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У свя точ ных кі на філь мах 
лю дзей, якім, у ад роз нен не 
ад сяб роў, сва я коў, 
пры хо дзіц ца пра ца ваць 
у на ва год нюю ноч, 
па каз ва юць за сму ча ны мі. 
Маў ляў, усім ад па чы ваць, 
а мне — ра біць. 
Каб лепш зра зу мець 
та кіх «шчас ліў чы каў», 
«Звяз да» са бра ла 
тры гіс то рыі, кож ная з якіх 
па-свой му ці ка вая і ад мет ная.

Ва лян цін, на мес нік на чаль ні-
ка ад дзе ла Цэнт раль на га РУ УС 
г. Мін ска:

— У пер шыя мі лі цэй скія га ды су-
стра каць Но вы год на служ бе бы ло 
не як ня звык ла. Атрым лі ва ла ся, што 

ўсе род ныя і сяб ры ад па чы ва юць, 
свят ку юць, а ты ідзеш на служ бу. 
Хоць я доб ра ра зу меў: каб усе маг лі 
свят ка ваць, ка мусь ці трэ ба для гэ-
та га пра ца ваць. З ча сам уцяг нуў ся, 
і ця пер да гэ та га стаў лю ся звык ла. 
За га ды служ бы я толь кі не каль кі 
ра зоў у на ва год няе свя та быў до-
ма. Ад нак ме на ві та з-за гэ та га хат-
няе свят ка ван не ста но віц ца і больш 
каш тоў ным. Ка лі ўзгад ваю кур' ёз ныя 
на ва год нія гіс то рыі, пры гад ваю адзін 
даў ней шы вы па дак, які ад быў ся та-
ды, ка лі яшчэ і ма біль ных тэ ле фо наў 
не бы ло. Ка лісь ці мы да па ма га лі ДАІ 
нес ці служ бу на па стах. Гэ та як раз 
зда ры ла ся 31 снеж ня. Да Но ва га го-
да за ста ва ла ся ўся го га дзі на. У той 
раз мы ста я лі на Даў гі наў скім трак це, 
як рап там да нас па ды шоў муж чы на. 
Як ака за ла ся, у яго зла ма ла ся ма шы-
на, ён спя шаў ся да до му. Аў та ма біль 
са праў ды не за во дзіў ся — праб ле-
мы з ру ха ві ком. Па гля дзе лі ў са лон, 
а там па да рун кі ля жаць. І больш за 
ўсё муж чы на хва ля ваў ся, што дзет кі 
мо гуць за стац ца без гэ тых па да рун-
каў. Што ра біць, прый шло ся да па маг-
чы — пад вез ці ча ла ве ка да до му. За 
паў га дзі ны спра ві лі ся, і так атры ма-
ла ся, што ў 23:45 ён з па да рун ка мі 
ўжо быў ра зам са сва я ка мі. Ін шым 
ра зам я су стрэў Но вы год у кам па-
ніі з ся мей ным скан да ліс там. І ў час, 
ка лі па тэ ле ба чан ні бі лі ку ран ты, я 
ся дзеў ра зам з ка ле гам і пры маў за-
яву. Да рэ чы, у ква тэ ры ўсё бы ло па-
свя точ на му пры бра на, ста яў на кры ты 
стол, але муж прый шоў на пад піт ку, 

па сва рыў ся з жон кай, а тая вы клі ка-
ла мі лі цыю.

Но вы год я па тра ды цыі бу ду су-
стра каць на служ бе. У на рад за ступ-
лю ў 19:00 і та му род ных па він шую 
з на ды хо дзя чым свя там кры шач ку 
ра ней. Ну а па-са праўд на му — у ся-
мей ным ко ле і з ке лі хам шам пан ска-
га — бу ду су стра каць 2016 год ужо 
ўдзень 1 сту дзе ня.

Аляк сандр, так сіст:

— Да пра цы ў Но вы год трэ ба 
прос та пры звы ча іц ца і зра зу мець, 
што вы хад ныя дні, ка лі ўсе ад па чы-
ва юць, для так сіс та са мыя за ла тыя. І 
та му я асаб лі ва ні ко лі не пе ра жы ваў. 
Сам та кую пра цу вы браў, і скар дзіц ца 
ні ко му не трэ ба. Звы чай на я як свят-
ка ваў? Ка ля 23 га дзін пры яз джаў па-
він ша ваць бліз кіх сва я коў, па піць гар-
ба ты, а пас ля зноў вы яз джаў. Пры гэ-
тым на ва год няя ноч са праў ды вель мі 
скла да ная для пра цы. Мно гія прос та 
не па ва жа юць тых, хто аб слу гоў вае 
іх у Но вы год. Столь кі фаль шы вых 
вы клі каў, коль кі я атрым лі ваю ў гэ тае 

свя та, я не пры маю ні ко лі. Нех та пе-
ра ду маў, нех та за быў ся, а тым ча сам 
ты ад маў ля еш ін шым, на мот ва еш кі-
ла мет раж, ро біш шмат не па трэб ных 
па ез дак. У той жа час ёсць па са жы-
ры, якія па вод зяць ся бе ка рэкт на, він-
шу юць, а на пры кан цы на ват спа чу ва-
юць так сіс ту, што пра цуе ў Но вы год. 
А нех та на огул ка жа: «Кі дай ма шы ну, 
ха дзем з на мі!». Са мы позні за каз у 
ста рым го дзе я атрым лі ваў у 23:57, 
а са мы ранні ў но вым — у 0:02. Мне 
цяж ка ўя віць, што мож на за хві лі ну да 
бою ку ран таў, ка лі гэ та не эк стран-
ны вы па дак, пры му сіць ча ла ве ка тэ-
ле фа на ваць у так сі. У сва ім жыц ці я 
па ба чыў мно гае. «Уклю чаць у са бе 
псі хо ла га» пры хо дзіц ца па ста ян на, 
ад ну ад чай ную дзяў чы ну да вя ло ся 
на ват за каў нер сцяг ваць з па рэ нчаў 
мос та, але з ка верз ны мі сі ту а цы я мі ў 
Но вы год, дзя куй Бо гу, не су ты каў ся. 
Хоць Дзе да Ма ро за і Сня гур ку пад во-
жу ў гэ тыя свя точ ныя дні па ста ян на. 
Ну а ка лі іх ва зіць? Не ў лю тым жа!

Па вел, ды джэй:
— Пра ца ваць ды джэ ем у Но вы 

год не так скла да на. Я б ска заў, што 
прос та больш ад каз нас ці. У на ва-
год нюю ноч лю дзі ча ка юць ней ка-
га цу ду, ча раў ніц тва, і трэ ба мець 
сур' ёз ны па ды ход да пра цы, зра біць 
свя та для лю дзей больш эма цый-
ным, каб яно за пом ні ла ся. Ці сум на 
ад та го, што Но вы год не су стра каю 
до ма? Са ма ат мас фе ра не дае су-
ма ваць! Але ў лю бым вы пад ку мне 
пры хо дзіц ца свя та спа чат ку су стра-
каць ра зам з род ны мі і сяб ра мі, а 

пас ля ўжо ехаць вы сту паць на ве ча-
рын ку. У боль шас ці вы пад каў сяб-
ры едуць са мной, «ад ры ва юц ца» 
на поў ні цу. Пас ля свай го вы сту пу я 
да лу ча ю ся да іх.

Я вы кон ваю бэйс, да бстэп, грайм, 
разам з сябрамі з руху «Басота» раз-
ві ваю ан дэг раўн дыя на прам кі элект-
рон най му зы кі. І слу ха чы не ад ной-
чы па ды хо дзі лі і пра сі лі «па мя няць 
плас цін ку». Пра па ноў ва лі гро шы, каб 
па ста ві лі іншую му зы ку, але я па доб-
ным ні ко лі не зай ма ю ся. А ўво гу ле 
ды джэй у Но вы год — заўж ды па-
ва жа ная асо ба. І ка лі лю дзі пры хо-
дзяць у клуб не прос та вы піць, а яшчэ 
і па слу хаць ар тыс та, яны па вод зяць 
ся бе адэ кват на, уваж лі ва слу ха юць 
му зы ку і тан цу юць, неш та вы но сяць 
для ся бе і ве ся ляц ца. У кож на га па-
роз на му.

Та рас ШЧЫ РЫ.
taras@zviazda.by

Пе рад Но вым го дам ў мяс тэч ку, як заў сё-
ды, за лі лі коў зан ку і, ка лі яна доб ра за мерз ла, 
па ся рэ дзі не па ста ві лі ёл ку. Усе мес тач ко выя 
дзе ці збег лі ся, каб па гля дзець на яе, а по-
тым — удо сталь па ка тац ца ды па штур хац ца 
на лё дзе.

Ма шач ка ў кам па ніі ма лых бы ла са май ма-
лень кай, яна коў за ла ся вель мі асця рож на, але 
ўсё ж не ўста я ла на на гах, па ва лі ла ся — ды 
пад са май ялін кай! Ха це ла тут жа пад няц ца, 
устаць — уха пі ла ся за ка лю чую лап ку і рап там 
уба чы ла, што на ёй, за мест цац кі, пад ве ша ны 
ма лень кі па пя ро вы кан вер цік. Ма ша з ці каў нас-
цю ад кры ла яго і пра чы та ла ўкла дзе ную ту ды за-
пі сач ку: «Вы кон ваю ўсе жа дан ні! Дзед Ма роз».

— Гэ та ж трэ ба! — уз ра да ва ла ся дзяў чын ка 
і ху цень ка па бе г ла да моў. Яна ўсёй ду шой ве-
ры ла ў цу ды, а та му на ліс це па пе ры ста ран на 
вы ве ла: «Дзя ду леч ка, зра бі, ка лі лас ка, так, 
каб мая ма ма ні ко лі не хва рэ ла». По тым зла-
жы ла ліс ток па па лам і за нес ла яго пад ёл ку.

Вяр нуў шы ся да моў, Ма ша з ра дас цю па ду-
ма ла: «Ура, збы ло ся!», бо ўба чы ла, што ма ма 
вель мі вя сё лая.

Та ды дзяў чын ка па бег ла ў па кой па но вы 
ліс ток па пе ры. «Ха чу, каб ма ма ўба чы ла мя не 
па тэ ле ві за ры», — па жа да ла яна і ста ла ча каць 
заўт раш ня га дня.

Ра ні цай, спе хам па сне даў шы, яна па не сла-
ся на коў зан ку. Але не па спе ла дай сці да ёл кі і 
па клас ці за пі сач ку, як ту ды ж пад' еха ла ма шы-
на з над пі сам «Тэ ле ба чан не». Апе ра тар стаў 
зды маць зі мо вы сю жэт і, вя до ма ж, звяр нуў 
ува гу на ма лень кую дзяў чын ку ў чыр во най 
вя за най ша пач цы.

Уве ча ры, гле дзя чы тэ ле ві зар, 
ма ці пляс ну ла ў лад кі і за кры-
ча ла:

— Гля дзі це, гэ та ж на ша Ма-
шач ка!

«Зноў збы ло ся!» — уз ра да-
ва ла ся дзяў чын ка.

На на ступ ны дзень пад ёл-
кай ля жа ла яе но вая за дач ка 
для Дзе да Ма ро за: «Ха чу, каб 
мне па да ры лі са бач ку». І што 
вы ду ма е це, — у той жа ве чар, 
вяр нуў шы ся з пра цы, та та не як 
ві на ва та па гля дзеў на іх і — ці ж 
не дзі ва?! — да стаў з-за па зу хі 
ма лень кае ву шас тае шча ня!

— Пра бач, — ска заў ён ма-
ме, — але я не змог прай сці 
мі ма...

Да лей Ма ша не чу ла.
— Гэ та жах які цуд! — шап та ла яна, ту ля чы 

да тва ру ма лень ка га пух на та га са бач ку, гла-
дзя чы яго і ўжо ра зам з ім, но вым сяб ру ком, 
пры дум ва ю чы но вае за дан не для Дзе да Ма ро-
за: «Ха чу, каб у мя не з'я віў ся бра цік».

Уся ра ні ца і ўвесь на ступ ны дзень прай шлі 
ў мар ным ча кан ні: бра ці ка не бы ло. Але ве ча-
рам дзяў чын ка па чу ла, што ма ма па тэ ле фо не 
раз маў ляе са сва ёй ма май, рас каз вае ёй, што 
бы ла ў док та ра... «Не, ты не хва люй ся, — су-
па кой вае ба бу лю, — усё нар маль на... Прос та 
ў нас бу дзе ма лень кі».

— ?!
Ма ша, па чуў шы гэ та, пад ха пі ла на ру кі шча-

ня і за ска ка ла па ха це, на пя ва ю чы: «Дзед Ма-
роз, Дзед Ма роз, коль кі ра дас ці пры нёс!»...

Са бач ку тан цы не вель мі спа да ба лі ся, ды і 
тан цор ка хут ка зма ры ла ся, ува лі ла ся ў крэс-
ла — ста ла раз ва жаць, што б ёй яшчэ па пра-
сіць у Дзе да Ма ро за? Час быў для са мых та ем-
ных жа дан няў. І та му, па ся дзеў шы над ліст ком 
па пе ры, Ма ша ле ту цен на вы ве ла: «Ха чу, каб 
мя не аб няў Ко ля з 10-га «Б».

Пас ля абе ду і са праў ды на коў зан ку сыш ло-
ся шмат пад лет каў. Ма ша ха це ла не ўпры кмет 
пра брац ца па між імі і па клас ці пад ёл ку свой 
ліс ток. Але не па спе ла: на ся рэ дзі не кат ка за 
яе за ча піў ся ней кі цы ба ты пад ле так, крык нуў: 
«Ма лая, што ты кру ціш ся пад на га мі?» — і, 
аб ня ўшы за пле чы, браз нуў ся на лёд.

Вы зда га да лі ся — гэ та быў... дзе ся ці клас нік 
Ко ля — пры га жун, па эт, ма ра ўсіх мес тач ко вых 
дзяў ча так.

«Але ж аб няў ён ме на ві та мя не!» — свят-
ка ва ла Ма ша. І ду ма ла: «Што ж бы вае пас ля 
та го, як хло пец аб ды ме дзяў чы ну?».

Ду ма ла так па да ро зе да до му, по тым — за 
ста лом пад час вя чэ ры, по тым — ле жа чы ў 
лож ку і згад ва ю чы кад ры з філь маў, якія ёй 
уда ло ся пад гле дзець...

Так ні чо га і не пры ду маў шы, дзяў чын ка за-
сну ла.

А ра ні цай рап там ус пом ні ла, як та та, сы хо-
дзя чы на ры бал ку, аб няў ма му, і на на ступ ны 
дзень яна ска за ла ба бу лі, што ў іх бу дзе ма-
лень кі.

«Як жа я ад ра зу не зда га да ла ся?! — уз-
ра да ва ла ся Ма ша, зноў узя ла ліс ток па пе ры, 
аку рат на на пі са ла: «Дзед Ма роз, я ха чу, каб 
у мя не на ра дзі ла ся дзі цят ка...» і, па ду маў шы, 
да да ла: «...Да заўт раш ня га дня». «Заўт ра як-
раз Но вы год, — раз ва жа ла яна. — і ў нас 
з'я віц ца двое дзе так: у ма мы — сваё, а ў мя-
не — сваё».

Сха ваў шы ліс ток у ру ка віч ку, Ма шач ка па-
бег ла да кат ка, а там — да сва ёй ча роў най 
ёл кі... Ад якой на су страч ёй, ві даць, удо сталь 
на ка таў шы ся, ішоў... Ну вя до ма ж, сам Ко ля!

— Доб ры дзень! — па ві та ла ся з ім дзяў-
чын ка.

— Пры ві тан не, ма лая! — ада зваў ся юнак.
— З жан чы на мі так не раз маў ля юць! — па-

крыў дзі ла ся Ма ша.
— А дзе тут жан чы на? — стаў азі рац ца Ко-

ля.
— Я, — гор да ска за ла яму пер ша клас ні-

ца. — Заўт ра ў мя не ад вас на ро-
дзіц ца дзі ця.

— Дзяў чын ка, як та бе не со рам-
на? — спы таў Ко ля і, сце па нуў шы 
пля чы ма, пай шоў з кат ка.

— Ну і не трэ ба! Не трэ ба, — праз 
слё зы за мар мы та ла дзяў чын ка. Яна 
гля дзе ла ўслед крыў дзі це лю і на 
дроб ныя шмат оч кі рва ла сваю за піс-
ку, ве да ю чы, што больш не пой дзе 
да ёл кі, бо гэ тае жа дан не бы ло са мае 
апош няе!

...І яго — у вы гля дзе бе лых пу шы-
нак — Ма ша сум на пус ці ла па вет ры. 
Той пад ха піў іх і ве се ла за кру жыў, 
па гнаў па за сне жа най да ро зе.

Ку ды, спы та е це вы? Хто ве дае... 
Маг чы ма, у бу ду чы ню.

С. ЯКУ БА ВА,
г. Мінск.

«ПА ТЭ ЛЕ БА ЧАН НІ Б'ЮЦЬ КУ РАН ТЫ, 
А Я ЗА ЯВУ НА СКАН ДА ЛІС ТА ПРЫ МАЮ»

Свя точ ная гіс то рыяСвя точ ная гіс то рыя  ��

АПОШ НЯЕ ЖА ДАН НЕ
ЁЛ КУ МОЖ НА... 
З'ЕС ЦІ

У Ле пель скім ра ё не 
ўпер шы ню пра вод зяць 
агляд-кон курс 
«Най леп шая на ва год няя ёл ка».

— Кон курс пра во дзіц ца для пад трым кі 
тра ды цый і раз віц ця іна ва цый у ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ні на ва год ніх ме ра пры ем стваў, для 
пра соў ван ня з да па мо гай рэ кла мы прад пры-
ем стваў, ар га ні за цый, на ву чаль ных уста ноў 
і твор чых ка лек ты ваў, — па ве да мі лі «Звяз-
дзе» ў Ле пель скім ра ён ным вы ка наў чым ка-
мі тэ це.

— І доб ра, што ў ка лек ты вах ад гук ну лі ся 
лю дзі з фан та зі яй і за ла ты мі ру ка мі. Бы лі, 
праўда, і адгаворкі, маў ляў, шмат спраў. Ін-
шыя пе ра жы ва лі, што мо жа не атры мац ца... 
А по тым, ужо на вы стаў цы, ім вель мі пры ем на 
бы ло пачуць, што іх ёл ка ўда лая, не гор шая 
за «кан ку рэн таў», — рас па вя дае «Звяз дзе» 
ды рэк тар Ле пель ска га цэнт ра ра мёст ваў 
Але на БА РА ДЗЕЙ КА.

На сён ня ва ўста но ве куль ту ры мож на ўба-
чыць ка ля 70 крэ а тыў ных ёлак. Ся род іх «ме-
ды цын ская», са шпры цоў, — твор ме ды каў. 
Ёсць і ёл ка, якую мож на з'ес ці — ад пе ка раў. А 
яшчэ ад на ёл ка — з за па сных час так ад тэх ні кі. 
Фан та зія, як той ка заў, не мае ме жаў.

Па вод ле слоў кі раў ні ка ўста но вы куль ту ры, 
пе ра мож цы па вы ні ках га ла са ван ня чле наў 
жу ры атры ма юць па мят ныя су ве ні ры. Кры тэ-
рыі ацэн кі кон курс ных ра бот: іна ва цый насць 
ідэі; крэ а тыў насць; ары гі наль насць кам па зі цыі; 
яр касць, ка зач насць, упры го жа насць, вы раз-
насць і ін шае.

Пад вя дзен не вы ні каў кон кур су пла ну ец-
ца пра вес ці пад час ра ён на га свя та Ка ля даў 
7 сту дзе ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та з ар хі ва Цэнт ра ра мёст ваў.


