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СА БА КУ 
ПАД БІ РА ЮЦЬ 
ПА ТЭМ ПЕ РА МЕН ЦЕ

Ка ця ры на Ма ка рэ віч у кі на ла-

гіч ным цэнт ры зу сім ня даў на. Джэ-
сі — яе пер шы нец. За тое ў са ба кі 
да гэ туль бы лі ін шыя гас па да ры. 
Праўда, пра гэта ўжо наўрад ці па-
мятае. Жы вё ла на столь кі пры вя за-
ла ся да Ка ці, што, ка лі яе ня ма на 
служ бе, на ват ес ці не хо ча.

— Ка лі я зда ва ла дзяр жаў ныя эк-
за ме ны, па тэ ле фа на ва лі бай цы і ска-
за лі, што Джэ сі га ла дае ўжо ча ты ры 

дні, — рас каз вае кі но лаг. — Мне на ват 

іс пы ты на су ткі пе ра нес лі! Я пры еха ла, 

за бра ла са ба ку да моў, пра вя ла з ім 

два дні, і быц цам бы праб ле ма вы ра-

шы ла ся. Джэ сі прос та су ма ва ла...

Як ка жуць спе цы я ліс ты, ча ты-

рох но га га сяб ра ча ла ве ку трэ ба 

пад бі раць па тэм пе ра мен це. Усё, 

як у лю дзей: не з кож най жы вё лай 

мож на сыс ці ся ха рак та рам. Ка ця з 

Джэ сі па лю бі лі ад на ад ну з пер ша га 
по гля ду. Абое — ха ле ры кі.

— У пер шы ж дзень, ка лі су стрэ-
лі ся, пай шлі гу ляць без па вад ка, — 
ус па мі нае Ка ця ры на. — Яна ад ра зу 
па ча ла мя не слу хаць, вы кон ваць 
ка ман ды. Та ко га не бы ло, каб мы 
пры вы ка лі ад на да ад ной.

ГА ЛОЎ НАЕ, 
КАБ БЫЎ ГАС ПА ДАР

Джэ сі пай шоў шос ты год. Для 
са ба кі — уз рост сур' ёз ны. Ка лі пе-

ра вес ці на ча ла ве чыя га ды, то ёй 
кры ху за со рак.

На «пен сію» служ бо вых са бак 
ад праў ля юць па да сяг нен ні вась мі 
га доў. Але пры ўмо ве, што яны не 
здоль ныя вы кон ваць свае пра фе-
сій ныя аба вяз кі. Ка лі ж ча ты рох но-
гі ся бар па-ра ней ша му з лёг кас цю 
ад шу кае ча ла ве ка, рас па знае нар-
ка тыч нае або вы бу хо вае рэ чы ва, 
без да кор на ахоў вае пэў ныя аб' ек-
ты, то на «ад па чы нак» яго па куль 
ад праў ляць ра на.

Ка ця ры на даў но для ся бе вы ра-

шы ла: ка лі Джэ сі бу дзе ўжо ні на 
што не здоль ная ў пра фе сій ным 
пла не, то за бя рэ яе да моў. На ват у 
ад на па ка ё вую ква тэ ру, у якой ра-
зам з сям' ёй жы ве ця пер.

— Са ба ку га лоў нае, каб гас па-
дар быў по бач, а дзе яму жыць — у 
ква тэ ры ці ў до ме — не мае вя лі-
ка га зна чэн ня, — лі чыць Ка ця ры-
на Ма ка рэ віч. — Джэ сі ўжо член 
на шай сям'і. Мая дач ка На сця яе 
вель мі лю біць. Тая бу дзіць ма лую 
ў дзі ця чы са док: у Джэ сі гэ та лепш 
атрым лі ва ец ца. Аў чар ка на чуе ў 
нас тры-ча ты ры ра зы на ты дзень. 
Імк ну ся, каб яна як ма га менш 
зна хо дзі ла ся ў валь е ры: гэ та тое 
ж са мае, ка лі ча ла ве ка ў ква тэ ры 
за мкнуць і ні ку ды не вы пус каць.

Ка ці на дач ка як толь кі з Джэ сі не 
гу ляе: і вяр хом на ёй ез дзіць, і ро-
біць ім пра ві за ва ныя ўко лы. Са ба ку, 
мо жа, гэ та і не вель мі па да ба ец ца, 
але ча паць дзі ця ён ні ко лі не бу дзе. 
Апус ціць воч кі, і ўсё на гэ тым.

— Ка лі мы ідзём па го ра дзе, 
мно гія здзіў ля юц ца: ча му без на-
морд ні ка? — ка жа ва ен на слу жа-

чая. — Я заў сё ды ад каз ваю, што 
служ бо вы са ба ка на лю дзей не 
кі да ец ца. Лю бы ча ла век мо жа да 
яго па ды сці і па гла дзіць. Джэ сі не 
бу дзе агрэ сіў най, па куль ёй не да сі 
спе цы яль ную ка ман ду.

«НЕ ЖА НО ЧЫХ 
ПРА ФЕ СІЙ 
НЕ БЫ ВАЕ»

Ро дам Ка ця ры на з Ка рэ ліч. У яе 
сям'і вай скоў цаў ні ко лі не бы ло. Ад-
куль та кая лю боў да ар міі — і са ма 
не ве дае. «Мо жа, што ўсё дзя цін-
ства з хлоп чы ка мі гу ля ла, — раз-
ва жае яна. — У «вай нуш кі», ма-
шын кі...»

Па аду ка цыі Ка ця — аг ра ном. 
Але ў сель скай гас па дар цы пра ца-
ва ла толь кі па раз мер ка ван ні. Не як 
пас ля ад на го спа бор ніц тва па ру-
ка паш ным баі, у якім яна ўдзель-
ні ча ла, дзяў чы не пра па на ва лі па-
спра ба ваць свае сі лы ў вой ску. Тая 
і па га дзі ла ся.

Азы ва ен най на ву кі спа сці га ла 
ў 50-й зме ша най авія цый най ба зе. 
Спа чат ку бы ла чар цёж ні кам апе-
ра тыў на га ад дзя лен ня шта ба, по-
тым ёй да ве ры лі па са ду на чаль ні ка 
скла да аў та ма біль ных зап час так.

— Не жа но чых пра фе сій не 
бы вае, — пе ра ка на ная Ка ця. — 
У 50-й авія ба зе слу жаць жан чы ны-
лёт чы цы, ёсць жан чы ны і ў мі лі цыі, 
у цяж кай ат ле ты цы, яны ж вы дат ныя 
хі рур гі. А коль кі ся род муж чын ку-
ха раў і аку шэ раў! Кож ная пра фе сія 
ў ад ноль ка вай ме ры і муж чын ская, 
і жа но чая. Га лоў нае, каб ча ла ве ку 
па да ба ла ся тое, чым ён зай ма ец ца, 
і каб ён быў на сва ім мес цы.

У ПО ШУ КАХ... 
ГРЫ БОЎ

Джэ сі — жы вё ла вы шу ко вая. Мо-
жа знай сці ча ла ве ка як па сле дзе, 

так і па па ху. «Мы з ёй на ват гры-
бы збі ра ем, — рас каз вае стар шы 
сяр жант. — Даю грыб па ню хаць — 
яна шу кае. У асноў ным, ба ра ві кі, 
чыр во на га ло ві кі. Праў да, бы вае, і 
на не ядо мыя пры вя дзе. А ня даў на 
тра пі лі на лі січ кі: толь кі ад ва ра ных 
у вы ні ку тры з па ло вай кі ла гра мы 
атры ма ла ся!»

Са ма Джэ сі гры бы не ўжы вае. 
Яе лю бі мая стра ва — ку ры ца. 
У цэнт ры са ба ку кор мяць двой чы 

на дзень: сня да нак і вя чэ ра — па 

325 грам. «До ма Джэ сі смач нень кім 

пе шчу, — пры зна ец ца кі но лаг. — 

У цэнт ры зда ро выя са ба кі хар чу-

юц ца су хім кор мам. Гэ та тое ж са-

мае, ка лі б мы ўвесь час елі ад ны 

бу лач кі. А яе і вад кай ежай карм лю, 

мя сам. Яна ж, як ча ла век: усё ра зу-

мее. За ах во ціш, ад па вед на по тым і 
ад да ча ад са ба кі ін шая».

— А Джэ сі хва рэе? — ці каў лю-
ся.

— Пры мне, на шчас це, та ко га 
не бы ло, — ка жа Ка ця. — Але, каб 
вы ве да лі, у са бак та кія ж хва ро-
бы, як і ў лю дзей: на смарк, атыт, 

кан'юнк ты віт... Ка лі ку са юць кляш-
чы, то эн цэ фа літ. І ле чац ца яны 
амаль ты мі ж ле ка мі, што і мы.

— Джэ сі — ма ма?

— Не, — ка жа кі но лаг. — Для 
та го, каб яна на ра дзі ла, трэ ба на 
паў го да вы клю чыць яе з ра бо ты. 
Ця жар ную ж жан чы ну на по шук не 
ад пра віш! Так і тут. Пры чым пры 

ця жар нас ці па трэб ны спе цы яль-
нае хар ча ван не, ад па вед ны до гляд. 
А што ра біць, ка лі ву чэн ні? У лю-
дзей усё знач на пра сцей...

НЕЛЬ ГА БЕЗ ЛЮ БО ВІ
Пад час дрэ сі роў кі мі лая Ка ця-

ры на пе ра тва ра ец ца ў стро га га ка-
ман дзі ра. Гэ та яна до ма — доб рая 
і мяк кая. У ар міі ж — дыс цып лі на. 
Акра мя та го, што на служ бе стар-
шы сяр жант Ма ка рэ віч зай ма ец ца 
вы ха ван нем свай го га да ван ца, яна 
ву чыць ма ла дое па ка лен не азам 
кі на ло гіі.

— Але каб быць кі но ла гам, трэ ба 
лю біць са бак. Ня ўжо лю бо ві мож на 
на ву чыць? — удак лад няю.

— Нель га на ву чыць лю біць у 
прын цы пе, — лі чыць Ка ця. — Але 
мне зда ец ца, што ня ма лю дзей, 
якія б уво гу ле не лю бі лі жы вёл. Гэ-
тае па чуц цё са мо пры хо дзіць. Ка лі 
ба чыш ад да ныя во чы жы вё лі ны, 
без лю бо ві прос та нель га.

... Па ды хо дзім да валь е раў. Джэ сі 
пры кмет на за су ма ва ла. «Гэ тым яна 
па каз вае, што з на мі ёй доб ра і ў свой 
до мік яна іс ці не хо ча», — тлу ма чыць 
кі но лаг. Па да ро зе да Джэ сі на га жыт-
ла спы ня ем ся: Ка ця ры на зна ё міць 
нас са сва ім дру гім га да ван цам. 
Парт ос — яшчэ шча нюк, хо ча, каб з 
ім па гу ля лі. Джэ сі ста но віц ца яшчэ 
больш сум най — раў нуе. Са ба кі ж, 
як лю дзі, усё ра зу ме юць...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
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Ка ця і Джэ сі зрэд ку хо дзяць па асоб ку. 
Яны ра зам і днём, а ча сам і ноч чу: удас ка наль ва юць 
ба я вую пад рых тоў ку, по бач пад час пры ёмаў 
ежы, яны хо дзяць у гры бы і на ват на чу юць 
у ад ной ква тэ ры! Не кож ны з нас мо жа па хва ліц ца 
та кі мі ад да ны мі сяб ра мі. Ка ця — кі но лаг, 
а Джэ сі — ня мец кая аў чар ка.


