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АЛЕГ рос адзі ным дзі-

цем у сям'і на стаў-

ні каў. Ін тэ лі гент ныя баць кі 

пра яў ля лі да яго та кі кло-

пат, яко му маг лі б па зай-

здрос ціць у мно гіх ін шых 

сем' ях. У ад роз нен не ж ад 

апош ніх яны не за бы ва лі і 

пра тое, што пад лет ку, ка лі 

ў яго фар мі ру ец ца ха рак-

тар, не аб ход на па ста ян ная 

за прэж ка — як ра зу мо вая, 

так і фі зіч ная. Гэ та га крэ-

да Пётр Ся мё на віч і Але на 

Паў лаў на цвёр да пры трым-

лі ва лі ся, ад на ча со ва не 

пры гня та ю чы яго жа дан-

ні і во лю. На пэў на, та му ў 

ад рас Але га ні хто не мог 

ска заць, што ён — мам чын 

сы нок, на яко га баць кі ба яц-

ца дых нуць, каб, крый бо жа, 

не са пса ваць яго на строй ці 

вы клі каць яго не за да валь-

нен не.

На прык лад, ка лі хло пец 

за ду маў пай сці спа чат ку 

ў спар тыў ную сек цыю па 

гім нас ты цы, не пя рэ чы лі 

яму. Гэ так жа бы ло, ка лі ён 

падаў ся ў бокс. Баць ка, як 

бы лы спарт смен, па пя рэдж-

ваў яго — гэ та не тваё, — 

але ад га вор ваць не стаў. 

Маў ляў, па спра буй, па ма-

цай усё, па спы тай на са бе, 

зра бі са ма стой ны вы бар, 

каб по тым не шка да ваць. 

Са праў ды, Алег не за тры-

маў ся і там.

А той вы бар прый шоў 

неў за ба ве, сам са бою. У пя-

тым кла се хло пец за пі саў ся 

ў сек цыю па грэ ка-рым скай 

ба раць бе, а ў дзя ся тым, вы-

пуск ным, стаў кан ды да там 

у май стры спор ту. Уліч ва ю-

чы яшчэ і тое, што ў шко ле 

ён ву чыў ся на чац вёр кі і пя-

цёр кі, пе рад ім ад кры ва лі ся 

шля хі-да ро гі для па ступ лен-

ня ў вы шэй шую на ву чаль-

ную ўста но ву, у чым яго жа-

дан не су па ла з жа дан нем 

баць коў.

Але вось якая ВНУ — трэ-

ба бы ло ду маць. Та му што 

ў тыя са вец кія ча сы мно гія 

ін сты ту ты ды ака дэ міі ста-

ра лі ся зай мець перс пек-

тыў ных спарт сме наў, якім 

(ча го гра ху та іць?) да па ма-

га лі здаць іс пы ты. Дык вось, 

Але гу на ват пра па но вы па-

сту паць па ча лі з не ка то рых 

на ву чаль ных уста ноў, ча му 

ён не толь кі здзі віў ся, але 

і зра біў вы сно ву: ён, аказ-

ва ец ца, «каш тоў ны кадр». 

Ку ды да яго сяб рам-ад на-

клас ні кам, якія з цэ лай ніз-

кай «тра я коў» у атэс та тах 

ста лас ці бу дуць дры жаць 

пры па ступ лен ні ў праф-

тэх ву чы лі шчы!

Між тым уз рос лая са ма-

ацэн ка не пе ра шка джа ла 

Але гу браць вы шы ню за 

вы шы нёй як у ву чо бе, так 

і ў спор це: сты пен дыя ў пе-

да га гіч ным ін сты ту це яму 

бы ла за бяс пе ча на па зра зу-

ме лай пры чы не (толь кі доб-

рыя і вы дат ныя ацэн кі). І ў 

спор це — пос пех: яго ўклю-

чы лі ў склад збор най воб-

лас ці і на ват рэс пуб лі кі.

Усё іш ло доб ра, ка лі не 

лі чыць ад ной стрэм кі, якая 

па чы на ла «ка лоць» яго. Су-

стрэў шы ся са сва і мі сяб ра-

мі-пэ тэ вэш ні ка мі, ён да ве-

даў ся, што ў час вы твор чай 

прак ты кі на «Гом сель ма-

шы», стан ка бу даў ні чым за-

вод зе імя Кі ра ва і хі міч ным 

ім пла ці лі та кія су мы, якія 

пе ра ўзы хо дзі лі ме сяч ныя 

за роб кі яго баць коў. А гэ та 

азна ча ла, што та кая апла та 

пас ля за кан чэн ня ін сты ту та 

бу дзе ча каць і яго. Дык ці 

спра вяд лі ва гэ та, каб тро-

еч ні кі бы лі ў боль шай па ша-

не, чым вы дат ні кі?

Па сту по ва ў га ла ву хлоп-

ца ўпа ўзла дум ка: пас ля 

дру го га кур са кі нуць ін сты-

тут і пай сці на за вод. Там 

на ву чаць ра бо чай спе цы-

яль нас ці, там бу дзе да стой-

ны за ро бак. Пра што не, не 

ды і за га вор ваў з баць ка мі. 

Тыя доб ра ве да лі ха рак тар 

сы на: ка лі што за ду мае — 

ра на ці поз на зро біць. Уга-

вор ван ні тут не да па мо гуць. 

Та му да мо ві лі ся па між са-

бой: ня хай па каш туе ра бо-

ча га хле ба.

Ска за лі ж яму на ступ-

нае. Не ха пае кры ху гро-

шай, каб ку піць лег ка вуш-

ку. Каб не за ла зіць у крэ-

дыт, ці не змо жа Алег да-

па маг чы ім: на адзін ме сяц 

ска ра ціць зна хо джан не ў 

лет нім спар тыў ным ла ге ры 

і не дзе па пра ца ваць. Той з 

ду шой пры няў пра па но ву 

баць коў, па ста віў шы та кую 

ўмо ву: каб быць сва бод ным 

у ва сям нац цаць га дзін, ка-

лі сон ца яшчэ вы со ка і бу-

дзе маг чы масць за га раць 

і ку пац ца ў Со жы ра зам з 

сяб ра мі.

Пер шая і дру гая пра па-

но вы Пят ра Ся мё на ві ча і 

Але ны Пят роў ны стаць 

груз чы кам у ма га зі не і 

пра ца ваць на пі ла ра ме 

не па ды шлі, а вось трэ цяя 

Але гу спа да ба ла ся: ра бо-

та на ас фаль та бе тон ным 

за вод зе.

Пра тое, як прай шоў у 

Але га пер шы ты дзень на 

ра бо це, ён рас каз ваў баць-

кам стры ма на. Дым, сму-

род, шух лі-ла па ты і г. д. 

Цяж ка ва та, але цяр пець 

мож на. Та ды ж пры вёз та-

кую за мур за ную ро бу, што 

ма ці ледзь ад шкрэб ла яе ад 

бру ду. Пас ля дру го га тыд ня 

рас ка заў, што ў бры га дзе 

адзін дзі вак ёсць. Паў та-

ра мет рам яго клі чуць. З-за 

не вя лі ка га рос ту. У паў та-

ры зме ны ўкал вае. Ху ды 

як шчэп ка. Бо ду рань: чац-

вёр ты раз ажа ніў ся. Тром 

жон кам алі мен ты на дзя цей 

вы плач вае. Пас ля трэ ця га 

тыд ня апа вя даў, як двое 

му жы коў у час абе дзе на га 

пе ра пын ку не дзе ў кус тоўі 

пры ня лі спірт ное і за сну лі. А 

ка лек тыў — на бры гад ным 

пад ра дзе. Дык ім прэ мію 

ўрэ за лі і так пра чыс ці лі на 

схо дзе, што доў га па мя таць 

бу дуць.

Больш ні чо га ці ка ва га на 

за вод зе Алег не знай шоў. 

Па яго на строі бы ло ві даць, 

што ў гэ тай ра бо це ён рас-

ча ра ваў ся, ня гле дзя чы на 

тое, што за роб ле ная ім за 

ме сяц су ма са праў ды пе ра-

вы сі ла ме сяч ную зар пла ту 

баць коў. За гэ тыя гро шы 

Але гу ку пі лі япон скі маг ні-

та фон. Ды гэ та не та кі важ-

ны ўжо факт.

А Пят ра Ся мё на ві ча і 

Але ну Пят роў ну ўзра да ва-

ла тое, што хло пец, апы нуў-

шы ся ў ра бо чым ася род ку, 

па чаў ра зу мець, што да ча-

го: ры ба шу кае, дзе глы бей, 

а ча ла век — дзе ле пей.

...Праз тры га ды Алег 

атры маў чыр во ны дып лом.

З ПРЫ ГА РАД НА ГА цяг-

ні ка Го мель — Клён-

кі — Го мель кро чу да сва ёй 

да чы. На пе ра дзе чы кіль гае 

ба бу ля, у якой за ня ты дзве 

ру кі, а ў да да так яшчэ — за-

плеч нік. По бач з ёй ве се ла 

шы буе на са ма ка це га доў 

шас ці-ся мі, ві даць па ўсім, 

да во лі ду жы для свай го 

ўзрос ту хлап чы на. Да ро-

га доб ра ўтап та ная, та му 

хлоп чык без ліш ніх фі зіч-

ных вы сіл каў мо жа па ска-

раць яз ду. Але вось да ро га 

ў жаў та пё сак, які не каль кі 

дзён та му па то ка мі пра ліў-

но га даж джу па вы бі ва ла з 

па гор ка.

Са ма кат, на ту раль на, 

«за бас та ваў», і ма лы ад-

ра зу спах мур неў: трэ ба са-

мо му ста на віц ца ко ні кам, 

упра гац ца ў той ва зок. Бо 

на пе ра дзе, як кі нуць во-

кам, той жа пя сок-сы пун, 

які «рас коў за лі»-раз мя сі лі 

ма шы ны ды ма та цык лы.

Хлап чы на, ад нак, не губ-

ля ец ца:

— Вазь мі са ма кат, ба-

ба, — ка жа па тра ба валь-

ным то нам, які мя не вель мі 

здзі віў.

— Ку ды, Ва сёк? Ру кі ж, 

сам ба чыш, за ня тыя.

— Па ке ты — у ад ну ру ку, 

са ма кат — у дру гую, — вы-

клад вае «ра цы я на лі за тар-

скую» пра па но ву ўну чак.

— Мне і без твай го са-

ма ка та цяж ка, — уз ды хае 

жан чы на, пры хі нуў шы ся, 

каб ад па чыць, да ду ба. — 

Уз рост сам ве да еш які. А 

ты...

— А я — ма лы яшчэ, каб 

ця гаць та кі груз, — пе ра бі-

вае яе Ва сёк і спра буе «да-

біць» ба бу лю на ступ ным 

ар гу мен там: — Хі ба не ты 

ўвесь час га ва ры ла, што 

вель мі лю біш мя не, а за раз 

што — ад маў ля еш ся?

— Ды не, не ад маў ля юся, 

люб лю ця бе, дзі цят ка, — 

па ча ла апраўд вац ца ба бу-

ля, пры ма ю чы той са ма кат 

і, на пэў на, пры кід ва ю чы ў 

дум ках, як лепш пры лад ка-

ваць яго да сва іх рэ чаў, каб 

да га дзіць уну ку.

— Ну вось і доб ра, — ад-

ра зу па ве ся леў той. — Толь-

кі не ка пай ся, як ку ры ца.

Быў шы вы пад ко вым 

свед кам уба ча на га і па чу-

та га, я ха цеў умя шац ца ў 

раз мо ву ста рой і ма ло га. 

Ды не па спеў, бо апя рэ дзіў 

не зна ё мы му жык, што так-

са ма кро чыў услед за імі.

— Пад стаў ляй, ба ба, 

горб, — за явіў ён ёй. — 

Пад са джу на яго твай го 

Вась ка, каб ва зі ла яго. Век 

пра жы ла, а не ве да еш, што 

дзя цей трэ ба змал ку пры ву-

чаць да пра цы і да па ва гі, 

каб по тым не пла каць ад іх 

эга із му. Што нель га па ту-

раць ім пры кож ным кап ры-

зе. А ты, лай дак (гэ та ўжо 

да апош ня га), за пом ні на 

ўсё жыц цё: лю біш ка тац-

ца — лю бі і са на чкі ва зіць.

Гроз на зір нуў шы на 

Вась ка, ён тут жа рас па ра-

дзіў ся:

— Ба бу лін рук зак — са бе 

за спі ну, са ма кат — у ру кі і 

марш на пе рад!

Хлап чы на шмар га нуў 

но сам і, ад ра зу стаў шы па-

слух мя ным, па плёў ся па да-

ро зе. Му жык ру шыў за ім.

Мож на па-роз на му ка-

мен та ваць апі са ную сі туа-

цыю, раз гля даць плю сы і 

мі ну сы гэ та га вы ха ваў ча га 

«пра цэ су», ка лі б не на ступ-

ны мо мант. Зда ры ла ся так, 

што, вяр та ю чы ся пад ве чар 

да пры пын ку ды зе ля, я зноў 

уба чыў у ся бе на пе ра дзе 

ба бу лю і яе ўну ка. Яна нес-

ла два па ке ты з агу роч ка мі 

і па мі дор чы ка мі, а Ва сёк з 

ту га на бі тым за плеч ні кам 

то борз дка ім чаў на са ма ка-

це, то пе ра кід ваў яго з ру кі 

ў ру ку, ка лі ехаць бы ло не-

маг чы ма. Та го не зна ё ма га 

му жы ка по бач з імі не бы ло. 

А ў іх ніх дум ках, на пэў на, ён 

усё ж за стаў ся...

ВО РА ДАС ЦІ бы ло ў 

Сця па на Мі кі та ві ча і 

Ма рыі Кан стан ці наў ны, ка лі 

ў гос ці да іх пры еха ла Свят-

ла на. Ды не ад на, а з сы нам 

Ва лер кам. З Ка на ды, у якой 

яна па ся лі ла ся пят нац цаць 

га доў та му ра зам з му жам 

Іва нам. Ра ней жы лі яны ў 

Го ме лі, дзе на ра дзі лі дач ку 

Лю ду, а Ва лер ку пры дба лі 

ўжо там, у Ман рэ а лі. Ма-

ла дая сям'я ча ты ры ра зы 

на вед ва ла ся да род ных, а 

вось сё ле та Свят ла на з'я-

ві ла ся да іх з Ва лер кам. 

На го дай для гэ та га ста ла 

су стрэ ча з ад на клас ні ка мі.

Ка лі су се дзі па дзе вя ці па-

вяр хо ві ку не, не ды ці ка ві лі ся 

ў Пят ро вых (проз ві шчы ўсе 

зме не ны), як там за акі я нам 

жы вец ца сям'і Сі ня гры ба вых, 

ад каз быў адзін: доб ра. Свят-

ла на пра цуе на стаў ні цай у 

шко ле з ме сяч ным за роб-

кам у тры ты ся чы ка над скіх 

до ла раў, а Іван — ме ха ні кам 

у ней кай фір ме з яшчэ на-

шмат боль шай зар пла тай. 

Лю да ву чыц ца ва ўні вер сі-

тэ це, а Ва лер ка хо дзіць у 

шко лу. Сям'я бу дуе ў пры-

га ра дзе ка тэдж на дзе сяць 

па ко яў, узяў шы ў дзяр жа вы 

крэ дыт пад ча ты ры пра цэн-

ты га да вых.

Ад ны су се дзі па-доб ра му 

ра да ва лі ся за Пят ро вых і Сі-

ня гры ба вых, дру гія — упо-

тай кі зайз дрос ці лі ім. Ды на 

зда роў еч ка гэ та, ка лі б не 

адзін вы па дак, які са пса ваў 

на строй Сця па ну Мі кі та ві-

чу і Ма рыі Кан стан ці наў не. 

А па ча ло ся ўсё з та го, што 

су сед Пят ро вых па лес віч-

най пля цоў цы Па вел Ма ка-

ра віч у пры зна ча ным згод-

на з пра ек там па мяш кан ні 

для збо ру смец ця пры-

хоў ваў ад свар лі вай жон кі 

пляш ку пла до ва-ягад на га 

ві на. Ныр нуў шы ту ды, глы-

не та го «чар ні ла» — і хо ду 

на зад. А тут што атры ма-

ла ся? Тое мес ца, дзе зна хо-

дзі ла ся пляш ка, ака за ла ся 

пад дву ма вя лі кі мі мяш ка-

мі, за гру жа ны мі пус ты мі 

пласт ма са вы мі бу тэль ка мі. 

І вось — на та бе! Трэ ці мя-

шок пры пёр сю ды на ва чах 

Паў ла Ма ка ра ві ча, хто б вы 

ду ма лі, — Ва лер ка!

— На вош та? — па ці ка-

віў ся ў яго Са бул дыж кін.

— Як на вош та? — здзі-

віў ся хлап чук. — Каб здаць 

і атры маць гро шы. На кі но 

ці ма ро жа нае.

Эге, пуль са ну ла дум ка 

ў га ла ве вы пі во хі: брах нёй 

зай ма юц ца Сця пан Мі кі та віч 

і Ма рыя Кан стан ці наў на. Не 

са лод ка жыць іх нім ка над-

цам у чу жой кра і не. Ка лі не 

жаб ра кі, дык бя дот ні кі! Не 

мо гуць вы дзе ліць хлап цу пя-

цёр ку якую на бі лет у кі но.

Та кая вось па га лос ка і 

пай шла гу ляць спа чат ку па 

тым пад' ез дзе, у якім жы-

вуць Пят ро вы і Са бул дыж-

кі ны, а за тым і па ўсіх ас тат-

ніх ча ты рох. Ка лі да ка ці ла ся 

яна да Сця па на Мі кі та ві ча і 

Ма рыі Кан стан ці наў ны, яны 

ста лі пра сіць Свят ла ну, каб 

яна за ба ра ні ла Ва лер ку 

збі раць тыя бу тэль кі. Але 

дач ка за ўпар ці ла ся і ска за-

ла, што, як і ў Ка на дзе, яе 

сын зай ма ец ца ка рыс най 

спра вай, бо пры ву ча ец ца 

да пра цы. Як і Лю да, якая 

ў час лет ніх ка ні ку лаў най-

ма ец ца ў рэ ста ран ці ка фэ 

мыць по суд. Там, за акі я-

нам, дзе цям на ле та зна хо-

дзяць за ня так, каб яны не 

швэн да лі ся без спра вы, не 

бі лі шкля ную та ру, не пі са лі 

не цэн зур шчы ну на сце нах 

да моў, як гэ та час ця ком на-

зі ра ец ца ў нас.

Не ма гу ска заць, пра-

віль на ці ня пра віль на зра-

бі ла Свят ла на, ка лі ўпо тай-

кі ад баць коў з паў лі тэр кай 

га рэл кі за ві та ла да Паў ла 

Ма ка ра ві ча, ка лі яго жон кі 

не бы ло, і, не пры гад ва ю чы, 

што два яго ныя сы ны пры 

па ту ран ні баць коў уда ры лі-

ся ў гуль тай ства і да ка ці лі-

ся да тур мы, па ста ві ла яму 

гэ ту пляш ку. Да мо віў шы ся, 

што той па га лос цы, якую ён 

пус ціў, дасць зва рот ны ход, 

чэс на рас ка заў шы на сель-

ні кам до ма, ча му яе Ва лер-

ка так ра біў.

І што вы ду ма е це: спра-

ца ва ла! Са бул дыж кін, трэ ба 

ад даць тут яму на леж нае, 

стры маў да дзе нае сло ва і 

на ват знай шоў у са бе сі лы 

па пра сіць пра ба чэн ня ў сва-

іх су се дзяў.

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ.

Жыц цё він кіЖыц цё він кі  
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На основании пункта 14 Положения о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», 
пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Мало-
ритский районный исполнительный комитет решил отказаться от проведения 
19 сентября 2018 года аукциона по продаже земельных участков в част-
ную собственность. 4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на отдел экономики Малоритского райисполкома, финансовый 
отдел Малоритского райисполкома и отдел землеустройства Малоритского 
райисполкома.
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ДОБ РА, 
ДЗЕ НАС НЯ МА

КА НА ДЗЕЦ 
ВА ЛЕР КА 
ПРЫ ЕХАЎ 
У ГОС ЦІ...

СА МА КАТ


