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ЗА АБ ЛО МАМ — 
АБ ЛОМ

Мой сва як Юра га доў з дзе сяць 
ад пра ца ваў ма шы ніс там га за кам-
прэ сар най стан цыі не дзе ў За па-

ляр'і. Сам ка заў, што стра ціў там 

шмат зда роўя, але ж за ра біў до-

сыць вя лі кія гро шы і вяр нуў ся да-

моў на гіс та рыч ную ра дзі му. Тут, 

па-пер шае, ён збі раў ся пры няць ба-

бу лі ну спад чы ну, а за ад но — ача ла-

ве чыц ца, гэ та зна чыць, ажа ніц ца з 

доб рай, та кой жа ціх мя най, па жа да-

на вяс ко вай дзяў чы най...

Вы свет лі ла ся, ад нак, што та кіх 

у ва ко лі цах ба бу лі най вёс кі яшчэ 

менш, чым на Яма ле, та му Юра, пра-

даў шы спад чын ную ся лі бу, падаў ся 

ў Мінск, па пра тэк цыі дзядзь кі ўлад-

ка ваў ся на мя са кам бі нат.

Гэ ту па дзею яны з тым са мым 

дзядзь кам вы ра шы лі ад зна чыць 

у рэ ста ра не. Там жа, за су сед нім 

сто лі кам, ся дзе лі дзве сяб роў кі — 

свят ка ва лі па спя хо вую зда чу се сіі. 

Па зна ё мі лі ся, і з ад ной — пры га-

жэй шай — Юра стаў су стра кац ца.

Трэ ба ска заць, што ён, ад пры-

ро ды вель мі спа кой ны, ра біў гэ та, 

як ра зу меў: на спат кан ні пры хо дзіў 

з квет ка мі, па да рун ка мі ды бі ле та мі 

на кан цэр ты, ва дзіў сваю Алу па ка-

фэ-рэ ста ра нах. Я ка заў: «Ты гля дзі, 

брат, не па мы лі ся, бо мо жа стац ца, 

што гэ та пры га жу ня за пад зе на гро-

шы, а сам ты ёй...»

Юра пра гэ та на ват слу хаць не 

ха цеў: ме ся цы праз два ці тры ён 

ужо апы нуў ся ў за гсе, по тым — у 

доў гім вя сель ным па да рож жы на 

поўд ні Фран цыі. (Хва ліў ся, да рэ чы, 

што жы лі там у шы коў ным атэ лі, 

што ад ду шы па плёс ка лі ся ў цёп-

лым мо ры, што абое пры адзе лі ся, 

хоць гро шай спус ці лі і шмат.)

А да лей — бо лей, бо ку пі лі трох-

па ка ё вую ква тэ ру, аб ста ві лі.

За раз, зда ва ла ся б, толь кі і жыць 

(тым больш што жон ка ашчас лі ві ла 

Юру да чуш кай), ка лі б у ад вед кі да 

іх не пры еха ла ўжо зна ё мая сяб-

роў ка на но вень кім «мер се дэ се». 

«Я так са ма ха чу... Што — я гор-

шая?» — спы та ла жон ка ў Юры. 

«Ты ў сто ра зоў леп шая! — за ве-

рыў ён, — але ж ні пра воў, ні гро-

шай на но вую ма шы ну ў нас ня ма, 

бен зін да ра жэе ледзь не кож ны ты-

дзень, да та го ж нам ез дзіць ня ма 

ку ды...» — «Так-так, — пад ха пі ла 

Ала, — нам трэ ба яшчэ і да чу...»

Ка ра цей, сло ва за сло ва і ледзь 

не што дня свар ка. Жон ка да га-

ва ры ла ся да та го, што Юру ня ма 

ча го ся дзець до ма, што ён прос-

та па ві нен ехаць (а хоць бы і на 

Ямал!) ды за раб ляць гро шы... 

А ка лі ён ад мо віў ся, пры гра зі ла, 

што па дасць на раз вод, і яны без 

яго пра жы вуць (ма ма да іх пе ра е-

дзе), а вось ён...

У вы ні ку це шча, якая і без та го, 

мож на ска заць, дня ва ла і на ча ва-

ла ў ква тэ ры зя ця, пе ра вез ла ту ды 

свае рэ чы. Юра са сва і мі апы нуў-

ся адзін у це шчы най ста рэнь кай 

«хру шчоў цы», якую да ўся го яшчэ 

і за та пі лі звер ху: столь на кух ні 

па ры жэ ла і аб лу пі ла ся, на сця не 

«за ды хаў» лад ны ка ва лак пліт кі... 

З ЖЭ Са па ві нен быў прый сці спе цы-

я ліст, каб за ме раць аб' ём ра мон ту.

У пры зна ча ны дзень па рог ква-

тэ ры і са праў ды пе ра сту пі ла... са-

праўд ная пры га жу ня. З су мач кі яна 

да ста ла 5-мет ро вую ру лет ку і руч-

ку, са бра ла ся на неш та па сту піц-

ца, каб за лез ці ўверх — па ме раць 

пло шчу сто лі.

Юра пра па на ваў узяць гэ ту ліч бу 

з тэх паш пар та — спе цы я ліст ка не 

зга дзі ла ся.

Та ды ён ска заў, што пра сцей па-

ме раць пад ло гу — яны ж са стол лю 

роў ныя.

Гэ тую пра па но ву дзяў чы на пры-

ня ла і, па куль яны ра зам ад соў ва лі 

мэб лю ды ме ра лі пло шчу, рас ка-

за ла, што за вуць яе Іры най, што 

баць ка яе з'е хаў у свой Да ге стан, а 

ма ма жы ве ў вёс цы...

«Пры го жая, вяс ко вая, не рас-

пе шча ная...» — Юра ва ўсе во чы 

гля дзеў на гэ тае ча роў нае дзі ця 

і на ват па ду маў, што нех та ж яго 

пры ру чыць, нех та з ім за жы ве... 

«Дык ча му б не я?.. Ка лі ідзе да 

раз во ду...» — міль га ну ла дум ка.

Гос ця тым ча сам усё за пі са ла і 

сыш ла. Але... Не па спеў гас па дар 

па ста віць на мес ца стол ды ўсе та-

бу рэт кі, як яна... вяр ну ла ся і ска-

за ла, што трэ ба па чаць спа чат ку: 

маў ляў, раз на чаль ства ска за ла 

за ме раць столь, зна чыць, трэ ба 

за ме раць столь.

Юра ўздых нуў, вы цяг нуў з кла-

доў кі дра бін кі і за ад но па ці ка віў ся, 

ці пра хо дзі лі ў Іры най шко ле геа-

мет рыю.

Пры га жу ня на дзьму ла ся, а ка лі 

ака за ла ся, што столь ка ля вак на 

на два сан ты мет ры шы рэй шая за 

пад ло гу, пе ра мож на гля ну ла на гас-

па да ра і сыш ла не раз ві таў шы ся.

...Вось та кія міт рэн гі зва лі лі ся ў 

апош ні час на май го хут чэй бед на-

га, чым ба га та га сва я ка.

Л. Но вік,

г. Мінск.

ДЗЕ СКО КАМ, ТАМ... 
БО КАМ

У та кім да лё кім 1952-м мы, Лё ня, 

Га рык і два Ва ло дзі, пер ша курс ні кі 

по лі тэх ніч на га ін сты ту та, за ся лі лі ся 

ў адзін па кой ін тэр на та. Пра жы лі 

там пяць га доў, а па сяб ра ва лі — на 

ўсё жыц цё. Пры чым спры я ла гэ та-

му не толь кі ву чо ба, але і агуль ныя 

за хап лен ні. У пры ват нас ці, для та го 

каб час ад ча су раз гру жаць свае 

маз гі ды тры маць ся бе ў доб рай 

фі зіч най фор ме, мы, усе ўча ты рох, 

за пі са лі ся ў лыж ную сек цыю. Ней кі 

час па ха дзі лі (та ды, да рэ чы, гэ та 

бяс плат на бы ло), а по тым Га ры ку, 

му сіць, збры дзе ла: не за ха цеў ён 

лы жа мі шор гаць па сне зе — за пі-

саў ся ў аэ ра клуб.

Трэ ба ска заць, што ту ды не 

кож на га і бра лі... Та му ву чыў ся ён 

вель мі ста ран на. І на ват з па ра шу-

там ад ной чы ско чыў, але ж не са-

ма стой на — з ін струк та рам, а гэ та 

зу сім не тое.

Дзень, ка лі Га рык збі раў ся ска-

каць сам, пом ню як за раз, бо з 

ін тэр на та ён сы хо дзіў, мож на ска-

заць, жа ні хом — шчас лі вым, уз ру-

ша ным... А вось вяр нуў ся, не па ве-

ры це, ін шым ча ла ве кам — сум ным, 

па ста рэ лым...

Мы, вя до ма ж, да вай рас пыт-

ваць, і Га рык хоць-не хаць рас ка-

заў, што пад рых та ва ны быў доб ра: 

лепш за ўсіх за сво іў тэ о рыю. І вось 

сам ска чок... За спі най — два па ра-

шу ты: асноў ны і за па сны. Пер шы, 

як рас каз ваў, праз ча ты ры се кун-

ды па ві нен быў аў та ма тыч на рас-

крыц ца. А та му ён ля цеў і лі чыў: 

раз, два, тры, ча ты ры — па ра шут... 

не рас кры ва ец ца. Што ра біць? Ён 

рве на ся бе коль ца за па сно га: з ім, 

дзя куй бо гу, усё ў па рад ку — гэ ты 

рас кры ва ец ца.

Але ж Га рык не па спеў з па лёг-

кай уз дых нуць, бо тут жа ў яго над 

га ла вой пра гу ча ла до сыць гуч нае 

«ш-ш-шух» — рас крыў ся па ра шут 

асноў ны... А яму б хоць з ад ным не-

як спра віц ца — дзе там з дву ма...

Ка ра цей, па мат ля ла яго ў па-

вет ры, як тую пу шын ку і пры гэ-

тым усё бо лей «ад но сі ла» на лес. 

«Ну, ду маю, за раз як ляс не аб якую 

са сну, мне і ка пец», — пры зна ваў-

ся хло пец.

Але ж по тым не як зні зіў ся, стаў 

чап ляц ца за кус ты... Не ба ра ку яшчэ 

і па іх па ця га ла б, ка лі б не ін струк-

тар, які ра зам з хлоп ца мі пад' ехаў 

на вы руч ку. Ра зам ура та ва лі...

Пас ля гэ та га ў аэ ра клуб Га рык, 

вя до ма ж, не пай шоў, ска заў: «Па-

жыць ха чу».

...Зноў усе ўча ты рох мы ста лі 

зай мац ца лы жа мі, аж да той па ры, 

па куль Га ры ка зноў не зва біў па лёт: 

на гэ ты раз — скач кі з трамп лі на. 

Не дзе з ме сяц на трэ ні роў кі ха дзі-

лі ўдвух з сяб ру ком, але ад ной чы 

вяр ну лі ся ні бы та з фрон ту: у ад на-

го ру ка на пад вяз цы, у дру го га... 

Пы та ем ся:

— Што — зноў пры го ды?

— Ну, Ва ло дзя, бач, ру ку пад вяр-

нуў, — уз дых нуў Га рык.

— А ты, мож на па ду маць, леп-

шы? На пя тую кроп ку як гоп нуў ся, 

аж но порт кі па рваў, — рас каз ваў 

Ва ло дзя. — У чым ця пер на за ня ткі 

пой дзеш?

...Ка ра цей, не атры ма ла ся з гэ-

тых хлоп цаў ні па ра шу тыс таў, ні 

сла ла міс таў... А вось у спа бор ніц-

твах на лыж ні мы з Лё нем пе ра ма-

га лі. І на ват па спар тыў ным раз ра-

дзе ма ем.

У. Сяр гей чык,

г. Ма гі лёў.

НА БЫ ТЫ ІМУ НІ ТЭТ
Гля дзіш тэ ле ві зар, слу ха еш ра-

дыё, чы та еш га зе ты і дзі ву да еш ся, 

які ж да лі кат ны ця пер на род! Там 

да рос ла му дзядзь ку «хут кую» вы-

клі ка лі пас ля ўку су пча лы, ту ды ра-

та валь ні кі ез дзі лі, каб асі нае гняз до 

па бу рыць...

А ў ма ім да лё кім дзя цін стве быў 

су сед па ву ліч най мя нуш цы Ка-

роль. У яго ва дзі лі ся пчо лы. І ка лі 

ней кая з іх ку са ла дзі ця, то баць кі 

яго (аль бо дзя ду лі-ба бу лі) бра лі 

ма лое на ру кі і нес лі да су се да — 

«прад' яў ля лі» Ка ра лю рас пух лую 

част ку це ла, і той, пры са ром ле-

ны ды ві на ва ты, на маз ваў мё дам 

лус ту хле ба — пра цяг ваў дзі ця ці. 

Пух лі на ад той сма ка ты «спа да ла» 

тут жа, боль пра хо дзіў, а за мест 

яго з'яў ляў ся го нар: я, маў ляў, мёд 

сён ня еў!

І ні я кіх там «хут кіх».

Тое ж бы ло і з во са мі. Га доў коль-

кі та му мой гас па дар (свет лай па мя-

ці!) у два ры пад іг ру шай пры го жую 

лаў ку змай стра ваў. Мы лю бі лі там 

ад па чыць...

На шы во сы, трэ ба ска заць, так-

са ма: яны елі свае гру шы, мы — 

свае. Мес ца пад сон цам ха па ла 

ўсім, і ні хто ні ко му не за мі наў.

...А ле тась у нас вы рас доб ры 

ўра джай ві на гра ду. Па ду ма ла, не 

пра па даць жа да бру: па ста ві ла яго 

на ві но.

Пра цэс бра джэн ня скон чыў ся 

глы бо кай во сен ню — са бра ла-

ся раз лі ваць па бу тэль ках. Але ж 

спа чат ку ад лі ла са бе ў ку бак для 

дэ гус та цыі, па ста ві ла яго на стол. 

Толь кі пры сту пі ла да раз лі ву, ад не-

куль тут жа пры ля це ла аса, за кру-

жы ла над га ла вой: трэ ба ра зу мець, 

ста ла пра сіць, каб я па час та ва ла? 

Але ж мне ў той мо мант бы ло не да 

яе — ад мах ну ла ся. Аса, тро хі па-

кру жыў шы, сціх ла. «Па крыў дзі ла ся, 

му сіць... Не дзе па ля це ла», — па ду-

ма ла я. А скон чыў шы «раз ліў», па-

ды шла да ста ла і ўба чы ла, што аса 

мя не апя рэ дзі ла: яна ўжо пра вя ла 

дэ гус та цыю і на ват на пі ла ся, бо ця-

пер, шчас лі вая, пла вала ў куб ку.

Вы хо дзіць, з усі мі мож на да мо-

віц ца, але, мо жа, не ўсім?

Та ма ра Мар ку шэў ская,

аг. Жам чуж ны, Ба ра на віц 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

Ад куль у свін ні 
ро гі рас туць

Ка лі ім пэт — толь кі дзе ля ім пэ ту, 
што яму су праць пас та віць?

К
А ЛІ да зво лі це, «уклю чу» гэ тым ра зам жанр фель е то на. 

Гэ та ка лі і смех, і грэх, але га лоў нае — на го да за ду мац ца. 

Рас па вёў мне гэ тую гіс то рыю ўваж лі вы чы тач, на за вём яго Алег, 

у элект рон ным до пі се. Не ве рыць яму ў мя не пад стаў ня ма — сам 

ён быў не па срэд ным удзель ні кам па дзей, дый гіс то рыя па на шым 

ча се і для на шых мяс цін цал кам на ват рэ аль ная. Да та го ж ука-

за ны і проз ві шчы дзей ных асоб, і мес ца дзе ян ня. Якія я ў сва ім 

са ты рыч ным прак ты ка ван ні да зво лю са бе апус ціць, бо, паў та ру ся, 

неш та па доб нае з не вя лі кі мі па праў ка мі маг ло зда рыц ца ў нас дзе 

за ўгод на. А ка лі хто па знае ў апо ве дзе ся бе — што ж, як ка жуць у 

на ро дзе, хто па ра сят краў, у та го ў ву шах пі шчыць...

Д
ЫК вось, ад бы ла ся гэ тая гіс то рыя ня даў на ў ад ным з дзі ця-

чых азда раў лен чых ла ге раў, якія за раз ак тыў на рых ту юць 

да се зо на. Ла гер гэ ты но сіць ста тус ра ён на га — сю ды пры яз джа-

юць ад па чы ваць на ней кі ты дзень дзе ці з вяс ко вых школ. Ад па-

вед на гэ тыя са мыя шко лы на роў ні са служ ба мі са мо га ла ге ра і 

ад каз ва юць за доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі, яна на ват па між 

уста но ва мі аду ка цыі па дзе ле на на ўчаст кі, і кож ная вы сы лае свой 

«пра цоў ны дэ сант» (у асноў ным гэ та на стаў ні кі-муж чы ны), каб 

свой ка ва лак да гле дзець.

Так за ве дзе на ўжо коль кі га доў, і ні я кіх праб лем да сё ле та не 

бы ло. А тут праб ле ма вы рас ла на роў ным мес цы. Дак лад ней, не 

вы рас ла — яе ў свой час дых тоў на ўка па лі ў зям лю. Га доў мо з 

дзе сяць таму мяс цо вы са ма туж ны разь бяр па дрэ ве па да рыў ла-

ге ру вя лі кія — больш чым у ча ла ве чы рост — скульп ту ры з ду бу. 

Бы лі там і ка зач ныя пер са на жы, і жы вё лы. Іх на дзей на, мо на метр, 

ука па лі, па фар ба ва лі — пры га жосць! Кож ны год фар бы пад наў-

ля лі, і ні ко га тыя вы явы не па ло ха лі, не абу ра лі, дый пра ста я лі б 

яшчэ не адзін дзя ся так га доў. Ка жуць, на ват у мяс цо вай га зе це 

на фо та бы лі, як ілюст ра цыя ары гі наль най аздо бы...

А
ЛЕ сё ле та ў ла гер з ін спек цы яй пры еха ла но вая на чаль ні ца  

(не вя лі ка га маш та бу — з ра ён на га ад дзе ла). Па гля дзе ла 

кры тыч на на скульп ту ры і ка тэ га рыч на за яві ла: яны тут не па трэб-

ныя. Без да дат ко вай ар гу мен та цыі — не па да ба юц ца, і ўсё тут. Ёй 

спра ба ва лі неш та да вес ці, але па чу лі ка тэ га рыч нае: каб іх тут не 

бы ло. А па коль кі ад гэ тай на чаль ні цы за ле жыць, ці бу дзе пры ня тая 

га тоў насць ла ге ра, пра цяг ваць спра чац ца ні хто не стаў, выра шы лі 

скульп ту ры «лік ві да ваць».

Як вы ду ма е це, хто за ня ўся «лік ві да цы яй» драў ля ных (ду бо-

вых!) ка ло дак, што ва жаць не адзін цэнт нер? Пра віль на ду ма-

е це — на стаў ні кі з «пра цоў на га дэ сан та», на чы ёй тэ ры то рыі 

гэ тыя скульп ту ры ста я лі. Лац вей, ка неш не, бы ло б па дча піць якім 

па груз чы кам, але дзе яго ўзяць і хто яго дасць? Ка ра цей, ту за лі 

му жы кі драў ля ных «іда лаў» го лы мі ру ка мі ды рыд лёў кай. Упя цёх 

ледзь ад ной скульп ту ры да ва лі ра ды. Сяк-так «вы кар ча ва лі», на 

зям лю па кла лі. І да ха ты з па чуц цём вы ка на на га не зра зу ме ла га 

аба вяз ку па еха лі. А на чаль ні ца тая на ве да ла ся зноў і пы тае: ча-

му, маў ляў, «ка лод кі» не пры бра лі? На за ўва гу, што «ка лод кі» 

цяж кія і трэ ба ней кая тэх ні ка, яна ла гіч на ад ка за ла: тыя, чыя 

тэ ры то рыя, хай і ду ма юць. Ска за ла і па еха ла, яшчэ за га даў шы 

па фар ба ваць бе лыя плас ты ка выя (!) дзве ры ў па мяш кан нях. 

«Ця пер вось і ду ма ем, што ра біць, — пі ша Алег з пэў най до ляй 

са ма іро ніі. — Рас пі ла ваць тоў стыя ка лод кі не атры ма ец ца, на-

ват бен за пі ла іх на ўрад ці возь ме. Мно гія б ха це лі скульп ту ры 

на школь ны двор за браць па ста віць, але ж дзе ўзяць тэх ні ку іх 

па гру зіць і за вез ці? Схі ля ем ся з ка ле га мі да дум кі, што лепш за 

ўсё іх бу дзе прос та за ка паць на мес цы, граб ля мі ўсё зраў на ваць 

і траў ку па се яць...»

Н
А гэ тым мож на ста віць кроп ку. Не да ба віць, не ад няць, і 

Са лты коў-Шчад рын з Кан дра там Кра пі вой ад па чы ва юць. 

І ўсё бы ло б смеш на, ка лі б не бы ло так сум на. Бо ме на ві та з-за 

та кіх вось дроб ных «на чаль ні каў», якія хо чуць... не, на ват не вы-

слу жыц ца, а да вес ці ін шым, хто на ад ну не вя лі кую пры ступ ку 

ні жэй па пра цоў ным ста ту се, што ён кі раў нік, што яго па він ны 

слу хац ца без пя рэ чан няў, ме на ві та з-за гэ та га жа дан ня дроб ных 

мяс цо вых чы ноў ні каў па ка заць «хто тут га лоў ны» ў нас і ро біц ца 

дур но та, якую пас ля ня рэд ка да во дзіц ца раз руль ваць кі раў ні кам 

вы шэй ша га ўзроў ню, з-за якой у звы чай ных лю дзей склад ва ец ца 

не са мае леп шае мер ка ван не аб ула дзе ўво гу ле, — кла дзец ца 

ў лу жы ны ас фальт, не каль кі ра зоў пе ра фар боў ва юц ца фа са ды 

да моў, са дзяц ца ў глі ну дрэ вы, руй ну юц ца пры дат ныя для вы ка-

ры стан ня за бу до вы. Пры чым, за ўваж це, ро біц ца гэ та не па за га-

дзе, а ме на ві та з улас на га ім пэ ту, які ні чым, акра мя гэ та га са ма га 

ім пэ ту не кі ру ец ца. Зда ец ца, ча ла век і спе цы я ліст не бла гі, а вось 

тра піць «у на чаль ства» — і па не сла ся. «Дай свін ні ро гі, а ка ро ве 

сяд ло»— на род у нас спрад ве ку з та кіх кпіў.

Але іро ніі тут ужо не да стат ко ва. «А што нам ра біць? — ні бы 

спра ча ец ца са мной аў тар пісь ма. — Не іс ці ж з та кой дро бяз зю 

да стар шы ні рай вы кан ка ма ці да яе аб лас но га на чаль ства. У лю-

дзей са праўд ных кло па таў ха пае, а тут мы са сва і мі «зверг ну ты мі 

іда ла мі». Яно са праў ды не вар та вя лі ка га шу му. Але ка лі б, кі ру-

ю чы ся эле мен тар ным зда ро вым сэн сам, усе ра зам ад мо ві лі ся так 

«доб ра ўпа рад ка ваць» свой учас так...

К
А НЕШ НЕ, у лю бой па доб най сі ту а цыі пра сцей і спа кай-

ней па смя яц ца, па абу рац ца і па клас ці на мок рае ас фальт, 

уткнуць дрэў ца ту ды, дзе яно не пры жы вец ца, на кі ра ваць буль до-

зер на моц ныя яшчэ сце ны, па ру шыць зу сім не ава рый ныя скульп-

ту ры, у якія іх аў тар уклаў ду шу і пра цу... А за ад но па фар ба ваць 

плас ты ка выя дзве ры.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


