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КЛАСIКАЎ
ТРЭБА
ВЕДАЦЬ...
Многiя вясёлыя i праўдзiвыя гiсторыi можна пачынаць са слова «аднойчы».
Дык вось: ад ной чы,
у канцы мiнулага стагоддзя, у наш слаўны калектыў прыйшло запрашэнне пры ехаць на твор чы
семiнар. Праводзiўся ён у
адной са сталiчных ВНУ.
Камандзiроўка выпiсвалася на тыдзень. Здавалася,
ну чаму б не махнуць, аднак ахвотных, як нi дзiўна,
не было.
Такiм чынам на вучобу
«выпхнулi» мяне. А я, дарэчы, потым нi разу не пашкадаваў, што з'ездзiў: цiкавыя
былi сустрэчы, знаёмствы,
прак тычныя заняткi, выступленнi... А галоўнае —
на цэлых пяць дзён я з
правiнцыi выехаў у Мiнск,
жыў тут, што называецца,
на ўсiм гатовым...
Але ж, як той казаў, да
пары сiцечка сее — вось ён
заключны акорд: апошняя
лекцыя, якую чытае нам
спе цы яль на за про ша ны
спецыялiст з выдавецтва
«Беларуская Энцыклапедыя», а пасля яе — i апошняе, так бы мовiць, «слова
на дарогу», з якiм перад намi павiнен выступiць адзiн з
прарэктараў ВНУ.
Так планавалася цi меркавалася, а вось адбылося крыху iнакш. Падчас той
апошняй лекцыi ў аўдыторыю за бегла ме та дыстка — сказала, што нам,
слухачам, трэба «перамясцiцца» ў прыёмную...
Трэ ба дык трэ ба: мы
паўставалi з месцаў i пайшлi (той лектар — таксама з намi). Але ж дзе тая
прыёмная, толкам нiхто не
ведаў: мы, пакуль знайшлi
яе, трохi паблукалi па доўгiх калiдорах, а заадно, «па
дарозе», «пагублялi» сваiх
людзей, бо многiя скарысталiся момантам i проста
пазбягалi — хто на вакзал,
каб паехаць дамоў, хто па
справах...
Ка ра цей, да дзвя рэй
пра рэк та ра дай шлi хi ба
самыя-самыя — адказныя,
дысцыплiнаваныя, гатовыя
ўважлiва слухаць...
Прычым дайшлi i... спынiлiся: сакратарка аб'явiла,
што трэба пачакаць: у прарэктара, маўляў, неадкладныя справы.
Неадкладныя дык неадкладныя: на тое ён i прарэктар — начальнiк.
А тады, здаецца, якраз
мода пайшла — чым вышэйшая ў чалавека пасада i чым больш салiдны
ўзрост, тым маладзейшая
i прыгажэйшая ў яго сакратарка-памочнiца...
Нам, маладым, яна, вядома ж, таксама цiкавай
была: хлопцы сталi жартаваць, заляцацца да яе.
Дзяўчына адказвала тым
жа — адным вочкам касiла
ў манiтор камп'ютара, дру-

гiм — з цiкавасцю страляла
на нас...
Карацей — мы хораша
сядзелi, бавiлi час, нас нiхто нiкуды не клiкаў...
Адзiнае, што лектар чамусьцi нерваваўся: усё часцей пазiраў на гадзiннiк, хадзiў з кута ў кут. А ўрэшце
не вытрымаў, спынiўся каля
сакратаркi, упёрся рукамi ў
стол i сказаў, што не можа
так бяздарна трацiць свой
час у гэтай прыёмнай, што
чалавек ён таксама заняты, што яго чакаюць у выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя» iмя Петруся
Броўкi...
— Мiж iншым — акадэмiка! — чамусьцi дадаў
лектар. I тут жа папрасiў
дзяўчыну, каб яна спытала ў шэфа, колькi яшчэ нам
чакаць?
У адказ на гэты гнеўны
маналог сакратарка мiла
ўсмiхнулася, па селектарнай сувязi набрала прарэктара i без нiякага сумневу
залапатала:
— Iван Iванавiч (iмя зменена. — Аўт.), тут у прыёмнай акадэмiк Пятрусь Броўка. Цiкавiцца, калi вы прымеце?
Мы спачат ку зня мелi — акадэмiк гадоў 20 як
памёр...
Аднак дзверы прарэктар
усё ж «расчынiў»:
— Якi такi акадэмiк? —
з парога спытаў збянтэжаны шэф.
Мы, вядома ж, у рогат!
Сакратарка не разумее,
з чаго, лектар нешта няўцямнае мармыча...
Але як бы там нi было,
су стрэ ча з пра рэк та рам
амаль адразу ж пачалася,
i выступаў ён досыць цiкава. Ва ўсякiм разе, лектар
яго як быццам таксама слухаў.
Не ведаю, праўда, наколькi ўважлiва? Можа, як
мы, час ад часу ўспамiнаў
«акадэмiка» i таксама ў душы заходзiўся ад смеху.
Вiталь Жураўскi,
г. Жодзiна.

БЫЎ БЫ
АРАТЫ,
БУДЗЕ Й
ПРЫГАНЯТЫ
Гэтую гiсторыю даўнымдаўно мне расказваў нябожчык бацька.
Ён успамiнаў, што ў час
вай ны мно гiя сал да ты,
праявiўшы сябе не толькi
сапраўднымi героямi, але i
добрымi камандзiрамi, заслужылi афiцэрскiя званнi.
Але ж пры гэтым многiя не
мелi нiякай, нават сярэдняй, адукацыi. Таму ў мiрны
час большасць з iх звольнiлi з армii — адправiлi ў
новае, цывiльнае жыццё,
дзе iм яшчэ трэ было неяк
зачапiцца — знайсцi сабе
пасаду цi хоць бы нейкую,
пажадана не пыльную, работу, бо што-што, а камандаваць яны хацелi...
Дык вось адзiн з такiх вай скоў цаў (у чы не

капiтана) трапiў у вёску, дзе
настаўнiчаў мой бацька.
Рэйсавых аўтобусаў тады
яшчэ не было. Для паездак
у райцэнтр калгас прыстасоўваў звычайны грузавiк
(у кузаве мацавалiся лаўкi, на выпадак дажджу цi
якой завеi над iмi ставiлася
будка i, як быццам, шчаслiвай дарогi, бо адказным за
гэтыя паездкi прызначылi
якраз таго капiтана).
I вось — першы рэйс.
Пасажыры — у асноўным
жанчыны самых розных узростаў — прыйшлi загадзя,
як маглi, ускараскалiся ў
той кузаў, занялi месцы —
i давай сабе гаманiць.
Падышоў «начальнiк»,
убачыў гэта i аж пазелянеў:
як гэта так? Залезлi! Без
яго дазволу? Паселi...
— Ану злазь! — скамандаваў грозна.
Жанчыны спачатку давай жартаваць, давай аднеквацца ды ўпрошваць,
каб пакiнулi iх на месцах,
бо нялёгка ж было залезцi
(асаблiва пажылым). Нялёгка злезцi... Ды i сэнс
якi?
Але ж «начальнiк» быў,
што называецца, няўмольны:
— Злазьце i ўсё тут!
Iнакш машына нiкуды не
паедзе.
Вось гэта, апошняе, ужо
спрацавала: пасажыры —
хто моўчкi, хто з праклёнам — але ж сталi злазiць
з машыны.
«Камандзiр» — глядзеў
на гэты «працэс», цярплiва
чакаў, пакуль уся грамада
апынецца на зямлi, потым...
пастроiў яе ў дзве шарэнгi i
гучна загадаў:
— Справа па адным на
борт машыны — марш!
Жанчыны замiтусiлiся i
палезлi ў кузаў.
— Вось так, — задаволена хмыкнуў «начальнiк»
i сеў у кабiну.
...Цiкава, што наступныя
разы («дурному ж нiчога не
дакажаш»?) пасажыры ўжо
самi строiлiся ў тыя шарэнгi
i чакалi каманды.
Вось як было.
Яўген Шастакоў,
г. Гомель.

ПА МАЛIНУ...
Гэта гiсторыя адбылася
не так i даўно: тады, калi ў
моладзi ўжо сталi з'яўляцца
мабiльнiкi, а ў людзей пажылых iх яшчэ не было.
Жыла, значыць, адна
кабета замужам. I муж —
як па сённяшнiм часе, ды
ў сельскай мясцовасцi —
дык нават дэфiцытны быў,
бо працаваў i нейкiя грошы
ў сям'ю прыносiў, выпiваў,
але не кожны дзень, па гаспадарцы, у полi, у садзе
жонцы з цешчай дапамагаў, любiў у грыбы хадзiць.
Нават у малiну яго можна
было адправiць, бо досыць
ласы быў да розных варэнняў ды кампотаў...
Аднак жыццё ў гэтай
сям'i (i яшчэ напачатку...
Можа, ад таго, што жонка болей цанiла сябе, а не
свай го ча ла ве ка?) не як
не клеiлася. У хаце ўвесь
час успыхвалi сваркi i нават скандалы. Кожны з iх
лiчыў, што толькi ён мае
ра цыю, кож ны за той ваў
крыўду i першы мiрыцца
не хацеў.
Та кiм чы нам абод ва
«надзiмалiся», маўчалi i з
цягам часу ўсё больш ад-

далялiся. Дайшло да таго,
што нават па iменi адно аднаго называць перасталi:
калi побач, казалi «ты», калi дзе далей — на полi цi ў
садзе — то крычалi: «Эй!»,
«Э-э!»
Так i жылi, дзяцей гадавалi — як бы разам, але
кожны сам па сабе.
I вось аднойчы, калi ў
хаце ўсё, як быццам, добра было, кабета ўгаварыла гаспадара схадзiць у
малiны.
Сама ўзя ла вядзерца
лiтраў на сем, мужу лiтровы слоiк дала. Лес недалёка ў iх.
Пахадзiлi разам спярша — пазбiралi. Але ж малавата малiн было. I дробненькiя. «Пайду, — кажа
гаспадар, — недзе далей
прайдуся, як назбiраю —
табе прынясу».
Пайшоў.
Кабета крыху пазбiрала.
Мужыка няма — малiн ёй не
нясе. «Мабыць, не знайшоў
нiдзе лепшых», — думае
так i збiрае далей. Раптам
з глыбiнi лесу: «Э-э-э!»
«Хто ж гэта каго клiча? — на сця рож ва ец ца
кабета. — У лесе ж, як
быццам, нiкога не было?..
Ад гук нуц ца? Але ка му?
А раптам гэта нейкi бандыт? Возьме i прыпрэцца
на голас? Не, лепей буду
маўчаць».
Думае так кабета i збiрае ягады далей — i пяць
хвiлiн, i дзесяць...
Раптам зноў з кус тоў
тое ж: «Э-э-э!»
I тыя ж амаль развагi:
«Можа, мой? Адгукнуцца?
А рап там чу жы? Ва кол
жа — нiводнай душы жывой... З кустоўя хiба неба
вi даць. Трэ ба, значыць,
маўчаць».
«Э-э-э!» — раздаўся голас трэцi раз i замоўк.
«Ну вось i добра», —
думае жанчына, буду сабе
далей збiраць. Але ж дзе
гаспадар? Чаму не iдзе, чаму той слоiк не высыпае?
Няўжо не назбiраў — пайшоў дамоў... Ага... Нябось
сядзiць там, адпачывае.
Ну я ж яму выдам...»
Паабяцала, па лесе пахадзiла, лiтры са два назбiрала ды таксама рушыла
дамоў.
Дайшла да хаты. Бачыць — замка на дзвярах
няма. Так i ёсць, дома гаспадар! «Сядзiць, падлюка,
у крэсле, «Звязду» чытае.
А на стале слоiк малiн
стаiць — з коптурам. I ў
шапцы ягады яшчэ — ну
як намаляваныя: буйныя,
чыстыя, прыгожыя!
«Ой, дзе ж ты такiх малiн набраў? — здзiвiлася
жонка. — Чаму ж мяне не
паклiкаў? Мы ж удваiх поўнае вядро назбiралi б!»
«Ды я ж клiкаў, крычаў...
Ты — не адгукнулася...»
...Цяпер бы яна ад слова, адразу!
I сама яго паклiкала б —
па iменi.
Толькi ён ужо не пачуе.
Т. Новiк,
г. Клецк.
Рубрыку вядзе
Валянцiна ДОЎНАР.
АД ЯЕ Ж чарговы шчыры дзякуй за ўсе дасланыя
гiсторыi (асобны — за апошнюю) i чарговая просьба:
калi ласка, не забывайцеся
паведамляць свой адрас i
нумар тэлефона для аператыўнай зваротнай сувязi.
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ЗОРНЫ ДОЖДЖ
I РЭЗГIНЫ
КАБАЧКОЎ
Чым супакоiцца душа,
калi мора недасяжнае

Я

К i ў многiх сёлета, мой адпачынак на моры яшчэ на
стадыi планавання на пачатку вясны накрыўся медным
тазам. Ну i ладна, накрыўся дык накрыўся. У канцы жнiўня Паўночнае мора на ўзбярэжжы Фландрыi цалкам адпавядае
сваёй назве i купацца ў яго сталёва-сiнiх хвалях могуць хiба
што мясцовыя суровыя рыбакi ды турысты-авантурысты з берагоў Валмянскага возера, што памiж Мiнскам i Iвянцом.
К той казаў, у Бога дзён многа, i калi Ён жа дасць i ўсё
будзе добра, я абавязкова яшчэ траплю ў свой улюбёны Астэндэ (месцiчы на сваёй павольнай працяглай
гаворцы называюць яго Ооостэндэ, i нават ад гэтай назвы
павявае «Лятучым галандцам»). Яшчэ пасяджу на халаднаватым пляжы ў джынсах, гледзячы, як проста ў мора скочваецца
сонца, а на яго фоне праплываюць мiма, здаецца зусiм блiзка,
вялiкiя акiянскiя лайнеры, якiя кiруюць у недалёкi Ротэрдам.
Прыехаўшы, назаўтра з ранiцы абавязкова траплю на мясцовы
рыбны рынак, дзе, здаецца, нiчога не змянiлася за апошнiя
гадоў трыста, хiба што гандляры працуюць у пальчатках, рыба ляжыць у халадзiльнiках, а ўзважваюць яе на электронных
вагах. Але ж па-ранейшаму на досвiтку ў мора выходзяць невялiкiя рыбацкiя шхуны, i людзi на iх — нiбы з карцiн мастакоў
фламандскай школы — з абветранымi тварамi i ў трохвуголках
з закасанымi над вачыма палямi. I па-ранейшаму свой улоў
яны вывальваюць на прыстанi, i ад гэтага серабрыстага трапяткога багацця аж мiльгацiць уваччу. Нiчога так i не купiўшы
(ходзiш толькi паглядзець, бо не несцi ж у пакой яшчэ жывую
рыбу, тым больш навакол безлiч рэстаранаў i рэстаранчыкаў,
дзе яе, свежанькую, ужо прыгатаваную, можна пакаштаваць
паўсюль), зайду на мясцовы невялiкi вакзал. Ён нiчым не
прыкметны, але ж насамрэч унiкальны, адзiны такi ў Еўропе — тут фактычна з адной кропкi адпраўляецца чыгуначны
i марскi транспарт. Менавiта адсюль у 1872 годзе пайшлi па
рэйках першыя спальныя вагоны на Кёльн i на Берлiн (славуты «Усходнi экспрэс» з'явiўся пазней). Багатыя англiчане
прыплывалi са свайго вострава ў Астэндэ i тут жа перасаджвалiся ў камфартабельныя купэ i ехалi далей — уласна,
для iх i быў створаны маршрут, што пачынаўся ў невялiкiм
рыбацкiм гарадку... Рыбацкi гарадок з таго часу ператварыўся
ў паўночны Монтэ-Карла — у шматлiкiя казiно на набярэжнай
прыязджаюць багатыя людзi з Германii i скандынаўскiх краiн.
Мне падабаецца гуляць там увечары, сярод рознакаляровых
стракатых агнёў, назiраць за людзьмi i iх эмоцыямi. Аднойчы
давялося бачыць, як дагледжаны дорага апрануты мужчына,
выйшаўшы з клуба, сарваў з рукi даражэнны гадзiннiк i злосна
шпурнуў яго ў мора... Калi буду гуляць там, падыду да велiчнай статуi Леапольда II — вельмi сiмпатычна ўвасоблены ў ёй
бельгiйскi збiральнiк зямель. Праўда, у святле апошнiх падзей
падазраю, што iмператар мяне не дачакаецца — ён жа каланiзаваў Конга, таму разам з iншымi крыўдзiцелямi чорных,
напэўна, будзе зрынуты з п'едэстала...
потым я даеду на цягнiку да станцыi Брусель-Мiдзi,
адтуль пераскочу ў аўтобус на аэрапорт, i ўжо ў самалёце на Мiнск буду пiльна ўглядацца ў аблокi, бо
кожны час здаецца, што над Радзiмай яны iншыя — бялейшыя, лягчэйшыя, больш прыветлiвыя... I менавiта гэты момант
вяртання дамоў будзе самым лепшым, самым запамiнальным
фiнальным акордам майго падарожжа, якое сёлета сарвала
пандэмiя, але якое, спадзяюся, у маiм жыццi абавязкова будзе...
ЛЕ нiякая пандэмiя, халера цi трасца не перашкаджае
планаваць iншы адпачынак — на беразе Валмянскага
возера, што памiж Мiнскам i Iвянцом. Там у канцы жнiўня з чарнюткага, не падсвечанага нiводным лiхтаром неба
шчодра падаюць буйныя яркiя зоры — здаецца, проста ў сад
пад вокны старой сцiшанай хаты — толькi паспявай загадваць
жаданнi. На пожнi за рэчкай збiраюцца ў чароды буслы — калi
сфатаграфаваць iх зверху, можна падумаць, што ходзiць вялiкi
статак цялят беларускай чорна-белай пароды. А на карычневай вадзе возера паважна плаваюць лебедзi з ужо падрослымi
«качанятамi», i, калi ноч выдасца цёплая, нават у канцы жнiўня
можна там пакупацца — прынамсi вада не будзе халаднейшая, чым гэтай парой у Астэндэ. I раскашуюць на кветнiках
гашты, аксамiткi, гладыёлусы, вяргiнi. I залацiцца пад сонцам
на градах выбраная цыбуля, i соладка-мядова пахне ў садзе
спелымi грушамi, якiя сакавiта бухаюць у траву. А кабачкi з
грады, не здолеўшы ўзяць у бярэмя, грузiш i нясеш за плячыма
ў рэзгiнах, якiя яшчэ да твайго нараджэння змайстраваў твой
руплiвы дзед, на якiх калiсьцi цягалi траву i сена для рахманай,
вялiкай, бы гара, Зоркi... I з самай ранiцы i да позняга вечара,
побач i вакол, куды нi пайдзi, будуць толькi знаёмыя блiзкiя
твары, i кожны сустрэты чалавек пажадае табе добрага дня,
i ты пажадаеш яму таксама, i дзень (а куды яму будзе падзецца?) абавязкова выдасца добры.
хто скажа, што нейкая пандэмiя (не хвароба, крый божа,
а менавiта гэта агульная навала) сарвала адпачынак?
Толькi людзi, якiя, здаецца, у жыццi не ўсё разумеюць.
I якiх можна нават крыху пашкадаваць...
Алена ЛЯЎКОВIЧ.
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