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У су час ных рэа лi ях, ка лi кар'-
ер ная «па спя хо васць» у iе рар-
хii каш тоў нас цяў аб вя шча ец ца 
знач на вы шэй шай за сям'ю, ка лi 
су се дзi па шмат па вяр хо вi ку на 
пра ця гу не каль кiх га доў мо гуць 
не ве даць адзiн ад на го па iме нi, 
як нi ко лi важ най ро бiц ца ад на з 
га лоў ных па трэб лю дзей на огул 
i ма ла дых ма туль у пры ват нас цi. 
Гэ та па трэ ба ў жы вых ча ла ве чых 
ста сун ках. Да гэ туль у пе ра важ най 
боль шас цi жан чын з вы ха дам у 
дэ крэт ко ла кан так таў зву жа ец ца 
ў не каль кi ра зоў. Ад ным сяб рам 
ня ма ча су, дру гiм па прос ту не цi-
ка ва слу хаць «мам чы ны раз мо-
вы», дый з iн шы мi сем' я мi, у якiх 
ёсць дзе цi, вы па дае су стра кац ца 
не над та час та: то нех та хва рэе, 
то рас клад пра цы i ву чо бы не су-
па дае. А па дзя лiц ца пе ра жы ван-
ня мi, знай сцi ад каз на сот нi но вых 
пы тан няў, аб мер ка ваць на дзён-
ныя праб ле мы з ты мi, для ка го гэ-
та так жа важ на, вель мi па трэб на. 
Ча сам на ват жыц цё ва не аб ход на 
дзе ля та го, каб не пад да цца дэ-

прэ сii i тры маць са ма ацэн ку на 
на леж ным уз роў нi.

Ма ла дой ма цi i жон цы Га лi не 
Па та лах уда ло ся не толь кi са мой 
вы рвац ца з гэ та га за мкнё на га ко-
ла, але i даць iн шым бе ла рус кам 
у дэ крэт ным вод пус ку пля цоў ку 
для ад па чын ку, аб ме ну во пы там 
i са ма раз вiц ця.

З гiс то рыi пы тан ня
Нель га ска заць, каб iдэя за-

поў нiць яр кi мi па дзея мi куль-
тур ны i кан такт ны ва ку ум, якi 
пе ра жы вае жан чы на пас ля на-
ра джэн ня дзi ця, прый шла ў га-
ла ву ка мусь цi ад на му. Яна бы ла 
рэа лi за ва ная ў мно гiх кра i нах, ад 
ЗША да Япо нii, i знай шла пры-
хiль нiц па ўсiм све це.

На прык лад, у Скан ды на вii на 
дзён ныя сiм фа нiч ныя кан цэр ты 
час та пры хо дзяць ма мы з ка ляс-
ка мi — для iх на ват аб ста ля ва-
ныя спе цы яль ныя «пар ко вач ныя 
мес цы». Ка мер ная за ла Чэш-
скай фi лар мо нii ўжо на пра ця гу 
не каль кiх га доў за пра шае на ад-
мыс ло выя му зыч ныя пра гра мы 
ця жар ных жан чын i ма ла дых ма-
туль. З 2009 го да му зыч ная кла-

сi ка ў фар ма це «Ра зам з ма май» 
гу чыць у Маск ве i Пад мас коўi. 
У Днеп ра пят роў ску з 2012 го-
да iс нуе твор чы пра ект «Эфект 
Мо цар та», ар га нi за ва ны сям' ёй 
пра фе сiй ных му зы кан таў — са-
лiс таў фi лар мо нii.

У са ка вi ку бя гу ча га го да i ў 
Мiн ску ад быў ся пер шы з се рыi 
кан цэр таў кла сiч най му зы кi для 
ма туль з ма лень кi мi дзет ка мi — 
пра ект пад наз вай «Маmа Time» 
(«Ма ма Тайм).

— Мне са мой ста ла сум на ў 
дэ крэ це, — пры зна ец ца Га лi на. 
— Я заўж ды бы ла ак тыў най, та му 
час дэ крэ ту стаў та кiм па глыб лен-
нем у ру цi ну, бе га нi най ва вёр кi ў 
ко ле, з яко га ха це ла ся вы рвац ца. 
А тут на во чы мне тра пi ла ся iн-
фар ма цыя пра мас коў скi пра ект 
— кан цэр ты для мам з дзець мi, 
пры чым вель мi ма лень кi мi, ад 
ад на го ме ся ца. I за ха це ла ся па-
спра ба ваць на ла дзiць неш та па-
доб нае ў Мiн ску, бо, на коль кi я 
ве да ла, та ко га нi хто ра ней у нас 
не ра бiў. Па спра ба ва ла. Зра бi лi 
адзiн кан цэрт, усiм спа да ба ла ся, 
i вы ра шы лi пра цяг ваць... Вось да-
гэ туль пра цяг ва ем.

Ку ды пры вод зяць 
ма ры

Пра ект, якi мае афi цый ны дэ-
вiз «Дзе цi раз вi ва юц ца, ма мы на-
тхня юц ца», па вод ле за ду мы, раз-
лi ча ны на тых баць коў, хто жа дае 
раз вiць му зыч ны густ як дзi ця цi, 
так i свой улас ны. «Я, на прык лад, 
i са ма не на вед ваю фi лар мо нiю, 
бо ма лень кае дзi ця на кан цэр це 
доў га не пра ся дзiць, — уз ды хае 
Га лi на. — Але гэ та не пе ра шка-
джае атрым лi ваць са праўд нае 
за да валь нен не, слу ха ю чы кла сi-
ку ў вы ка нан нi пра фе сi я на лаў у 
больш ка мер най ат мас фе ры, дзе 
ад чу ва еш ся бе раз ня во ле на».

За паў го да ад бы ло ся ка ля 20 
кан цэр таў. Спа чат ку на iх збi ра ла-
ся ка ля 30 ча ла век. Блi жэй да 
ле та ак тыў насць па вя лi чы ла-
ся, уз нiк ла чар га, i не ка то рым 
на ват вы му ша ны бы лi ад маў-
ляць. Ця пер жа зноў на зi ра ец-
ца пэў ны спад — не ка то рыя 
ма мы ад да лi дзя цей у сад кi 
цi раз вi ва ю чыя гурт кi, нех та 
вый шаў з дэ крэ ту, у ка гось цi, 
асаб лi ва ка лi ёсць ста рэй шыя 
дзе цi-школь нi кi, прос та ста ла 
менш воль на га ча су.

— Да рэ чы, ча му ме на вi та 
кла сiч ная му зы ка? Так, спе-
цы я лiс ты сцвяр джа юць, што 
яна ка рыс ная для ма лень кiх 
дзе так яшчэ ва ўлон нi ма цi, i 
ўсё ж ак тыў ных i па ста ян ных 
яе слу ха чоў не так мно га, як, 
ска жам, у поп-му зы кi цi ро ку.

— Па ча лi мы з кла сi кi перш за 
ўсё та му, што мне са мой ха це ла-
ся, каб дач ка па слу ха ла кла сiч-
ную му зы ку ў жы вым вы ка нан нi. 
Дзi ця чыя пе сень кi мож на па ста-
вiць слу хаць з дыс ка на лю бым 
кам п'ю та ры, ды хоць з тэ ле фо-
на — ка лi лас ка! Ве даю, мно гiя 
ска жуць: дык кла сiч ную му зы ку 
так са ма мож на па слу хаць до-
ма з дыс ка. Але гэ та зу сiм не 
тое са мае! Ка лi дзi ця трап ляе ў 
кам па нiю iн шых дзя цей роз на га 
ўзрос ту, ба чыць i чуе жы выя iн-
стру мен ты, якiя нi вод на га ра зу не 
гу чаць аб са лют на ад ноль ка ва... 
Трэ ба ад ной чы прый сцi i зра зу-
мець, каб ад чуць гэ ту роз нi цу. 
Да та го ж на шы ме ра пры ем ствы 
— гэ та не кла сiч ныя кан цэр ты ў 
поў ным сэн се сло ва. Дзе цям нi-
хто не за ба ра няе бе гаць, ся дзець 
i поў заць па пад ло зе, гу ляць з iн-
шы мi, тан ца ваць... Сло вам, я не 
ба чу леп шай аль тэр на ты вы для 
зна ём ства з му зы кай, чым та кi 
фар мат. I мы не аб мя жоў ва ем ся 

толь кi кла сiч най му зы кай — ёсць 
i джа за выя кан цэр ты, у тым лi-
ку ва каль ныя. Зла дзi лi кан цэрт 
бе ла рус ка моў на га ка лек ты ву 
«Агат ка», якi рых та ваў для нас 
пра гра му — гэт кае спа лу чэн не 
му зы кi i ка зач ных мi нi-спек так-
ляў — яшчэ з зi мы.

— Як вы нi кае з наз вы, пра-
ект пер ша па чат ко ва быў раз лi-
ча ны на мам. А як жа та ты?

— Пер шыя кан цэр ты са праў-
ды бы лi скi ра ва ны на мам з не-
маў ля та мi i ад бы ва лi ся ў буд ныя 
днi. Але по тым вы ра шы лi ўзяць 
ары ен та цыю больш на сям'ю, каб 
вы хад на кан цэрт быў су мес ным, 
з ма май i та там. Ка лi дзi ця яшчэ 
зу сiм ма лень кае, яно, мо жа, i не 
ад чу вае ўра чыс тас цi мо ман ту, але 

збо ку вель мi ра дас на i пры ем на 
гля дзець на та кi ся мей ны «вы хад 
у свет». А каб за ста лi ся ўспа мi ны 
аб гэ тай па дзеi, мы ро бiм фо та-
здым кi з кож на га кан цэр та (муж 
Га лi ны Сла ва Па та лах — пра фе-
сiй ны фа то граф. — Аўт.). Як толь-
кi ме ра пры ем ствы ста лi ад бы вац-
ца па вы хад ных, больш за па ло ву 
слу ха чоў пры хо дзяць усёй сям' ёй. 
Гэ та вы дат на, я лi чу.

Фi лар мо нiя 
ў паў зун ках

— Якiя вод гу кi i пра па но вы 
атрым лi ва е це ад на вед нi каў, цi 
про сяць яны ней кiх пе ра мен?

— Я заўж ды ца ню зва рот ную 
су вязь, якой бы яна нi бы ла, i ста-
ра юся пры слу хоў вац ца да за ўваг. 
Кан цэр ты ад бы ва лi ся ў роз ным 
фар ма це. На прык лад, спа чат ку 
мы пры но сi лi цац кi, су хi ба сейн з 
ша ры ка мi, по тым ра бi лi «вя чор кi» 
з ла сун ка мi для ўсiх. Але бы ло 
шмат мер ка ван няў, што та кiм чы-
нам мы вы хоў ва ем «рэ ста ран ную 
аў ды то рыю». Мя не гэ та ўра зi ла. 
У вы нi ку ад усiх гэ тых ат ры бу таў 
ад мо вi лi ся, ця пер — толь кi му-
зы ка. Але ў перс пек ты ве хо чам 
да даць не ка то рыя iн тэр ак тыў ныя 
маг чы мас цi: пра гра мы анi ма та-
раў, мыль ныя бур бал кi i ўсе гэ тыя 

за баў кi, якiя так па да ба юц ца дзе-
цям... Трэ ба спра ба ваць роз ныя 
ва ры ян ты, бо па куль не па спра-
бу еш, не да ве да еш ся, што пры-
муць, а што «не пой дзе».

— Сён ня «Ма ма Тайм» — гэ-
та ўжо бiз нес цi ўсё ж хо бi?

— Без умоў на, гэ ты за ня так 
пры но сiць пэў ны за ро бак i, на пэў-
на, у ней кай сту пе нi мо жа за мя-
нiць пра цу. Але каб зра бiць з яго 
бiз нес, трэ ба ў яго шмат уклад-
ваць. Я па куль што ста ра юся 
гэ та га не ра бiць, не пра ца ваць 
страт на, ма гу хi ба што вы дат ка-
ваць не вя лi кую су му на рэ кла му. 
Маг чы ма, у бу ду чы нi я не вый-
ду на пра цу ў офiс — пры нам сi, 
сён ня, шчы ра пры зна ю ся, зу сiм 
не хо чац ца гэ та га ра бiць. Да дэ-

крэт на га вод пус ку я бы ла гэт-
кая кар' е рыст ка i ак ты вiст ка, 
пра ца бы ла най важ ней шым 
з пры яры тэ таў. Ця пер жа... 
Не ма гу ска заць, каб я ўвесь 
час га то ва бы ла вы дат ка ваць 
толь кi на сям'ю, але пры яры тэ-
ты ўсё ж змя нi лi ся. I перс пек-
ты ва тра цiць усе сi лы на тое, 
каб раз вi ваць чы юсь цi чу жую 
спра ву, за сму чае. Хо чац ца 
ўжо знай сцi тое — не люб лю 

сло ва «бiз нес», ня хай бу дзе «лю-
бi мая спра ва» — што пры но сi ла б 
гро шы. Жан чы не ў пэў ным сэн се 
пра сцей — пад час дэ крэ ту мож-
на па спра ба ваць за сво iць но вую 
спра ву: шыць, вы шы ваць, пя чы, 
зай мац ца про да жам, а ка лi не 
атры ма ец ца, вый сцi на ра ней-
шую пра цу, i нi ко му не трэ ба бу-
дзе штось цi тлу ма чыць.

— Са мы важ ны вы нiк пра ек-
та для вас — як для ар га нi за та-
ра, слу ха ча, ма мы?..

— Гэ та i ста ноў чыя вод гу кi 
мам, i ўсмеш кi дзя цей, i ўлас нае 
за да валь нен не ад пра цы, i ма тэ-
ры яль ны ас пект — усё ра зам. Бы-
вае, ба чу, што прый шло шмат лю-
дзей, але я са ма спра ца ва ла не 
вель мi доб ра. Не ўсё ж i не заў сё-
ды атрым лi ва ец ца на «вы дат на». 
Ад ной чы мы аран да ва лi вя лi кую 
за лу з фар тэ пi я на i не пра ве ры лi 
яго, а iн стру мент ака заў ся зу сiм 
рас стро е ны... Вя до ма, му зы кан ты 
сыг ра лi, ма мам зболь ша га спа-
да ба ла ся, дый за ро бак мой быў 
не бла гi — але я са бой бы ла не 
за да во ле на, бо атры ма ла ся «ан-
ты якасць». А сён ня вы сту па лi тыя 
ж му зы кан ты, бы ла за про ша ная 
са лiст ка, пры вез лi i пад клю чы лi 
свае iн стру мен ты — су пер пра-
гра ма атры ма ла ся, але прый-
шло ма ла лю дзей. Так што без 

па мы лак не абы хо дзiц ца. За тое 
ця пер мне ўжо ляг чэй пра ца ваць, 
ве даю, якiя кры тэ рыi аба вяз ко ва 
трэ ба ўлiч ваць, каб атры маў ся 
клас ны вы нiк.

Што да вы сноў з пунк ту гле-
джан ня ма мы — ба чу, як змя нi лi-
ся па во дзi ны дач кi. Ка лi на пер-
шых кан цэр тах яна тры ма ла ся за 
маю спад нi цу i ха ва ла ся за спi най, 
то ця пер ад чу вае ся бе воль на, 

упэў не на бе гае i гу ляе з iн шы мi 
дзець мi, кла дзец ца на пад ло гу, 
тан чыць. Мя не гэ та вель мi ўсцеш-
вае. Мяр кую, та кое баў лен не ча су 
нi коль кi не са сту пае на ва мод ным 
раз вi ва ю чым цэнт рам.

Гу та ры ла 
Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з кан цэр таў 
«Mama Time»

�

Ад ду шы наАд ду шы на  ��

СЛУ ХАЦЬ МО ЦАР ТА, 
ЛЕ ЖА ЧЫ НА ПАД ЛО ЗЕ — МОЖ НА!

Да вед ка «Звяз ды»
Кож ная iм прэ за «Mama Time» доў жыц ца 1 га дзi ну. Ах вот нi кi тра-

пiць на кан цэрт за пiс ва юц ца за га дзя. Та кая сiс тэ ма дзей нi чае, каб 
за бяс пе чыць мi нi маль ны ар га нi за цый ны збор для вы пла ты га на ра раў 
му зы кан там. Да рэ чы, кошт бi ле таў на сям'ю з 3 ча ла век су па стаў ны 
з кош там бi ле таў у вя лi кую за лу ста лiч най фi лар мо нii.

Ад мет насць «Mama Time» яшчэ i ў тым, што шы ро кай рэ кла мы 
пра ект не мае, ха пае аб вес так у са цы яль ных сет ках. «Гэ та як вi рус 
рас паў сюдж ва ец ца: ка лi неш та доб рае з'яў ля ец ца, вы рас па вя да-
е це пра гэ та зна ё мым. Тым больш га вор ка iдзе пра мам, а яны 
аў ды то рыя вель мi ак тыў ная. Па цi ху ро бiм свой сайт, а па куль што 
спраў ля ем ся i без яго».

ПА МА РО ЗІ ВА!
Даў но гэ та бы ло, але з па мя ці не вый-

шла.
Па еха лі мы не як ле там у гос ці да ма ёй 

сяст ры — да лё ка, аж у Рас тоў-на-До не. 
А там спё ка — прос та не су свет ная! Па-
ра тун ку ні дзе ня ма — хі ба што ля ва ды... 
Вось да До на ўвесь го рад, зда ец ца, і ру-
шыў.

Мы так са ма са бра лі ней кія клун кі і ра зам 
з дзець мі на кі ра ва лі ся на ле вы бе раг: мос та 
та ды яшчэ не бы ло — ах во чых пе ра во зі лі 
на ма тор ках.

Пе ра плы лі мы, вы бра лі са бе мес цей ка, 
ну, вя до ма ж, ад ра зу асвя жы лі ся ў ва дзе, а 
ўжо по тым па ляг лі на со ней ку. Трэ ба ска-
заць, што та ды быў вель мі мод ны за гар... 
Ды не прос та, а каб да чар на ты!

Але ж гэ та нам, да рос лым, мо да ў га ла-
ве, а дзе цям ма ро зі ва б...

Юр ка (не бя да, што ма лы) пад ах во ціў ся 
яго пры нес ці — для ўсіх і мі гам. Сха піў ка-
пей кі, за ціс нуў іх у ру цэ — і ва ўсе ла пат кі 
да блі жэй шай ма ро жан шчы цы...

Як на тое лі ха, на пе ра рэз яму ней ка га 
дзядзь ку вы нес ла! Ад ста яў, ві даць, не ма-
лую чар гу (ды на сан ца пё ку), ку піў два па ке-
ці кі пі раж коў і та кі ж за да во ле ны быў! Пе рад 
са бой іх нёс. А тут наш ма лы... Га ла вой яму 
— у пу за, з раз го ну...

Ад не спа дзя ван кі дзядзь ка аж пад ско чыў 
і паль цы рас ціс нуў... Пі раж кі, ад па вед на, з 
рук на пя сок...

Не каль кі ім гнен няў дзядзь ка гля дзеў — 
на дзі ця, на свае пры сма кі. По тым плю нуў, 
пад фут бо ліў на гой пі раж кі і пай шоў да сва іх. 
Юр ка ж, як ні чо га ні я ка га, па нёс ся да лей — 
па ма ро зі ва.

Што ра біць бы ло нам? Ну, вя до ма ж, 
іс ці да дзядзь кі, пра сіць пра ба чэн ня, пра-
па ноў ваць гро шы за са пса ва ныя па час-
тун кі...

По тым, ка лі Юр ка вяр нуў ся, ста лі вы-
праў ляць і яго, каб так са ма сха дзіў. Але 
ма лы ва ўсе во чы гля дзеў на нас і ні як не 
мог зра зу мець, ку ды яму іс ці, у чым ві ніц ца 
— што ж ён та кое зра біў?

Як вы свет лі ла ся, ні я ка га «су тык нен ня» 
Юр ка прос та... не ад чуў. Му сіць, та му, што 
пу за ў дзядзь кі бы ло до сыць вя лі кае і, ві да-
воч на, мяк кае. Ды і пі раж коў дзі ця не ба чы-

ла, а маг чы ма, і ба чыць не маг ло: ка лі спё ка, 
ка лі ў ру ках гро шы, а на пе ра дзе — ла ток з 
ма ро зі вам!

Ра і са Ва сіль е ва, 
г. Го мель.

ПРА ПАЎ 
БІЗ НЕС...

Дзе ду Апа на су бы ло за 70, але без 
гас па дар кі ён жыць не ха цеў: ад ка ро вы 
ад мо віў ся, дык ку піў авеч ку і ба ра на. Пры-
чым не абы-якіх, а за водных, мі ро наў скіх. 
Вы гад ная, ду маў, спра ва, бо з іх жа і воў-
на, і аў чы ны, і мя са. Зна чыць, за жы ве не 
горш, чым з ка ро вай! Яшчэ і на гро шы 
ўза б'ец ца...

Мо жа, так бы яно і вый шла — раз ба га цеў 
бы ча ла век, за жыў па-пан ску, каб не адзін 
вель мі прык ры вы па дак.

...Па свіць куп ле ную жыў насць гас па дар 
стаў па блі зу ха ты. На вяз ваў толь кі авеч ку, 
бо лі чыў, што ба ран ад яе ні ку ды не дзе-
нец ца... А вось за бі раць гэ ту па рач ку, як 
не ка лі і ка роў ку, за звы чай ха дзі ла жон ка. 
Пры чым не з пус ты мі ру ка мі, а з ка ва лач-
ка мі ней кай сма ка ты: час та ва ла яна сва іх 
га да ван цаў. І ба ран да гэ та га так пры вык, 
што по тым не пра пус каў ні вод най жан-
чы ны: да ўсіх па ды хо дзіў — вы прош ваў 
гас цін цы. На шчас це, ён не пе ра бор лі вы 
быў — зга джаў ся на што за ўгод на: да дуць 
ка ва ла чак хле ба — доб ра, цу кер ку ці пя-
чэн не — яшчэ лепш. Але ж не грэ ба ваў і 
жмень кай тра вы.

Усе ка бе ты з вёс кі ве да лі гэ та, час та ва лі 
дзі ва ка, ка за лі, што зу сім не дур ны ён. Яшчэ 
і па ву ху маг лі па гла дзіць...

Але ж не як мі ма Па на са ва га «стат ку» 
шы ба ва ла чу жын ка — жан чы на з су сед-
ня га ся ла. Ёй ня ўцям бы лі тыя звыч кі. Ка-
ра цей, ба ран да яе, як да ўсіх, па-доб ра-
му, а яна «ў ата ку» на яго: сет кай ма хае, 
кры чыць:

— Шкі ра! Лі ха на ця бе! Бач, пры ча піў ся!
Ну ка му б та кое спа да ба ла ся? Ды ні ко-

му! На ват ба ра ну. «Пад на ціс кам» ён, як 
быц цам, ад сту піў на зад. А вы свет лі ла ся, 
што прос та па ча каў, па куль крыў дзі цель ка 
ад вер нец ца, каб за тым ра га мі ёй — ды ні-
жэй спі ны! Ка бе та зня чэў ку — воб зем...

І тут вось што ці ка ва: па куль жан чы-
на ля жа ла, ба ран не ча паў яе, зда ва ла ся, 
на ват не ду маў... А вар та бы ло ёй пры-
ўзняц ца — стаць на ча ты ры кроп кі, той 
раз га няў ся і...

— Люд цы, ра туй це! — ста ла на рэш-
це кры чаць ка бе та. — За б'е ж мя не гэ ты 
ірад!..

На шчас це, Апа нас, гас па дар ба ра на, 
быў па блі зу — прый шоў на вы руч ку. Але 
слоў па дзя кі ад жан чы ны, вя до ма ж, не па-
чуў: яна бы ла так па крыў джа на, так раз-
гне ва на, што пры гра зі ла па даць на Па на са 
ў суд...

Хто ве дае, мо жа, і ад пус ці ла ся б, мо жа, і 
за бы ла ся б. Але ба ран з той па ры як звар'-
я цеў: му жы коў не ча паў, а вось жан чын з іх 
мяк кі мі фор ма мі...

Та му Апа нас, не ча ка ю чы ней кіх но вых 
не пры ем нас цяў, ху цень ка пра даў та го ба-
ра на, а за ім і авеч ку.

...Вось так, мож на ска заць, не па чаў шы-
ся, за кон чыў ся яго біз нес.

М. Баг да наў,
в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

ХТО КА ГО 
НА ПА ЛО ХАЎ?

Цэ лы ты дзень та ды ішоў дождж!.. Праў-
да, гэ та не за сму ча ла, бо грыб ная па ра...

У той дзень з пер шы мі пром ня мі сон ца 
мы з му жам, за ха піў шы вёд ры, на кі ра ва лі ся 
ў лес: на гэ ты раз — не пеш кі, а на ма шы не, 
бо ха це лі шчас ця па спытаць у не зна ё мых 
па куль мяс ці нах...

Як па ад лег лас ці, дык еха лі не да лё ка — 
прос та кру жы лі па ляс ных да ро гах, там-сям 
пры пы ня лі ся. Ад све жа га па вет ра кру жы-
ла ся га ла ва, дыя мен та мі блі шчэ лі ў тра ве 
кро пель кі ра сы, п'я ні ла пры га жосць! Але — і 
на жаль — не ўда ча...

Не дзе праз га дзі ну сва іх ванд ро вак па 
ле се мы пры пы ні лі ся на ўзгор ку. Па гля дзе лі 
ўніз: да са май да ро гі, мож на ска заць, у по яс 
ста я ла па па раць. Так, на ўся ля кі вы па дак, 
я рас хі ну ла яе і...

Ні ко лі — ні да та го, ні пас ля — я ні разу 
не ба чы ла столь кі гры боў у ад ным мес цы! 
Ды і пры га жосць бы ла прос та ка зач най! Пад 
на га мі ў нас, як во кам акі нуць, рас сці лаў ся 
жоў ты ды ван з лад ных лі сі чак. Ча род ка мі, як 
на вы пе рад кі, яны збя га лі з уз гор ка... Гэ та, 
ну вя до ма ж, трэ ба бы ло фа та гра фа ваць! 
Не бы ло чым...

Пер шыя вёд ры на поў ні лі хві лін за пят-
нац цаць. Пе ра сы па лі гры бы ў ба гаж нік і тут 
жа, што на зы ва ец ца, пай шлі на дру гі за ход. 
Я, пры нам сі, пры сеў шы на ку кіш кі, з аза-
ртам узя ла ся за нож... І рап там за спі най у 
ся бе па чу ла ней кае ша па цен не, трэск. Па-
вяр ну ла га ла ву і, зня меў шы, плюх ну ла ся ў 
мох: з па па ра ці, вы лу піў шы во чы, на мя не 
гля дзеў... дзік.

Не ска жу, што я пры га жу ня, але ж не 
ду жа і страш ная... Прос та дзік, му сіць, быў 
ма ла ды і лю дзей (а тым больш збліз ку) да-
гэ туль не ба чыў. Та му, угле дзеў шы мя не, 

ён... спу жаў ся не менш, чым я, і праз ім гнен-
не даў ся ў лес...

Коль кі я пра ся дзе ла на зям лі, не па мя-
таю. Но гі дры жэ лі ў ка ле нях і тры маць мя не 
ка тэ га рыч на ад маў ля лі ся на ват та ды, ка лі 
ўста ла.

На пру жан не зняў муж. Спы таў са сме-
хам: «Ну дык хто ка го на па ло хаў — дзік 
ця бе ці ты яго?».

Мне ж яшчэ доў га бы ло не да жар таў...
Але на гэ тым на шы пры го ды не скон чы-

лі ся: толь кі се лі ў ма шы ну, каб ехаць да-
моў, на да ро зе зноў з'я віў ся звер. «Гэ та ж 
ён ця бе не раз гле дзеў, — за смя яў ся муж, 
— да па ба чэн ня ска заць не па спеў. Вось і 
вяр нуў ся».

Пра дзі ка не ска жу: ён, маг чы ма, і ха цеў 
па ба чыць лю дзей, а вось мы яго...

Я б не ра і ла.
Га лі на Ні чы па ро віч,

Уз дзен скі ра ён.

ПАР ТЫЯ 
СКА ЗА ЛА: 
«ТРЭ БА...»

Не дзе ў кан цы 60-х га доў быў я па спра-
вах ці то ў Мё рах, ці то ў Верх ня дзвін ску, 
жыў у там тэй шым «га тэ лі» — з гэт кім жа 
ка ман дзі ро вач ным. Проз ві шча яго, як ця-
пер пом ню, бы ло Пчол ка. Вось ён па ве-
ча рах, на пра вах ста рэй ша га, і рас каз ваў 
мне роз ныя гіс то рыі, у асноў ным з тых 
ча соў, ка лі сам пра ца ваў стар шы нёй кал-
га са.

...Май 1962 го да вы даў ся цёп лым. 
І дзесь як раз у ся рэ дзі не яго рай кам 
пар тыі аб' явіў вя лі кі збор: усіх стар шынь 
гас па да рак «за пра ша лі» з'я віц ца... Што 
здзі ві ла, до сыць поз на — ве ча рам, а 22 
га дзі не.

Але ж лю дзі па пры яз джа лі — ста яць там 
хто дзе ды стро яць зда гад кі, што ж та кое 
зра бі ла ся? А ў ка бі нет да пер ша га сак ра-
та ра тым ча сам крэс лы з су сед ніх па ко яў 
зно сяц ца, каб мес цаў ха пі ла.

Па се лі мы, зна чыць. Пер шы сак ра тар 
на ра ду ад крыў. І ад ра зу ж даў сло ва прад-
стаў ні ку аб ка ма. Ужо той ка ман ду «звер ху» 
да вёў — за араць у ра ё не ўсю ка ню шы ну і 
за мест яе па се яць ку ку ру зу. На сен не, маў-
ляў, у Ві цебск ужо да ста ві лі. І не адзін ва-
гон...

Аў ды то рыя спра ба ва ла гу дзець ды абу-
рац ца, але ж шум гэ ты ад ра зу быў за глу ша-
ны — рас ка зам пра «ца ры цу па лёў», пра ўсе 
пе ра ва гі ў яе вы рошч ван ні... «А та му (гэ та 
ўжо пер шы сак ра тар га ва рыў), ка лі нех та са 
стар шынь хо ча схіт рыць і хоць гек тар ка ню-
шы ны па кі нуць, то мо жа ад ра зу ж па клас ці 
парт бі лет на стол і пай сці на блі жэй шую 
фер му па свіць ка роў. Зра зу ме ла ка жу?» 
— пы таў ся ён.

Пы таў ся спа чат ку агу лам, ва ўсіх, а по-
тым яшчэ і ў кож на га. Гэ та зна чыць, што 
па ды ма юць ця бе, як то га шка ля ра, і пра па-
ну юць пры люд на сло ва даць, што да пер-

ша га чэр ве ня (а яшчэ лепш — да 25 мая) 
усё бу дзе за ара на і за се я на. Так, як пар тыя 
ска за ла...

Па куль усіх за слу ха лі, поў нач пра бі ла. 
Ра зы шлі ся. Тыя, у ка го «з са бою бы ло», з 
го ра па шклян цы вы пі лі — ра зам па пе ра-
жы ва лі... А да лей...

— Пры ехаў я да до му, лёг спаць, — 
рас па вя даў Пчол ка, — а за снуць ну ні як 
не ма гу! Во чы — хоць за шы вай... Рап-
там чую — нех та ў шы бу сту кае. Уклю-
чыў свят ло, гля нуў — пад акном пер шы 
сак ра тар ста іць. Я ў спод нім дзве ры ад-
чы няю: «сам» пры ехаў — зна чыць, неш та 
зда ры ла ся?! За пра шаю ў ха ту яго — не 
ідзе: маў ляў, ча су ня ма: адзі нац цаць гас-
па да рак яшчэ трэ ба аб' ехаць. І да лей: 
«Ты вось што, — мне ка жа, — больш чым 
5 гек та раў ка ню шы ны не за вор вай...» — 
«Вы ж, — пе ра пы няю, — за гад ва лі ўсю 
— пад плуг...» — «Не пе ра бі вай... Бо лей 
заа рэш — з пра цы вы га ню. А так вы мо-
ву дам, што ку ку ру зу не па се яў, а по тым 
яе зні му...».

З тым сак ра тар рай ка ма і з'е хаў, а жыц-
цё звыч ным хо дам пай шло. Адзі нае — ка-
ню шы на ў ра ё не не ара ла ся — па роз ных 
пры чы нах. Рай кам час ад ча су раз да ваў 
стар шы ням вы мо вы, на га няі, маг чы ма, 
атрым лі ваў сам.

А 5 чэр ве ня вы паў снег, па ча лі ся аб лож-
ныя даж джы. Ку ку ру за, якую ра ней па се я лі, 
па спе ла ўзы сці, але ж рас ці на ват і не ду-
ма ла. А вось ка ню шы на... Тры ўко сы бы-
ло — што на се на пус ці лі, што на сі лас... 
Кар моў на рых та ва лі больш за ўсіх: у ра ён 
по тым аду сюль пры яз джа лі — сен ца пра-
сіць... Хоць бы ця лят кам.

А вы мо вы са стар шынь, вя до ма ж, па-
зды ма лі.

...Ка лі Пчол ка мне пра гэ та рас каз ваў, 
той пер шы сак ра тар рай ка ма пра ца ваў 
ужо стар шы нёй Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. 
Зва лі яго Пётр Яфі ма віч Ру біс.

Л.Р. Ка рот кін,
в. Вя рэнь кі, Па стаў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР

Ад яе ж... Як свед чыць «зва рот ная су-
вязь», ідэя ад зна чыць тры нац ца ці год дзе 
руб ры кі «Алё, на род на про ва дзе!» знай-
шла не толь кі пад трым ку, але і раз віц цё. 
«А да вай це па про сім чы та чоў, каб яны 
ўзга да лі са мыя ці ка выя, са мыя смеш ныя 
бай кі, а по тым скла дзём з іх сваю топ-
дзя сят ку, на дру ку ем яшчэ раз ці вы кла-
дзем на сай це га зе ты, — пра па на ваў, у 
пры ват нас ці, спа дар Гаў рыш з Ча ву саў. 
— Хай на род ве дае леп шых аў та раў, хай 
смя ец ца...»

Хай! Мы толь кі «за»! А та му, як у шко ле, 
— хат няе за дан не: ка лі лас ка, ус пом ні це 
сваю лю бі мую ці свае лю бі мыя «вя сё лыя і 
праў дзі выя» гіс то рыі і хоць пры клад на год 
іх пуб лі ка цыі, на пі шы це. Дзя сят ку (ды з доб-
рай ты ся чы, ві даць?) вы браць бу дзе скла да-
на, але ж агуль ны мі на ма ган ня мі ча го толь кі 
не зро біш! Праў да?

Жан чы не ў пэў ным сэн се 
пра сцей — пад час дэ крэ ту мож на 
па спра ба ваць за сво iць но вую 
спра ву: шыць, вы шы ваць, 
пя чы, зай мац ца про да жам, 
а ка лi не атры ма ец ца, вый сцi 
на ра ней шую пра цу, i нi ко му
не трэ ба бу дзе штось цi тлу ма чыць.

ВЯС КОЎ ЦУ 
ДА ПА МО ГУЦЬ, 

ЯК ТОЛЬ КІ З'Я ВІЦ ЦА 
ТЭХ НІ КА

З вёс кі Но вы Двор Ва ло жын ска га ра-
ё на са скар гай па тэ ле фа на ваў Аляк-
сандр Ула дзі мі ра віч Яцук: мяс цо вае 
ка му наль нае прад пры ем ства не ад-
пам па ва ла ў яго на ўчаст ку ка на лі за-
цыю.

— Два тыд ні та му зра біў за каз у Ва ло жы не. 
Учо ра пры еха лі ра бот ні кі, але ні чо га не зра-
бі лі. Спа сла лі ся на тое, што «МАЗ» не мо жа 
за ехаць на мой учас так. Як не мо жа? Ра ней 
заў сё ды тэх ні ка маг ла за ехаць, а ў гэ ты раз 
— не? — пе рай шоў на эмо цыі за яў нік. — Па-
тэ ле фа на ваў кі раў ніц тву, па скар дзіў ся на тых 
ра бот ні каў. А мне толь кі па абя ца лі, што да па-
мо гуць. А ка лі?

Па на шай прось бе сі ту а цыю пра ка мен та ва-
ла на чаль нік участ ка са на чыст кі Ва ло жын скай 
ЖКГ Люд мі ла Жаў тко. Пра за каз жы ха ра вёс кі 
Но вы Двор тут па мя та юць і са праў ды га то выя 
да па маг чы. Праз не каль кі дзён.

— Гэ та му вяс коў цу ад пам поў ваць ка на лі за-
цыю мы да па ма га ем ужо не пер шы раз. Ра ней 
ні я кіх праб лем не ўзні ка ла, па коль кі для гэ тых 
мэ таў вы ка рыс тоў ва ла ся ма шы на «ГАЗ-53». 
Але по тым яна зла ма ла ся, яе ад бук сі ра ва лі 
ў Мінск, дзе тэх ні ка і зна хо дзіц ца за раз на га-
ран тый ным ра мон це, — рас па вя ла Люд мі ла 
Іо сі фаў на. — Да во дзіц ца па куль вы ка рыс тоў-
ваць вя лі кі ў па раў на нні з «ГА Зам» «МАЗ». 
Гэ ты аў та ма біль са праў ды не змог за ехаць на 
ўчас так да за яў ні ка. На тэх ні цы ўста ноў ле на 
на ві га цый ная пры ла да, я пра вя ра ла, што кі-
роў ца змог толь кі кры ху па даць на зад. Больш 
не ры зык нуў, бо там вуз кі за езд, хоць ра бот нік 
ён вель мі ад каз ны. Спра ва ў тым, што ў Ва-
ло жы не ра ней ужо быў вы па дак: у па доб най 
сі ту а цыі, ка лі ма шы на не ўпі са ла ся па га ба-
ры тах на ўчаст ку, бы ла раз бу ра на ве ран да 
до ма. І по тым ві на ва та му кі роў цу да вя ло ся са 
сва ёй кі шэ ні кам пен са ваць не на ўмыс на на не-
се ную шко ду.

Як да да ла да лей Люд мі ла Жаў тко, вяс-
коў ца ні хто з чар гі на ака зан не па слу гі не 
зды маў. Яму па абя ца лі да па маг чы ў вы ра-
шэн ні праб ле мы з ка на лі за цы яй, як толь кі 
вер нец ца з ра мон ту «ГАЗ». На прад пры ем-
стве спа дзя юц ца, што гэ та мо жа ад быц ца 
ця гам блі жэй шых дзён. Пра што за яў ні ку і 
па ве да мі лі. Але ў ад каз Аляк сандр Ула дзі мі-
ра віч зноў жа «пе рай шоў на эмо цыі», па абя-
цаў шы скар дзіц ца...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Раз бу дзiць, па кар мiць, па гу ляць, пры браць, пры га та ваць на 
ўсю сям'ю, па клас цi спаць, па мыць i ад пра са ваць бя лiз ну, 
яшчэ раз пры браць, зноў па кар мiць. I так да той па ры, па куль 
днi i тыд нi не пе ра тво рац ца ў адзiн бяс кон цы «дзень су рка». 
Кар цiн ка, да бо лю зна ё мая кож най «дэ крэт нi цы».


