
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

...За окном сентябрь, и перед вами первый осенний выпуск интерактивного дайджеста 
“Образы”. Кто уже ознакомился с проектом, наверняка отметили для себя прозаический ха-
рактер, к которому тяготеет его форма. Во всяком случае, пока рубрика обходится без поэзии, 
которой на литературных просторах Гродненщины более чем достаточно. Можно ли обойтись 
без поэтичности, без сентиментальных лирических интонаций, когда за окном осень? Зависим 
ли мы и наше творчество от времени года? Насколько вообще наше сознание подвержено сте-
реотипам? Судите сами. В этом выпуске рубрики «Образы» вас ожидают: пейзажные миниа-
тюры, видео в стиле «арт-хаус» и литературная переписка. Что же касается авторов – о них 
наиболее полно расскажут предложенные читателю образы и мотивы. 
 
Всем добра! 
 
ГрОО СПБ                                                                                                              
2020                                                                                                                                        e-mail:  postmaster@pisateli.by  
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ВОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Май. У зялѐную канву вясны ўплецены прыгожыя кветкі 
майго дзяцінства – сінія касачы. Яны буяюць блакітнай 
свежасцю каля вясковых хат, красуюць адмысловымі 
букетамі, упрыгожваючы агародчыкі дзіўнай квеценню. 
Яны радуюць вока з той пары, калі толькі сыдзе снег. З-
пад зямлі дружна прарэзваюцца зялѐныя каліўцы, 
спяшаючыся на прастору. З кожным днѐм яны 
становяцца ўсѐ большымі і большымі, ператвараючыся ў тоўстыя  зялѐныя лапатачкі. А потым, 

у адно імгненне, на доўгіх 
сцяблінах з’яўляюцца цудоўныя 
кветкі. Кожную раніцу кроплі расы 
ўсыпаюць пялѐсткі бліскучымі 
іскрынкамі. Гэта быццам бы зоркі 
з далѐкіх сузор’яў знайшлі тут 
прытулак свой, апусціліся на 
зямлю і ператварыліся ў сінія 
касачы. Цвітуць-сінеюць кветкі не 
толькі каля хат вясковых, але і на 
былых падворках: вытыркаюцца з 
леташняй рыжай травы, 
напамінаючы пра суседзяў, якіх 
ужо няма з намі. І мне здаецца, 
што іх душы, якія лѐтаюць сярод 
зорак, наведваюць родны край і 
сінімі касачамі нагадваюць пра 
сябе.  
 
Адцвітаюць сінія краскі, 
адлятаюць пялѐсткі ў сусвет, 
адкуль пасылаюць  лагоднае 
мігценне мясціне, дзе штогод 
вясновай парою шчымліва цвітуць 
кветкі майго дзяцінства –  мілыя 
касачы.    



 
Шматфарбныя таямніцы! З самага дзяцінства акружаюць яны мяне. Вѐска, дзе я нарадзілася, 
вырасла і куды прыязджаю кожнае лета на адпачынак, знаходзіцца сярод лесу – прыгожага, 
непаўторнага, а галоўнае, штодзень новага. 
 
Недалѐка ад вѐскі бяжыць хуткаплынная Шчара, якая з’яўляецца шыкоўнай аздобай 
навакольнага асяроддзя. Бясконцая плынь вады была, ѐсць і будзе чараўніцай, на якую 
гадзінамі можна глядзець – і так і не наталіць смагу таямнічага пазнання. 
 
Апошнім часам мне ўсѐ больш і больш хочацца знайсці тыя адзіныя словы, якія б перадалі 
вабнасць і непаўторнасць мілага куточка, бо нідзе не бывае так добра, як у роднай мясціне, што 
пяшчотна завецца малою Радзімаю. 
 

Я стала больш уважліва прыглядацца да 
дрэў, хмызнякоў, красак на лузе і ў 
гародчыку, да аблокаў у блакітна-сінім 
небе. 
 
А яны, аблокі, надта ўжо дзіўныя і 
незвычайныя! Раней такіх я не сустракала, 
а можа, проста не звяртала ўвагі на іх 
дзівоснасць. Бела-ружовыя, прыгожымі  
завітушкамі хораша размалявалі неба. 
Здаецца, што гэта марскія хвалі пеняцца, 
закручваюцца ў высозныя віхуры, 
разліваюцца па неабсяжнай прасторы, 
быццам неўтаймаваная стыхія 
разбушавалася ў сінім акіяне. А зусім 
побач іншая карціна: пануе лагоднасць і 
далікатнасць. 
 
У паднябессі рассцілаецца танюсенькая 
карункавая павуцінка, нібы вытканая 
выдатным майстрам-умельцам. Гэтыя  
ўзоры вабяць вытанчанасцю і 

прыгажосцю. А крыху далей, каля ляснога гарызонту – пялѐсткі нейкіх дзіўных кветак, якія 
плаваюць-кружаць у нябеснай плыні. 
 
І такое хараство пануе ў небе! А калі яшчэ нябесныя дзівосы аздабляе зялѐны-зялѐны лес, то 
міжволі думаеш, што без магічных стасункаў тут не абышлося! 



 
Прыгожыя і такія знаѐмыя краявіды праносяцца міма. Еду на выхадныя ў вѐску – родны і мілы 
куточак. Дарога добрая. Асфальт паклалі зусім нядаўна: утрамбавалі гравійную дарогу, 
пашырылі трохі. Падумалася, што нарэшце і да гэтай часткі дарогі дайшоў час. 
Хутка вѐска. Але штосьці не так?! 
 
Каменя няма! Няма яго на сваім звыклым месцы. Заўсѐды вось тут, ля дарогі, стаяў! А цяпер 
няма!  
 
Умомант знікла задавальненне ад добрай язды. Абурэнне і дакор узніклі на рабочых-
укладчыкаў. 
 
– Перашкаджаў… Бедны, перашкаджаў ім: падчапілі вялізнымі каўшамі, зрушылі з месца і 
некуды звезлі. Шкада… Вельмі шкада… А ѐн так тут быў да месца – сведка далѐкай 
мінуўшчыны, абаронца родных мясцін. 
 
Магутны камень-валун стаяў ля дарогі, пэўна, не адно стагоддзе. Сустракаў і праводзіў 
вандроўнікаў, купцоў, якія па гэтым шляху везлі на кірмаш свае тавары. Пазіраў з дакорам і 
нянавісцю на ворагаў-чужынцаў, што тапталі нашу зямлю. 
 
Вялізны камень-асілак, з аднаго боку выпуклы, з другога – амаль плоскі, кідаў ласкавыя погляды 
на добрых людзей. Вялікая сіла і моц веялі ад яго, жывілі ўпэўненасцю, наталялі добрымі 
памкненнямі, зараджалі энергіяй жыцця на доўгія дні і  месяцы… 
  
А мне заўсѐды здавалася, што хоча гэты камень падзяліцца сваѐю тайнаю, якую нѐс-хаваў 
многія гады. Проста чакаў зручнага моманту, каб раскрыць свой сакрэт. Але, на жаль, не паспеў!   
 

 
Глыбокая восень. Дрэвы развіталіся са сваім убраннем. Яны рыхтуюцца да зімовага адпачынку і 
ўжо з сумам пазіраюць на акаляючы свет. І толькі адна таполя, што пад маім акном расце, 
прываблівае сваѐй раскошай. Яна быццам выклік кідае ўсім навакольным дрэвам: “Цяпер 
менавіта мой час, і ўсе пагляды толькі мае!” 



 
А паглядзець ѐсць на што! Я ўжо каторы дзень 
захапляюся багаццем фарбаў і адценняў 
дрэва, якія кожную хвіліну мяняюцца. 
 
Верхавіна – жоўтая-жоўтая, быццам золатам 
абсыпана. Трохі ніжэй пануе арэхава-
аранжавы колер. А ў сярэдзіне таполі ветрык 
перабірае зялѐна-салатавыя лісточкі з  
чырвонымі плямкамі. І здаецца, журавіны-
ягады на рознакаляровай імшарыне саспелі. 
 
Няўрымслівы ветрык бавіцца пафарбаваным 
лісцем, зрывае яго і ўсцілае траву прыгожым 
дываном. Смутак і жаль расставання з 
восеньскай прыгажосцю агортвае не толькі 
мяне, але і ўсю зямлю. Таполя гэта добра 
адчувае і стараецца падарыць апошнія дні 
сваѐй красы ўсяму свету. Гэта яе зорны час!  
 

 
Бабіна лета. Празрыстая і лѐгкая павуціна лѐтае ўсюды. Пануе лагода і прыгажосць. Па 
прасторы разносяцца меладычныя крокі восені. Спачатку яны нясмелыя, ледзь чутныя. Потым  
рознакаляровая мелодыя ліецца ўсѐ мацней і мацней. Багатыя яркія фарбы збіраюцца на 
ўрачысты восеньскі баль. І вось да чуйнага вуха даносіцца цудоўная музыка – гэта восеньскі 
вальс. Хораша закружыліся ў паветры жоўтыя, барвовыя, зялѐныя, рыжыя… колеры. Натхнѐна 
лѐтаюць яны паўсюль, а затым гарэзліва падхопліваюцца і нясуцца ў імклівым віхуры танца па 
бязмежнай прасторы. Вецер, сагрэты ці не апошнімі цѐплымі промнямі сонца, раздзімае іх, нясе 
далѐка ад дрэў і хмызнякоў – такога роднага і звыклага месца. І зусім не дзіўна, што ледзь 
улоўныя ноткі суму чуюцца ў музыцы восеньскага танца. Здаецца, што гэтая часовая 
прыгажосць сабрала на свой развітальны баль непаўторную, яркую загадкавасць. А вецер усѐ  
кружыць і кружыць лісце ў вальсе. Ах, як хораша кружыць!  
 

 
Ліпень. Днее. Я ўжо ў лесе. Пасля цѐплых дажджоў высыпалі лісічкі. Іх збіраю. Атрымліваю 
вялікае задавальненне і асалоду. Назіраю за ўсходам сонца. Любуюся нараджэннем новага дня. 
Спачатку сонечныя промні асцярожна чапляюцца за вершаліны сосен, потым патанаюць у 
вечназялѐных галінах, якія хутка прачынаюцца і пачынаюць пяшчотна шумець, успеньваючы 
гаючы водар жывіцы. Сонца падымаецца ўсѐ вышэй і вышэй, асвятляе ствалы дрэў, якія 
ўмомант ружавеюць, набываюць барвовае адценне, а праз імгненне загараюцца медна-



чырвоным бляскам. Здаецца, што мільярды сонечных зайчыкаў выбеглі пагуляць: хутка 
пераскокваючы з аднаго дрэва на другое, бегаючы то ўніз, то ўверх, пакуль не зачэпяцца і добра 
не ўладкуюцца на адпачынак, падстаўляюць цѐплым сонечным промням то адзін, то другі  бок. 
 
Сонца, бы той сейбіт, шчодра сыпле святло на лясную прастору, абвяшчаючы новы дзень. 
Хораша!   
 

 
Пахмурна. Пасля доўгай спякоты цѐмныя хмары 
апусціліся нізка над зямлѐю. Навокал стаіць цішыня. 
Птушкі не спяваюць, а толькі лятаюць-снуюць туды-
сюды. Іх шмат!  Столькі на вочы ніколі не 
траплялася. А тут ластаўкі імкліва праносяцца ля 
самай зямлі, вераб’і вясѐлай зграйкай атакуюць куст 
парэчкі. Ён ад гэтага аж трасецца, нібы польку-
трасуху скача. І ўдоды сям’ѐю лятаюць, упэўнена 
апускаюцца на нізкарослую старую яблыньку. Ад 
гэтага яна заіскрылася, і здаецца, што 
рознакаляровыя ліхтарыкі ярка свецяцца. Птушкі 
настолькі прывабныя, што так і хочацца  любавацца 
іх апярэннем-убраннем і чырвонымі фанабэрыстымі 
чубочкамі. Паволі, нават ляніва, пралятае модніца-
сойка. Яна спачатку садзіцца на разгалістую грушу, 
а потым – на высокую таполю. Крыху  падумаўшы, 
ляціць у малады лясок.  
 
А на зямлі спрытна нешта вышуквае плісаўка, бесперапынку махаючы сваім доўгім хвосцікам. 
Па ўсім надворку гайдаюцца гусценькія венічкі шчаўя. Нібы перамовы вядуць яны з няўлоўным 
ветрыкам. Вось на паркан апусцілася вялікая шэрая птушка. Пэўна, зязюля. Трошкі пасядзела, 
уважліва агледзела наваколле і паляцела па сваіх справах у бліжэйшы бярэзнік. 
 
А хмары ўсѐ ніжэй і ніжэй апускаюцца над зямлѐю. Спякота адступае. Прырода прыціхла ў 
чаканні жаданага дажджу.  
                                                                                        
Ірына САЛАТА 
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23 сакавіка 
 
Дрэва. На гэтае дрэва я гляджу ўсе гады, якія жыву ў Мінску. Вялізнае, старое, заўсѐды з 
адмысловым настроем, яно нагадвае мне дрэва майго дзяцінства. Я вельмі добра памятаю, як 
любіла стаяць пад ім, гледзячы ў неба праз густое лісце. Асабліва восенню. Мяне заўсѐды 
ўражвала кляновае лісце восенню. Якіх толькі колераў няма ў ім! Якіх толькі форм і 
спалучэнняў!.. 
 
Гэты клѐн сустракае жыхароў дома на дзіцячай пляцоўцы побач са сцяжынкай. Дрэвы, што 
растуць побач, нашмат маладзейшыя, таму ѐн, магутны волат, глядзіць на іх зверху. Глядзіць і 
зусім не ўдзельнічае ў іх гутарках. Яму бліжэй неба, празрыста-блакітнае сѐння, з па-вясноваму 
цѐплым і пяшчотным сонцам. 
 
Снегу пад клѐнам ужо няма, ды й мінулагодняя лістота, старанна сабраная нашым дворнікам, не 
хавае ад вока тоўстыя змененыя часам і людскімі нагамі карані. Яны ляжаць на паверхні, і 
здаецца, што там, у глыбіні, яны не ўразаюцца ў яе, а падпоркамі трымаюць магутнага волата.  
Ствол, паедзены жукамі-караедамі, парэзаны зморшчынамі-расколінамі, зусім чорны. А галіны 
пачынаюцца недзе вышэй, нашмат вышэй за маю галаву і ствараюць цэлую сетку.  
Ён сѐння хвалюецца. Парывы ветру, імкнучыся вырваць клѐн з зямлі, толькі гайдаюць тонкае 
вецце, але дрэва хвалюецца і яго гамонка з небам становіцца гучнай. І я нібыта чую: “Вясна! 
Сапраўдная вясна! Яшчэ адна вясна майго жыцця! Я так чакаў цябе!..” 
 
24 сакавіка 
 
Сѐння холадна. І клѐн, напята-трывожны ўчора, сѐння проста хмурны. Вецце не калышацца. І 
неба нібы адвярнулася ад дрэва. Яно маўчыць. Ні гуку. Карані павольна падсыхаць. І ствол 
пачынае выяўля 



На лаўцы, што стаіць насупраць дрэва, сѐння шмат бабулек, і мне давялося ўладкавацца на 
дзіцячых арэлях. Адсюль дрэва выглядае па-іншаму. Яно нібы абараняе наш дом, шэры, не 
вельмі стары, але ўжо са сваѐй гісторыяй. Праз вецце зірнулі на мяне балконы: адны схавалі 
сваю існасць за шклом, іншыя глядзяць на чалавецтва чыстай бялізнай. А клѐн разбурае гэты 
ідэалістычны гарадскі пейзаж нечаканай блізкасцю прыроды і бацькоўскай хаты. Можа, менавіта 
таму я выбрала яго для назірання, бо гэта настальгія? 
 
Гэты клѐн для мяне ўжо даўно нашмат бліжэйшы за іншыя прыродныя аб’екты. І сѐння пад рып 
арэляў мне так хочацца пажаліцца яму на стому і адзіноту. Ён так тужліва глядзіць на мяне, 
амаль нерухомы, ціхі, стары і мудры. 
 
26 сакавіка 
 
Мой клѐн настолькі высокі, што мне не зусім бачна, ці з’явіліся ў яго першыя лісты. Неяк зусім 
нечакана з пупышак маладзенькіх ліпак ужо павыкручваліся самыя смелыя лісцікі і з радасцю 
пазіраюць па яркае сонейка.  
 
На ніжніх галінах клѐна я бачу толькі пупышкі. Шчыльна закрытыя, вельмі светлыя ў параўнанні 
з колерам ствала, маленькія. А які водар ад іх ідзе! Крэмава-даўкі, з прысмакам гарачыні. 
Цѐплы. Гэты водар цѐплы! І ѐн не проста сагравае, але і прымушае верыць у шчаслівую 
будучыню.  
 
Вясновыя водары нават у халоднае надвор’е зусім не такія, як восенню і зімой. Вясновы водар 
напоўнены прагай жыцця, п’янаватай закаханасцю маладосці і глыбокай шчырасцю зямлі. 
Вільготнае паветра аддае чалавецтву свежасць і чысціню. Вясна пахне дрэвамі. 
 
А мой клѐн пахне яшчэ і малой радзімай. Там застаўся хлеб з печы, што выпякалі на кляновых 
лістах (з чорнай скарынкай, крута пасыпанай буйной соллю, што так любіць бабуля), дзіцячыя 
забавы і самыя родныя людзі. І што б ні адбывалася ў жыцці, усе клѐны будуць распавядаць 
мне пра дзяцінства.  
 
Мой клѐн памятае маѐ дзяцінства. Такое цудоўнае, светлае, рознакаляровае. Перад вачыма 
паўстаюць незабыўныя, вечныя малюнкі шчасця. Там няма расчараванняў і роздумаў, там 
толькі жыццѐ – сапраўднае, знаѐмае, чыстае.  
 
Мой клѐн памятае нараджэнне  асобы. Пакутлівае, балючае, крывавае. Я чую жахлівы крык 
пераламанага лѐсу – і разумею, што я змагла. Тады ўсѐ здавалася такім хуткаплынным і 
радасным. 
 
Мой клѐн памятае мой крок. Першы крок у будучыню з кола былога. Адчуваю вострыя крылы 
душы, што рвалася з цемрадзі ў Сусвет. Няўпэўнена, асцярожна, незваротна. 
 
Мой клѐн памятае знікненне часу. Ён вымушаны быў знікнуць, бо мне не патрэбна чаканне 
нечага. Удыхнула незнаѐмы водар бясконцасці і аддала вятрам пакуты… 
 
27 сакавіка 



Зямля ляжыць на яго каранях вялікімі мокрымі камякамі, брудам фарбуючы іх у чорны. Ствол 
падаецца слізкім і халодным. Вецце цяжка перагаворваецца з хмарамі: цѐмна-шэрымі, 
дажджавымі, цяжкімі.  
 
Клѐн рыпіць. Сѐння пад ім ніхто не праходзіць. Кроплі вады, збіраючыся недзе ўверсе, маўкліва 
падаць на сцяжынку. Ён падобны да каменя. Здаецца, быццам ѐн не адчувае нічога. Здаецца, 
быццам ѐн наўмысна чарнее пад дажджом, каб распавесці пра людскія заганы і памылкі. 
Здаецца, быццам ѐн суддзя, што без эмоцый чытае прысуд кожнаму з нас. Ён мудры. Ён 
шчыры. Ён праўдзівы.  
 
У ім ѐсць таемная моц. Чалавек з цягам часу робіцца слабейшым, старэе, падводзіць вынікі і 
ўжо нікуды не імкнецца. А мой клѐн толькі дужэе, мацнее і высіцца па-над зямлѐй, звязвае яе з 
небам. Карані, ствол і вецце. Старасць, сталасць і маладосць. Пакуль ѐсць карані ў дрэва – яно 
трымаецца на зямлі. Пакуль ѐсць побач з намі дзядулі і бабулі – мы трымаемся свайго народа. 
Пакуль ѐсць ствол дрэва – яно будзе трывалым. Пакуль ѐсць нашыя бацькі – ѐсць нашае 
апірышча. Пакуль ѐсць галіны клѐна – яно расце. Пакуль ѐсць маладосць на свеце – ѐсць 
будучыня.  
 
Дрэва – гэта характар. Ёсць карані-аснова, невычэрпная мудрасць мінулага, ѐсць ствол – 
стрыжань і апірышча, ѐсць вецце – учынкі і памкненні. І нараджаюцца радкі:  
 
Гэта ўсѐ, што ѐсць у чалавека: 
Гонар, стрыжань, пошук, боль. 
У адчаі кожны з нас – калека: 
Прыгук, недахоп і золь, 
Паўабрыс, забыты на эскізе,  
Цень, прывід, клішэ, няўрод, 
Прахалода, толькі коска ў кнізе, 
След, нішчымнасць і сыход. 

 
29 сакавіка 
 
Вяртаюся дамоў позна. Гляджу на дрэва. Учора яно было чужым. А сѐння яно казачнае. 
 
Вечар. Праз дробныя кроплі дажджу сінеецца неба з купкамі зорак. Цѐмна, але ўтульна. На лаве 
нікога няма, усе ўжо пахаваліся па кватэрах, гатуюць вячэру і размаўляюць. А мне добра тут, 
пад дажджом, з чорным парасонам у руцэ глядзець на начны клѐн.  
 
Ён павольна пагойдваецца, распавядаючы зоркам пра людзей. Яны, зоркі, занадта далѐка, каб 
назіраць за намі, а ѐн, магутны клѐн-асілак, глядзіць на жыхароў дома і перажывае разам з намі 
ўсе падзеі мітуслівай будзѐннасці. 
 
Сѐння ѐн раскажа зоркам, як я, стомленая пасля гэтага бясконцага дня, сядзела пад ім і думала 
пра шчасце.  
 
Я сапраўды шчаслівая. Я шчаслівая, бо сѐння маленькае дзіцятка сказала: “Я сумую без цябе”. 
Я шчаслівая, бо магу бязмэтна ісці пад дажджом па пустых вуліцах і слухаць вецер. Я 
шчаслівая, бо ведаю, што ѐсць людзі, якім я патрэбна. Я шчаслівая, бо любы боль – 
ачышчальны. Я шчаслівая, бо шчасце жыве ўва мне. 



Я веру ў тое, што дрэвы ажываць уночы і пачынаюць хадзіць па Зямлі ў пошуках цікавых 
гісторый. Веру, што вялікія дрэвы расказваюць маленькім пра сэнс жыцця і нараджэнне лѐсу. 
Веру, што мой клѐн вяртаецца сюды, на гэтую дзіцячую пляцоўку дзеля кожнага з нас. Таму што 
сумуе, таму што любіць, таму што яму балюча без нас. 
 
Я зноў адчуваю сѐння пах цеплыні і надзеі, ратавальную шурпатасць кары і цвѐрдасць кавава-
карычневых пупышак. 
 
30 сакавіка 
 
Назіраць дапамагае музыка. Такая ж важкая і сур’ѐзная, як мой клѐн. Паліфоніі Баха. Гэта 
творы, ў якіх няма ні пачатку, ні канца, бо іх вытокі ў кожным дне, у кожным слове, у кожнай 
рэчы. Іх вытокі ў старых клѐнах, сцяжынках і шматпавярхоўках. 
 
Вецце – гэта секвенцыя. На розных узроўнях, з невялікімі варыяцыямі яно паўтарае гнуткасць 
асновы і тонкасць самых малых галінак, абыгрывае тоўстыя сукі амаль заўважнай 
імправізацыяй.  
 
Ствол – гэта матыў. Ён вядзе нас да самай верхавіны, падымае ў неба, ўзнімае высока-высока 
над зямлѐй, бо там нашая мэта.  
 
Карані – гэта танальнасць. Яны трымаюць нас, каб канчаткова не знікнуць у палѐце пачуццяў і 
перажыванняў.  
 
Кампазітар – прырода. Яна стварае непаўторныя музычныя інтэрвалы, што адгукаюцца ў душы 
кожнага з нас, малюе на нотным стане рознакаляровыя малюнкі, якія загучаць аднойчы пад 
пальцамі чуйнага музыкі-ветру.  
 
Паліфонія гучыць. Нетаропка і асцярожна, а часам лѐгка і гулліва сыплюцца ноты, несучы ў сабе 
колеры, формы, пахі, смак, адчуванні і натхненне.  
 
Мой клѐн – дзіцяці геніяльнага кампазітара. У ім няма месца фальшу і  дысгармоніі. Толькі 
дасканаласць, пасля якой хочацца ставіць бясконцыя рэпрызы. 
 
02 красавіка 
 
Снег у красавіку – гэта крыху нечакана. Падаецца, ѐн зусім не вялікі, але вакол клѐна ўжо 
збіраецца невялікімі купкамі. І зноў на фоне белавата-шэрага снегу дрэва падаецца чорным. 
Нават не проста чорным, а аспідна-чорным. Не ратуюць ад гэтага адчування нават першыя 
лісты, што бачныя вышэй, у павуцінні галін. 
 
І раптам заўважыла пад клѐнам чырвоны шалік. Дзіцячы чырвоны шалік з вышытымі на ім 
літарамі К.Е. Цікава, чый ѐн? І чаму апынуўся тут? Можа, проста згубіўся падчас дзіцячых 
забавак, а можа нейкае дзяўчо адмыслова пакінула шалік пад клѐнам, каб ѐн не змѐрз?  
Падняла шалік і павесіла побач на вяроўку. Раптам дзяўчынка вернецца за ім?  
 



Я ніколі не пакідала шалікаў пад клѐнамі. А пад яблынямі – пакідала. Калісьці ў маленстве, калі 
яблыні ўжо цвілі пяшчотна-ружаватымі кветкамі, раптам ударыў мароз. І мне, тады 
чатырохгадовай, было вельмі важна абараніць яблыньку, што дапамагала пасадзіць восенню, 
ад холаду. Я выбегла з хаты, падбегла да яблыні і завязала шалік на ѐй. Не памятаю, ці быў ѐн 
чырвоны, але гэта не так істотна. Я верыла, што мой шалік выратуе яблыньку. На жаль, не 
выратаваў. І пачуццѐ расчаравання тады доўга не пакідала мяне. Але я разумела, што зрабіла 
ўсѐ, што магла. Тады тая яблынька навучыла мяне заўсѐды рабіць усѐ, што я магу, нават калі 
надзеі зусім не застаецца. 
 
Я ведаю, што клѐну сѐння не холадна. А ў маіх думках ѐсць дзяўчынка, якая ратавала яго. І 
гэтая дзяўчынка, якую я, магчыма, ніколі не бачыла, сѐння прымушае мяне ўсміхацца і вучыць 
любіць. Любіць увесь свет. Такі складаны і трывожны. Такі мой. 
 
03 красавіка 
 
Асцярожна праводжу пальцам па кары свайго клѐна. Цікава… Па дрэвах можна таксама 
маляваць, як па шкле. На халаднаватай паверхні застаецца цѐплы адбітак маѐй рукі. Ён 
павольна сцякае ўніз бруднаватай кропляй і губляецца недзе там, сярод зморшчын волата. 
 
Людзі пісалі на бяросце, адрываючы яе ад жывога дрэва. А добра было б, каб свае запісы яны 
пакідалі так: прыйшлі пасля дажджу, намалявалі патрэбнае і пайшлі далей. А праз некаторы час, 
пасля наступнага дажджу, нехта ўбачыў бы гэтае паведамленне. Магчыма, што тады б людзі 
пакідалі за сабой нашмат болей добрага, бо ніколі не ведаеш, побач з якім дрэвам апынешся 
пазней. Можа, гэта будзе тое ж самае дрэва… 
На клѐне застаецца невялічкае сэрца...  
 
 
05 красавіка 
 
Сѐння я зноў хачу пабачыць яго. Майго драўлянага ідала. Жывога драўлянага ідала. 
 
Раней я часта малявала. Выяўляць свае пачуцці праз розныя віды мастацтва заўсѐды было для 
мяне вельмі важна.  
 
Першымі прыходзілі словы. Невялікія эсэ, нататкі, вершы. У іх шмат апісанняў прыроды, якая 
цудоўна адлюстроўвае стан маѐй душы. У большасці сваѐй – дождж. Часам снег. І дрэвы. Шмат 
розных дрэваў. 
 
Калі не было словаў, з’яўлялася музыка. Бах, Моцарт, Марыконэ, Тарывердзіеў. П’есы, 
паліфоніі, экспрэсіі. Піяніна далѐка не заўсѐды было маім сябрам. Гады вучобы ў музычнай 
школе прымусілі мяне амаль ненавідзець інструмент. А потым я зразумела, што музыка – гэта 
таксама мая душа. 
 
А потым былі малюнкі. У мяне ѐсць толькі адна цалкам закончаная праца: нацюрморт з 
гарлачыкам. Але ў хвіліны роздумаў я чамусьці заўсѐды малюю ці свой працоўны стол, ці 
шматпавярховыя будыніны. Яны ў мяне падобныя на высокія піраміды з асіметрычнымі вокнамі 
і без дзвярэй. Такімі я бачу вялікія гарады.  



 
Сѐння я малюю свой клѐн. Ён мэтанакіравана цягне вецце ў неба. Ён моцна трымаецца за 
зямлю. Ён трывалы. Ён змрочна-ўрачысты. Ён цвярдыня. Побач з ім няма нічога. Толькі ѐн.  
 
Вялізны помнік стваральніцы-прыроды. У ім хаваецца мудрасць. Ён нясе памяць пра род.  
Мой клѐн менавіта такі. 
 
07 красавіка 
 
Паглядзіце ў неба. За што мы любім яго? За глыбіню – аж да бяздоння, за чысціню – аж да 
празрыстасці, за вышыню – аж да бясконцасці. За яго адзіноту. Калі б вакол нас было шмат 
маленькіх і вялікіх нябѐсаў, мы б не заўважалі іх. А мы праз усѐ жыццѐ падымаем вочы да неба і 
не стамляемся назіраць за яго імклівым рухам. Рухам да нечага, што немагчыма дасягнуць. 
 
Паглядзіце на зямлю. Што мы ведаем пра яе акрамя таго, што можа дапамагчы нам у 
паўсядзѐннасці? Аднойчы яна, такая родная і знаѐмая, пракляне чалавецтва. За боль, што стаў 
такім звычайным. За нянавісць, якой мы выпальваем на ѐй  чорныя плямы. За адзіноту. Калі б 
мы маглі жыць у іншых галактыках, якія дарылі б нам сваю, іншую, зямлю, ніхто б не клапаціўся 
пра гэту. А мы схіляем да яе галаву ў самыя складаныя моманты і слухаем песню сваѐй зямлі. 
Песню пра тое, што немагчыма знайсці. 
 
Мой клѐн – сувязь паміж небам і зямлѐй. Ён увасабляе ўсѐ тое, чаго мы прагнем ад неба і дае 
гэта нам, жыхарам зямлі. І дождж таксама дапамагае яму. Бо ў яго кроплях хаваецца чысціня і 
імкненне да дасканаласці, ідэалу, эталону.  
 
Мой клѐн – вертыкаль. Ён дазваляе не толькі звязваць верх і ніз, але і абапірацца на сябе, 
паказваць прыклад мужнасці і трываласці. 
 
Я калісьці абсалютна не верыла ў ідэю існавання Сусветнага Дрэва. Аднак мінае час, і я ўсѐ 
часцей задумваюся, што такое дрэва сапраўды ѐсць. Дрэва-сувязь пакаленняў. Дрэва-сувязь 
стыхій. Дрэва-сувязь прасторы і часу. І кожнае зямное дрэва ѐсць увасабленнем Сусветнага 
Дрэва.  
 
Мой клѐн – частка Сусвету. Частка мяне. 
 
11 красавіка 
 
Клѐн – дрэва, у якое пасля смерці ці па злым вядзьмарстве можа быць ператвораны чалавек. 
Магчыма, гэта звязана з тым, што кляновае лісце падобнае на рукі. 
 
Паміж чалавекам і клѐнам, які расце перад яго хатай, існуе несумненная сувязь. Пакуль жыве 
чалавек, клѐн моцны і высокі, лісце на яго галінах буйныя і сакавітыя. Памірае стары гаспадар – 
і клѐн засыхае. Мабыць, у такіх дрэвах жывуць продкі ці блізкія чалавека, пасля смерці якія 
пакідаюць асірацелае месца ў хаце. А з душой сыходзіць і жыццѐ з клѐна, які прытуліў яе. 
 



Паводле сербскіх павер’яў, калі сухі клѐн абніме несправядліва асуджаны чалавек, клѐн 
зазелянее; калі ж да зазелянелага ўвесну клѐна дакранецца нешчаслівы ці пакрыўджаны 
чалавек, дрэва высахне. 
 
Гэта дрэва, якое дапамагае здабыць душэўную раўнавагу людзям, нясе заспакаенне, 
упэўненасць у сабе, дрэва ўнутранай сілы і ўраўнаважанасці. 
 
12 красавіка 
 
Сѐння заўважыла ў свайго клѐна невялічкую ранку. З яе цячэ салодкі сок са смакам вясны і 
прахалоды. Шкада, што ў нас папулярны толькі бярозавы сок. Але менавіта ад пачатку 
сокацячэння клѐна пачынаецца адлік сапраўднай вясны. І толькі тыдні праз два пасля клѐна сок 
з’яўляецца ў нашых бяроз.  
 
Кажуць, што сок дрэва – гэта яго слѐзы. А я ведаю, што слѐзы гаючыя. 
 
Не плача толькі той, хто нічога не адчувае. Астатнія плачуць. Хтосьці прылюдна, напаказ, гучна 
ўсхліпваючы і галосячы. Хтосьці ціха, зачыніўшыся дзе-небудзь у маленькай цеснай прасторы, 
моўчкі, ледзь дыхаючы. Хтосьці кожны дзень, хтосьці зрэдку. Хтосьці ад болю і роспачы, хтосьці 
ад стомы і адзіноты. Але плачуць усѐ. Павінны плакаць. 
 
Я ведаю, калі магу зламацца. На шчасце ці на жаль, але я ведаю. І тады я плачу. Злуюся на 
сябе, свае слѐзы, сваю бездапаможнасць і плачу. Гэта лепш, чым стан ступару і халоднага 
палення ўсярэдзіне, пасля якога застаецца пустэча і гарката. Гэта лепш, чым сваркі і крыкі пра 
нешта, што не мае ніякага значэння. Гэта нават лепш гутаркі пра складанае. Таму што слѐзы не 
патрабуюць іншых людзей. Яны проста коцяцца. 
 
Калі мой клѐн плача, я яшчэ лепей разумею, што ѐн адчувае, што ѐн жывы. Канешне, дрэнна, 
што нехта параніў мой клѐн, але затое ѐсць слѐзы. А слѐзы гаючыя. 
 
 

14 красавіка 
 
Сѐння цудоўны дзень. Сѐння паміж галін майго клѐна я заўважыла птушынае гняздзечка. 
Праўда, яшчэ не зусім дабудаванае, зробленае толькі на палову, але і гэта мяне вельмі 
ўзрадавала. 
 
Сѐння я шкадую, што не магу вызначыць род птушкі паводле будовы гнязда. Каб разгледзець 
яго бліжэй, давялося ўзяць фотаапарат і прынесці крэсла. Бабулькі на лаўцы пераглядаюцца 
ўжо не першы дзень, убачыўшы мяне, а сѐння яшчэ і пачалі актыўна нешта абмяркоўваць, 
кожную хвіліну паказваючы на мяне рукамі. Таксама, напэўна, вырашылі, што я вар’ятка. Ну і 
няхай. Галоўнае, каб іх абмеркаванне мне не перашкаджала. 
 
Дзесьці гадоў сем таму пад маім падаконнем зрабіла гняздо сям’я вераб’ѐў. Кожную раніцу яны 
прачыналіся і пачыналі біць дзюбай у шкло, пакуль я не прачыналася. Жывуць яны там і цяпер. 
Гняздо зусім маленькае, зробленае з пер’я, тонкіх галінак, больш падобных да саломы і, што 
цікава, зямлі. 



 
Тут жа ўсѐ выглядае нашмат сур’ѐзней. Галіны па таўшчыні набліжаюцца да майго мезенца, 
сустракаюцца невялікія лапікі тканіны, чыесьці валасы, і пер’е. Ох, успомніліся словы, якімі мяне 
заўсѐды ў дзяцінстве пужала бабуля: “Калі птушка ўпляце валасы чалавека ў гняздо, то гэтаму 
чалавеку будзе часта балець галава, і ўвогуле ѐн можа памерці ад каўтуна”. Спадзяюся, што 
гэта была проста жахліўкі. 
 
18 красавіка 
 
Мой клѐн выдзяляецца сярод усіх дрэваў на пляцоўцы. Самы вялікі, самы стары, самы цѐмны. 
Нават у сонечны дзень ѐн нібыта падзяляецца на дзве часткі: маладая, легкадумная крона 
лістоў і стары, трывалы і сур’ѐзны ствол, пад якім яшчэ і змрочныя ахоўнікі-карані.  
 
Ліпкі вакол шапацяць гнуткімі галінкамі, бавяцца з ветрам, імкнуцца насустрач сонцу. Шаўковая 
трава асцярожна дакранаецца да абутку, пераліваецца кропелькамі расы і ўчарашняга дажджу. 
Нават сцяжынка, выкладзеная ружавата-шэрай пліткай, дорыць адчуванне лѐгкасці, 
празрыстасці, чысціні і маладосці.  
 
А мой клѐн іншы. Ён суддзя. Недакранальны, мудры, ѐн глядзіць на астатнія расліны з вышыні і 
толькі час ад час павучальна кажа нешта блакітнаму небу. Здаецца, што ѐн ужо не ўдзельнічае ў 
жыцці, а проста чакае спакою і цішыні. Ён ведае, што зямное – гэта далѐка не ўсѐ. А яго чакае 
неба. Яно ўжо даўно стала яго суразмоўцам. Яны сябруюць, бо ведаюць нашмат болей, чым 
тыя маладыя ліпкі і простыя людзі. 
 
19 красавіка 
 
З кожным днѐм усѐ часцей я прыходжу пад свой клѐн падумаць, адпачыць, супакоіцца. У сонца і 
дождж, холад і спѐку ѐн застаецца побач. Я не люблю распавядаць пра свае праблемы і 
перажыванні людзям, бо ў іх і сваіх праблем хапае, а клѐн слухае мяне. Слухае і дапамагае 
зразумець істотныя рэчы.  
 
Усѐ пачынаецца з дзяцінства. Аднойчы у звычайнай сям’і нараджаецца дзіцяці. І толькі нябѐсам, 
зямлі і люстэрку вядома, што маленькая дзяўчынка – благаслаўлѐная  адзінотай. Сярод іншых 
людзей яна не выдзяляецца, быццам яшчэ адзін звычайны чалавек з’явіўся на планеце. І толькі 
вочы падказваюць складаную і жорсткую ісціну: яна не стане адной з нас. Ёй прыгатаваны іншы 
шлях. Шлях у адзіноту. 
 
Час імкліва ляціць, і маленькая дзяўчынка паступова здагадваецца, што вакол яе няма кола 
сяброў, якія б зразумелі яе не па-дзіцячы сур’ѐзныя думкі і развагі. Няма крыкаў і шчырых 
усмешак. Здаецца, што ўсѐ вакол – штучнае, зробленае дзеля гульні. Гульні ў сяброўства, 
каханне, жыццѐ. І гульня гэта не мае правілаў, кожны прыдумвае іх сам, дзеля сваѐй карысці. 
Яна вучыцца маўчаць. Размова, падчас якой ты не можаш выказаць свае думкі, якія нікому не 
патрэбны, не мае сэнсу. Таму часта замест слоў яна выкарыстоўвае погляд. У ім хаваецца так 
шмат, але глядзець выпадае не ў іншыя вочы, а ў пустэчу.   
 
Так нараджаецца самота. Вясѐлы смех амаль знікае, на яго месца прыходзіць расчараванне. 
Расчараванне, якое робіць нешта зусім не значнае – асноўным, а вялікае – незразумела 



маленькім. Сярод драбязы і дарэмных слоў яна ненаўмысна адшуквае сваю філасофію, што 
жыве па-за ўзростам. Ніколі не здраджваць. Адказваць за сябе. Шукаць душу ў кожнага, хто 
побач. Не бегчы ад сябе. Кахаць да самаадрачэння. Ісці сваім шляхам. 
 
Яе дзяцінства – сумесь пошукаў сэнсу жыцця і закаханасці ў гэты свет. Вакол шмат цудоўнага, і 
яна, расчараваная і зачараваная, яшчэ не ведае, колькі наперадзе шчасця і болю, нянавісці і 
любові, гасцінцаў і перашкод. Аднак штосьці не дае глядзець у будучыню. Закаваная ў мінулае, 
яна не можа перайсці з аднаго берага ракі сучаснасці на другі. Выбар – падарожнік моцных. На 
сярэдзіне моста, які вось-вось загарыцца, яна задае амаль рытарычнае пытанне: “Куды ісці?” 
Там, у мінулым, засталіся святло і цяпло. Там, у будучым, чакае невядомасць. Упэўненасць і 
спыненне ці адкрыццѐ і дарога? 
 
Яна ідзе наперад. І там аднойчы скажа: “Перад тым, як паліць масты, упэўніцеся, што вы 
выбралі той бок, які зробіць вас шчаслівымі”. Скажа таму, што будзе ўпэўненай: яна зрабіла 
правільны выбар – свой выбар. 
 
З таго часу яна заўсѐды ведала, куды і нашто ідзе. Мэтанакіраваная і моцная, яна змагалася за 
права быць сабой і перамагала сябе. Перамагала расчараванасць, самоту, боль. Перамагала 
вонкава. Для тых, хто быў побач і назло тым, каму гэта было прыкра. 
 
А ў душы і вачах яны адлюстроўваліся па-ранейшаму. Усміхалася скрозь слѐзы.  Гаварыла 
скрозь маўчанне. 
 
Мне заўсѐды было прасцей гаварыць з наваколлем, чым з людзьмі. І гэты клѐн, стары і 
самотны, стаўся для мяне сябрам.  
 
25 красавіка 
 
Кляновы ліст падобны на далонь.  
 
Вясной – на далонь дзіцячую. 
Пяшчотную, слабенькую, 
паўпразрыстую, лѐгкую і свежую, 
яшчэ халаднаватую і крыху 
вільготную.  
 
Летам – на далонь жаночую. 
Сакавітую, моцную, сталую, 
сагрэтую летнім сонцам і 
прылашчаную ветрам.  
 
Восенню – на далонь старога 
дзядулі. Сухаватую, пацямнелую, шурпатую, спрацаваную, яшчэ тую, што яшчэ захавала летняе 
цяпло, але ўжо з прыгукам зімовага холаду. 
 
У кожным кляновым лісціку 7 жылак.  Пяць пальчыкаў, вена і артэрыя. Зусім як у чалавека.  
 



29 красавіка 
 
Добра, што сѐння сонца. Я люблю, калі праз мой клѐн прабіваюцца прамяні, набываючы яго 
водар і колер. Халодны жоўты становіцца карычнявата-кававым, з лѐгкім адценнем карыцы і 
чырвонага перцу.  
 
І вецер, пагуляўшыся з веццем і лістамі, становіцца зеленавата-пяшчотным, цѐплым і гулліва-
ласкавым. 
 
І птушкі, спяваючы на ім, раптам змяняюць галасы. Кожная з іх пазбаўляецца фальшывых нот, 
ствараючы ідэальную сімфонію. 
 
Мой клѐн змяняе і мой настрой. Калісьці прымушае ўсміхацца нават у самы складаны дзень, 
калісьці прымушае задумацца, ці ўсѐ так проста.  
 
Мой клѐн змяняе Сусвет. Бо ѐн частка гэтага Сусвету. Бо ѐн частка мяне. 
 
30 красавіка  
 
Уявіла свой клѐн летам. Пад вялізнай кронай з рогатам і крыкамі бегаюць дзеці. Прыклейваюць 
на нос зеленаватыя “носікі”. Пад яго ценем адпачываюць, расказваюць адно аднаму свае 
наіўная сакрэты. Хуткі позірк, што нараджае першае каханне. Натхненне, што дапамагае 
стварыць новы верш. Першыя слѐзы расчаравання. І зноў усмешкі… 
 
Прыйдзе восень. Школьнікі назбіраюць над клѐнам лістоў для карціны. Хтосьці перастаіць 
дождж. На мокрай зямлі застануцца глыбокія сляды. Магчыма, нехта выража на кары свае 
імѐны. Паступова клѐн пацямнее, згубіць рознакаляровую лістоту, якая створыць мяккі дыван, 
што зграбе аднойчы дворнік… 
 
Першы снег. Ён згубіцца ў чарнаце вецця. А потым ляжа пластом, хаваючы за сабой глыбокі сон 
клѐна. Ён убачыць чароўныя сны. Сны пра маладую лістоту, цѐплы дождж і сонейка. 
 
Я буду побач. Прабягу зранку, ідучы на працу. Спынюся ўвечары, каб прывітаць. З табой, мой 
новы сябра. 
 

Бажэна МАЦЮК 
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Iрына Салата, настаўнік беларускай мовы і літаратуры CШ № 40 г. Гродна, член Гра-
мадскага дыскусійнага клуба "Словадром", слухач Гродзенскай грамадскай літаратурнай 
школы. Захапленні: лiтаратурная творчасць (проза), краязнаўства, садоўніцтва, ага-
родніцтва, дамаводства. Сфера інтарэсаў: педагогіка, фiлалогiя, культуралогія. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Андрэй Абрамаў,  аператар-пастаноўшчык праектаў "З міру па кніжцы", "У люстэрку 
часу" і іншых, рок-музыкант. Захапленні: рок-музыка, відэа-арт, падарожжы. Сфера ін-
тарэсаў: рэлігія, гісторыя, сацыялогія, культуралогія, сучаснае мастацтва. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Бажэна Мацюк (Мiнск), паэтэса, перакладчык, літаратурны крытык, член СПБ. За-
хапленні: мастацтва ў цэлым і літаратура ў прыватнасці, кулінарыя, інфармацыйныя 
тэхналогіі. Сфера інтарэсаў: усѐ, да чаго можна дадаць прыметнік «прыгожы», – тэксты, 
людзі, стасункі... 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


