май сва ёй па-

зна ё міў. Тая вель мі цёп ла мя не 

пры ня ла... Ну і па жа ні лі ся, дзе ці 

ў нас... Але ж пра тое, з ча го ўсё 

па ча ло ся, я ні ко му не рас каз ваю. 

І ты ж гля дзі...

Та ма ра, удзвюх з якой яны су-

стра ка лі Но вы год, абя ца ла ні-

ко му, ні ко лі, але ж сло ва гэ тае, 

ві даць, не стры ма ла: раз ля це-

ла ся гіс то рыя па ўсім ва ен ным 

га рад ку.

На гэ тым друж ба па між жан-

чы на мі скон чы ла ся. Ды і ў муж-

чын яна, мож на ска заць, не па-

ча ла ся, бо служ ба та кая — раз'-

еха лі ся гэ тыя сем'і па роз ных 

ад ра сах. Факт, што мя нуш ку 

Хал тур шчы ца Ле на па на сі ла зу-

сім ня доў га.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

«СОН ЦА 
МА ЛЕНЬ КАЕ 
ЗВЕР ХУ 
ІМК НЕЦ ЦА УПА СЦІ...»
Прос тыя важ ныя рэ чы. І сло вы
НЕ ВЕ РА ГОД НА, але факт: ёсць неш та, ча го не ве дае на ват усё ма гут ны 

ін тэр нэт. Вы ра шы ла па гля дзець, хто ж аў тар вер ша, які вы ву чы ла на 

па мяць яшчэ ў дру гім кла се (да гэ туль на ват па мя таю, як ён раз мя шчаў ся 

на ста рон ках чы тан кі, з якім ма люн кам). Коль кі га доў прай шло, а як толь кі 

на ды хо дзіць «спе лы яб лыч ны ве ра сень» і па чы на юць па даць у тра ву пер-

шыя ан то наў кі ў ста рым вяс ко вым са дзе, ме на ві та гэ тыя рад кі кру цяц ца 

ў га ла ве. Дык вось, на бра ла ў са мых па пу ляр ных по шу ка вых сіс тэ мах 

аж но два рад кі гэ та га вер ша — і знай шла на пра сто рах се ці ва... толь кі 

«сяб роў ку па ня шчас ці». Нех та «Па ні Тэ кі ла» сем га доў та му на пі са ла: 

«Пас ля вы хад ных, ад да дзе ных вы са ка род най спра ве на рых тоў кі яб лыч-

на га со ку, з га ла вы не вы хо дзяць рад кі пра ан то наў ку, якія пом няц ца яшчэ 

са школь ных га доў. Зда ец ца, яны бы лі ў чы тан цы ў ад ным з па чат ко вых 

кла саў. Але вось бя да — я не па мя таю верш цал кам, не па мя таю і аў та-

ра. І ін тэр нэт не мо жа да па маг чы, як ні дзіў на. Вось гэ та я па мя таю: «Ну 

і ан то наў ка, чыс тая, спе лая, // Пах не ча бо рам і мё дам гус тым. // Сон ца 

і ве цер ня ма ла слу жы лі ёй. // Шчо кі за га рам га раць за ла тым». І яшчэ 

апош нія рад кі: «Яб лык кра мя ны, со кам на по ены, // Доб ра зі мою па клас ці 

на стол»... Мо рап там хто ве дае гэ ты верш? Ад гук ні це ся!!!»

Ад ка зу ні ёй та ды, ні мне ця пер не знай шло ся. Так што тыя рад кі (а я, 

акра мя пра цы та ва ных, па мя таю яшчэ вось гэ тыя: «Ча сам зда ец ца, што 

сон ца ма лень кае // Звер ху імк нец ца упа сці на дол»...) так і за ста лі ся 

па куль без аў та ра. Спа дзя ю ся, не на доў га, бо хтось ці ж са звяз доў скіх 

чы та чоў ве дае, праў да? Аба вяз ко ва на пі шы це, бо інакш спа кой на спаць 

не зма гу. А ка лі сур' ёз на, прос та хо чац ца ве даць. Як, на пэў на, кож ны нар-

маль ны ча ла век хо ча да знац ца вы то каў уся го важ на га ў сва ім жыц ці.

А яны, зда ва ла ся б, та кія ну зу сім дро бя зі — кра мя ны яб лык у пром нях 

ха лад на ва та га каст рыч ніц ка га сон ца, апус це лая шпа коў ня по бач, 

фі ран ка на не вя лі кай шы бе, вер ша ва ныя рад кі, якія са мі па са бе ўсплы-

ва юць у па мя ці і якія хо чац ца дэк ла ма ваць уго лас, — мо жа, і ёсць са мае 

важ нае. Шчас це — ня ўлоў нае, не за ўваж нае, якое па чы на еш ца ніць і 

ра зу мець, ка лі яго ўжо ня ма...

Ан тоў наў кі ў на шым са дзе ста рыя — ка за лі, ці то зу сім да ва ен ныя, 

ці то ад ра зу пас ля вай ны іх па са дзі лі. Гэ та ўсё баб ка — ка лі за клад ва лі 

кал гас ны сад (ад яко га ўжо і ўспа мі ну не за ста ло ся), узя ла не каль кі ад-

бра ка ва ных, зу сім кво лых дрэў цаў, і па са дзі ла ля ха ты. Чым ры зы ка ва ла 

ба бу ля ў тыя ча сы, не су чы вы кі ну тыя дуб чы кі з кал гас на га по ля ды яшчэ 

ма ю чы «ста тус» жон кі «во ра га на ро да», на ват ду маць страш на. Але ж 

абы шло ся, дрэў цы вы жы лі, вы рас лі, пе ра жы лі і ба бу лю, і на ступ нае па-

ка лен не гас па да роў, а ця пер на ста рой кар чыс тай яб лы ні ўжо гуш ка юц ца 

ле там на арэ лях баб чы ны пра праў ну кі.

ГЭ ТА заў сё ды бы лі са мыя лю бі мыя на шы яб лы кі. Пер шыя апад кі бы ло 

не ўку сіць — та кія кіс лыя, іх збі ра лі ў вя лі кія ка шы і пад ра за лі ў яс лі 

Зор цы. Праз коль кі дзён яе ма ла ко па чы на ла пах нуць не чым вель мі 

дух мя ным і со неч ным. Пас ля, ка лі ан то наў кі па чы на лі спець, апа ды 

збі ра лі ўжо і для ся бе — на ва рэн не, але най больш на сок. Ня стом ная 

«Жу ра він ка» — цуд тэх ні кі па чат ку 80-х га доў мі ну ла га ста год дзя — 

без упын ку раў ла і крак та ла ў кух ні не каль кі дзён за пар. Со ку ціс ну лі 

шмат — не каль кі трох літ ро ві каў за кат ва лі на зі му з цук рам, ас тат ні 

злі ва лі ў двац ца ці літ ро выя пу за тыя бут лі з тоў ста га зя лё на га шкла. 

Да баў ля лі кры ху цук ру, за кар коў ва лі і ста ві лі на вер се ў скле пе. Ма мін 

«сок» ка рыс таў ся вя лі кай па пу ляр нас цю ў мяс цо вых вы пі вох — сла-

ба ал ка голь ны ха лад на ва ты на пой доб ра па праў ляў зда роўе «пас ля 

ўча раш ня га». «Со ку» бы ло не шка да, за тое заў сё ды мож на бы ло раз-

ліч ваць на да па мо гу па гас па дар цы.

Збор жа ан то на вак з дрэ ва, «на зі му», пе ра тва раў ся ў са праўд ны 

ры туал. Яб лы кі — ру ка мі ці ад мыс ло вай ра гат кай (гэ та пас ля ста лі пра-

да вац ца спе цы яль ныя на сад кі, ды і пра верх нюю част ку плас ты ка вай 

бу тэль кі, якую, ад рэ за ўшы, мож на пры ла дзіць рыль цам на доў гую пал ку, 

па чу лі ад нос на ня даў на). Са рваць та кой ра гат кай яб лык з вы со кай га лі ны 

бы ло не га лоў нае, га лоў нае бы ло — яго не ўпус ціць. Ча мусь ці не ўтрым лі-

ва лі ся і гу па лі на зям лю са мыя пры го жыя, са мыя жоў тыя. А сон ца свя ці ла 

прос та ў во чы скрозь ру да ва тае ліс це і не да ва ла за ся ро дзіц ца. І са мі па 

са бе згад ва лі ся сло вы ка лісь ці за ву ча на га ў дру гім кла се вер ша. І пах ла 

ў па вет ры мё дам, ча бо рам, ту ман най ра ні цай і спа ле ным буль боў ні кам. 

І кла лі ся ў кош асця рож на, бы шкля ныя, кра мя ныя спе лыя яб лы кі.

ІХ, не па бі тыя, чыс цень кія, ус цяг ва лі на га ры шча і рас клад ва лі па ад ным 

у дух мя най за ла ціс тай са ло ме, ёй жа і пры ця руш ва лі звер ху. Пас ля, 

ка лі па чы на лі ся пер шыя ма ра зы, ан то наў кі на кры ва лі звер ху ста ры мі 

кал ма ты мі ка жу ха мі. Так яны і ля жа лі да снеж ня, а пас ля іх да ста ва лі са 

схо ван кі, пры но сі лі ў ха ту. Зда ра ла ся, ма ра зы бы лі моц ныя, і яб лы кі на 

га ры шчы за мяр за лі. Але гэ та бы ла та кая не звы чай ная сма ка та! Іх ста-

ві лі ў міс цы на пры пек, каб кры ху ады шлі, а пас ля іх мож на бы ло ес ці, 

упі ва ю чы ся зу ба мі ў ха лод ную са лод кую мя каць, якая пах ла за ла тым 

во сень скім сон цам. Та ды і не ду ма ла ся, што гэ та бу дзе адзін з цёп лых 

агуль ных ус па мі наў, які мі мож на дзя ліц ца са ста рэй шай сяст рой, спра-

бу ю чы са грэц ца ў на сты лай за ты дзень ха це ля за па ле най пе чы і згад-

ва ю чы, што ў са дзе ля жаць ні кім не па збі ра ныя яб лы кі...

«У са дзе ля жаць ні кім не па збі ра ныя яб лы кі»... Ка лісь ці, га доў двац-

цаць таму, я на пі са ла гэ тую фра зу, пра цу ю чы над ад ным ма тэ ры я лам, і 

гор ка за пла ка ла. Ме на ві та воб раз ста ро га са да, усы па на га спе лы мі ан то-

наў ка мі, якія ня ма ка му са браць, стаў не ча ка ным прад ба чан нем той пус-

тэ чы, якую ад чу еш, ка лі на па ро зе род най ха ты ўжо ні хто не су стрэ не.

У су бо ту па еду ту ды, і пер шае, што зраб лю, — па збі раю ан то наў кі, 

якіх сё ле та вель мі шмат на ста рых кар чыс тых дрэ вах і якія, пэў на, 

за сы па лі за ты дзень усю зям лю. А по тым па гля джу ўверх — не дзе там, 

ля апус це лай шпа коў ні, на якую па зі рае не вя лі кая шы ба з бе лай фі ран-

кай, аба вяз ко ва ві сіць кра мя ны, жоў ты, са мы пры го жы яб лык. «Ча сам 

зда ец ца, што сон ца ма лень кае // Звер ху імк нец ца ўпа сці на дол»... Прос-

тыя важ ныя рэ чы і сло вы, якія на заў сё ды, якія ро бяць пус тэ чу не та кой 

без на дзей най.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


