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НЯ ЎБА ЧА НЫ 
НОТР-ДАМ
«По тым» зу сім по бач 
з «поз на»

УВЕ ЧА РЫ 15 кра са ві ка ўспых ну ла і ледзь не 
зга рэ ла ўшчэнт мая ма ра. Спраў дзіць яе бы ла 

маг чы масць і ра ней, але я пад бі ра ла ся да яе, як гур-
ман да са ма га са лод ка га і вы кштал цо на га, па кі да ю чы 
«на пас ля», ка лі ўжо зда ец ца, што ўсё па каш та ваў. 
Я доў гія га ды, да во лі воль на ванд ру ю чы па Еў ро пе, 
ха дзі ла ля яе кру га мі, ад цяг ва ю чы за да валь нен не 
су да кра нан ня. Ся дзе ла прос та на бру ка ван цы, за-
драў шы го лаў, ля са бо раў у Страс бур гу і ў Кёль не 
(толь кі так без ры зы кі звяр нуць шыю мож на збліз ку 
раз гле дзець іх вы са чэз ныя ве жы. А ў Страс бур гу 
яна ўво гу ле ад на: да бу да ваць дру гую гэт кай са май 
вы шы ні ў га ра джан не ха пі ла гро шай). Дзі ві ла ся на 
скульп ту ры апост алаў і на віт ра жы, зроб ле ныя па 
эс кі зах Ша га ла ў Ме цы (гэ та ста лі ца Ла та рын гіі на 
фран цуз ска-ня мец кай мя жы), слу ха ла рэ ха ўлас ных 
кро каў пад вы са чэз ны мі скля пен ня мі са бо ра свя той 
Але ны ў гер ман скім Тры ры, ні я ка ве ю чы ад ве дан ня, 
што пер шыя ка мен ныя вян цы хра ма — гэ та па лац 
той са май Але ны, ві зан тый скай ім пе ра тры цы, і ўзво-
дзі лі ся яны са ма поз на ў чац вёр тым (!) ста год дзі, а 
мо жа, і ра ней. (Да рэ чы, у тым хра ме за ал та ром зна-
хо дзіц ца вя лі кая хрыс ці ян ская рэ лік вія, пра якую ў нас 
ча мусь ці зу сім не ве да юць, — ту ні ка Хрыс та.) Ба чы-
ла і га лоў ны храм ка та лі коў — са бор свя то га Пят ра 
ў Ва ты ка не. Шчы ра ка жу чы, не вель мі ўра зі ла ся, 
пэў на, да рэм на эк скур са вод рас ка заў, што бу да ва лі 
яго з ка мя нёў, якія вы лом ва лі з Ка лі зея... Нотр-Дам, 
пра які, дзя ку ю чы вы ву чэн ню фран цуз скай, чы та ла 
і чу ла, пэў на, больш, чым пра ўсе ас тат нія сла ву тыя 
пом ні кі ра зам узя тыя, па ві нен быў мя не да ча кац ца. 
Што яму — васьмісотпяцідзесяцігадоваму, ней кія па-
ру га доў, па куль я па гля джу ўсё ас тат няе і па раб лю 
ней кія ну вель мі важ ныя спра вы....

А ён узяў і зга рэў, лі та раль на за не каль кі га дзін 
на ва чах ва ўся го све ту. Не да ча каў ся. Ча каць ця пер 
да вя дзец ца мне — абя ца юць, што ра ман та ваць яго 
бу дуць пяць або шэсць га доў, але дзе шэсць — там 
і ўсе дзе сяць. І гэ та ўжо бу дзе не тое, на ват ка лі да-
ча ка ю ся, і прык ры пры смак усё роў на ўжо ні ку ды 
не дзе нец ца. Пры красць ні на ко га — на са му ся бе: 
мож на ж бы ло ра ней, што пе ра шко дзі ла?..

ЗА РАЗ мно гія га да юць: ці быў той па рыж скі па-
жар ня шчас ным вы пад кам або гэ та ней кі па-

пе рад жаль ны знак, які нам па сла ла Не ба і які нам 
яшчэ на ле жыць раз га даць. Не ве даю, як для ка го, 
а для мя не по лы мя Нотр-Да ма вель мі яск ра ва і ба-
лю ча-ад чу валь на вы свя ці ла ад ну, зда ва ла ся б, ві да-
воч ную іс ці ну. Па між «по тым» і «поз на» ад лег ласць 
у на шым жыц ці мі зэр ная, па між «поз на» і «ні ко лі» яе, 
лі чы, зу сім ня ма.

Та му што бу дын кі руй ну юц ца за лі ча ныя га дзі-
ны, лю дзі паміраюць яшчэ хут чэй. Ад кла да ю чы «на 
пас ля» неш та вель мі важ нае для ця бе са мо га (па-
ба чыць тое, пра што ма рыў, ска заць тое, што па ві-
нен ска заць бліз ка му ча ла ве ку, пры ехаць ліш ні раз 
у род ны дом, па куль там яшчэ ця бе хтось ці ча кае, 
па га ва рыць па ду шах з улас ным дзі цем, якое так хут-
ка ста ла пад лет кам, прос та лег чы па ся род рос на га 
лу гу і па гля дзець, як плы вуць у без да ні не ба аб ло кі) 
дзе ля не ча га знач на больш важ на га (кар' е ры, дур-
ных хат ніх кло па таў, па хо даў па ма га зі нах), заў сё ды 
ры зы ку еш су тык нуц ца з гэ тым «поз на» і «ні ко лі». 
Бо васьмісотпяцідзесяцігадовы са бор мо жа зга рэць, 
бліз кі ча ла век пе ра ста не быць бліз кім, род ная ха та 
за плю шчыць во чы за бі ты мі крыж-на крыж дош ка мі, 
дзі ця вы рас це і не за хо ча ра зу мець, зна ё мы з дзя цін-
ства луг за рас це асо там і хмы за мі, а на ця бе на пад зе 
ра ды ку літ, і ўрач за ба ро ніць клас ці ся на сы рую зям лю. 
Так вось і за ста еш ся адзін пад бяз дон ным не бам, на 
якім, як і ты ся чы га доў на зад, плы вуць раў на душ ныя 
аб ло кі, — са мот ны раз губ ле ны ча ла век, які ад клад-
ваў «на пас ля» тое, што трэ ба бы ло ра біць «за раз» 
або ў край нім вы пад ку «ця пер».

У на ша га вя до ма га бар да, які ня рэд ка пі ша і вы-
кон вае жар таў лі выя, «пры коль ныя» пес ні, ёсць 

ад на з па доб на га ж рэ пер ту а ру. «Ле та, якое мы зноў 
змар на ва лі» на зы ва ец ца. «По лем, па жоў тай мя жы // 
рос ны мі сцеж ка мі, до лам, лу га мі // доў га за на мі бя-
жыць // ле та, якое мы зноў змар на ва лі»... Да вя ло ся 
быць ня даў на на яго кан цэр це. Бы ло шмат жар таў, 
ве ся лос ці, у за ле шмат усмі ха лі ся, на ват ра га та лі. 
Ка лі ж за гу ча ла гэ та пес ня, пуб лі ка пры ціх ла. Ся-
дзе лі з за ся ро джа ны мі тва ра мі, уваж лі ва ўслу хоў ва-
лі ся. Не бы ло ўсме шак, у не ка то рых у ва чах блі шчэ лі 
слё зы. Кож ны пры гад ваў сваё (дый, пэў на, не ад но) 
змар на ва нае ле та. Ці ня ўба ча ны са бор, які зга рэў, 
не да ча каў шы ся.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

НАШ ХЛО ПЕЦ!
Пра су сед нюю вёс ку Ля хаў цы бе рас-

цей скі пісь мен нік Аляк сей Фі ла таў пі саў, 
што мя ну шак там — пад дзве ты ся чы 
ў са мім ся ле і без ліч па-за ім, што на-
бы ва лі іх усе, хто тут на ра дзіў ся аль бо 
па бы ваў. На бы ва лі, за зна чу, ра ней, по-
тым — пе ра да ва лі ў спад чы ну ад дзя ду лі 
да ўну ка.

Але ж ёсць ся род мя ну шак і но выя, 
на ро джа ныя ня даў на.

...Зна чыц ца, па ча так 1980-х. Тан цаў у 
клу бе хлоп цам за ма ла — па трэ бен пра-
цяг. На «мінск ачах», «іжах» ды «явах» 
яны сталь ной ка валь ка дай 
ня су цца ў су сед нія вёс кі Ха-
ціс лаў ці Мак ра ны — вя дуць 
«раз бор кі» з мяс цо вы мі. Гэ-
та зна чыць, у тан ца валь най 
за ле вы клю ча юць свят ло і 
па чы на юць так зва ны «ма-
хач»: б'юць чу жых, б'юць 
сва іх, бо ў цем ры хі ба раз-
бя рэш, хто ёсць хто... Вы ру-
чае толь кі го лас.

Вось і ў той ве чар, ад-
чуў шы сі лу ўда раў, наш 
Ва лодзь ка зра зу меў, што 
б'юць яго не чу жыя — свае, 
і ад крыў ды на ўсю моц за-
кры чаў:

— Хлоп цы, не бі це, я — 
ва-а-аш!..

На гэ тым бой ка скон чы ла ся — агуль-
ным ро га там, бра тан нем і... на ра джэн-
нем но вай мя нуш кі. Ва ло дзю пра зва лі 
«Ва шы кам», на што хло пец ні ко лі не 
крыў дзіў ся, бо зда быў мя нуш ку ў баі, 
хоць і мяс цо ва га зна чэн ня.

Ге надзь Мі шчук,

в. Вот чы на, Ма ла рыц кі ра ён.

У КА ГО ШТО БА ЛІЦЬ...
У на шай бух гал тэ рыі пра цуюць дзе-

сяць жан чын. Мы, ушас цёх, зай ма ем 
адзін вя лі кі па кой і ад на ад ной, як быц-
цам, не за мі на ем: не як пры ста са ва лі ся. 
Хоць пры го ды, вя до ма ж, зда ра юц ца.

У апош нія га ды пе ра ста лі, на прык-
лад, ха дзіць у ста лоў ку (хоць яно і доб-
ра бы ло: і прой дзеш ся тро хі, і га ра ча га 
су пу з'я сі...). Ця пер — бя ром так зва ныя 
сса бой кі ці тар маз кі ды п'ём якую ка ву-
гар ба ту. А ў ас тат ні абе дзен ны час — 
нех та бе гае па кра мах, нех та чы тае ці 
раз маў ляе...

У той дзень я ся дзе ла ў ін тэр нэ це. 
Насмарк да няў — шу ка ла там но вы сро-
дак. Не па да лёк, за су сед нім ста лом, пра 
ней кія хва ро бы га ва ры лі і Воль га з На-
та шай — дзве на шы бух гал тар кі. Але 
я іх, мож на ска заць, не чу ла — ду ма ла 
пра свой гаймарыт, аж па куль не да-
не сла ся:

— А най леп шы сро дак — гэ та хо лад! 
Так мая ба бу ля ка за ла...

(Яна, тая ба бу ля, па сло вах ўнуч кі, 
пра ца ва ла ва ен ным хі рур гам, ледзь не 
да Бер лі на дай шла! Та му я, ну вя до ма ж, 
ада рва ла ся ад кам п'ю та ра — ста ла слу-
хаць жан чын.)

— У вай ну, — «цы та ва ла» ба бу лю 
На та ша, — яго і на огул ле дзя ша мі ля-
чы лі.

— Дык гэ та ж зі мой, — пе ра бі ла яе 
сяб роў ка, — а ў ін шы час?

— У ін шы — ба бу ля ка за ла — пра мы-
ван ні доб ра... Цёп лай ма чой...

— Ну ты ска жаш!.. Яна ж у рот за ця-
чэ, — скры ві ла ся я.

— З ча го б гэ та? — па гля дзе ла на 
мя не На та ша.

— Дзе той рот, а дзе... — уста ві ла 
слоў ца Воль га.

І тут ужо я за лы па ла ва чы ма:
— Дык вы пра што там га во ры це?
— Мы — пра ге ма рой.
— А ты?
— Я — пра гай ма рыт.
Вось та кія ў нас дзве хва ро бы. «Да ле-

ка ва тыя» па мес цы зна хо джан ня, бліз кія 

па гу чан ні і, ві даць, ад ноль-
ка ва не пры ем ныя.

Л. С.

г. Асі по ві чы.

РАЗ ЛІК РАЗ ЛІ КУ 
РОЗ НІ ЦА

Гэ та бы ло на па чат ку 80-х 
га доў мі ну ла га ста год дзя. 
Зна ё мы сту дэнц кі бу дат рад 

па ехаў на Ма гі лёў шчы ну ўзво дзіць так 
зва ную ма лоч на та вар ную фер му. Не па-
да лёк ад яе раз мя шча ла ся вёс ка — вя-
лі кая, але ж до сыць глу хая: у ха це, дзе 
па ся лі ла ся мо ладзь, тэ ле ві за ра і та го не 
бы ло, што ўжо ка заць пра ней кі клуб, ка-
вяр ню, лаз ню... Да рэч кі так са ма вярс ты 
з ча ты ры. «Па куль з ра бо тай спра вім-
ся, — пе ра жы ва лі хлоп цы, — здзі чэ ем!» 
Для та го, каб тое не ста ла ся, вы ра шы лі 
скон чыць аб' ект як ма га ра ней: пра ца-
ва лі на поў ную вы клад ку з шас ці га дзін 
ра ні цы да дзе ся ці ве ча ра, без ні я кіх вы-
хад ных. Кал гас нае на чаль ства, на зі ра ю-
чы за ра бо тай, на це шыц ца не маг ло.

Але ж праз ней кі час зда рыў ся ў сту-
дэн таў і пер шы вя лі кі збой: цэ мент не 
пры вез лі і ў адзін дзень, і ў дру гі, і ў 
трэ ці... Хлоп цы до ма ся дзе лі, што на зы-
ва ец ца, лын ды бі лі, хто-ні хто па вёс цы 
сла няў ся — у по шу ках пры год. І двое — 
на ват знай шлі. Спы ні ла іх ба бу ля-«бо жы 
дзьму ха вец», «ад ва жы ла» па ру кам плі-
мен таў, ска за ла:

— Хлоп цы, вы та кія пра ца ві тыя, та кія 
ма лай цы!.. Ка лі час ма е це, то мо жа за-
ка лы мі це?.. Мне дро вы трэ ба па сек чы... 
Пры чэп, не вя ліч кі... А я і на карм лю вас, 
і за пла чу...

Сту дэн ты, пе ра гля ну лі ся: маў ляў, 
жан чы на ста рэнь кая — грэх ад мо віць... 
І та му за ка са лі ру ка вы!

Цэ ла га паў дня яны шчы ра ва лі — пад 
по там, ад ду шы, але ж «пры чэп» той 
па сек лі!..

Не дзе пад ка нец, праў да (ве да ма, 
га лод ныя), ста лі пры слу хоў вац ца, ці не 
за пах ла з ха ты доб рай яеч няй, ці не ідзе 
гас па ды ня па клі каць за стол?.. Не чу-
ваць, як быц цам? «Ста рэнь кая... Му сіць, 
не па спе ла?» — па ду ма лі хлоп цы і да лі 
ёй яшчэ тро хі ча су: па куль дро вы ў па-
вет ку скла дуць.

Хо ра ша ў іх атры ма ла ся — аку рат-
нень ка. Ба бу ля па лю ба ва ла ся, па хва лі-
ла, а по тым ка жа:

— Вось вам, хлоп чы кі, і раз лік — 
24 ка пей кі. Га зі ро вач кі ў кра ме вы п'е це...

Ад гэ тых слоў сту дэн ты язы кі пра глы-
ну лі, а ба бу ля — гну ла сваё:

— Там жа, у кра ме, — ка за ла, — у 
вас і бу тэль ку мо гуць пры няць. Так са ма 
12 ка пе ек бу дзе. Сва іх да ба ві це — ку пі-
це сло ік га рош ку...

У ха ту, дзе ква та ра ва лі, хлоп цы 
прый шлі стом ле ныя, злыя, але ж ві ду 
не па да лі.

— Ну, коль кі за ра бі лі? — з зайз драс-
цю спы та лі ў іх ад на курс ні кі (яны, да рэ-
чы, так са ма на ка лым да ба бу лі пра сі-
лі ся).

— Тры руб лі, — схлу сі лі хлоп цы (бо не 
хва ліц ца ж тым, як іх аб ду ры лі).

— Ну, дык тут гра ша ві тыя лю дзі, доб-
ра пла цяць, — пры зна ла гра ма да і, дзя-
куй бо гу, не па сла ла хлап цоў у кра му па 
ві но ці га рэл ку...

Што ці ка ва, мя ня юц ца як быц цам 
ча сы ды ста год дзі, а па доб ныя ба бу лі 
су стра ка юц ца і ця пер. Вось хоць бы Іг-
на таў на...

Ска заць, што яна — ча ла век эка ном-
ны, зна чыць, пра маў чаць, бо над кож най 
ка пей кай жан чы на трэс ла ся на ват та ды, 

ка лі пра ца ва ла, а ўжо як на пен сію пай-
шла... Ды каб жа якая шмат дзет ная, каб 
ся мё ра ўну каў па лаў ках, каб ні я ка га 
за па су, а то ж...

Ка ра цей, яна так са ма дроў пры ку пі-
ла. З прось бай, каб па рэ заў, пай шла да 
свай го вяс коў ца Пят ра. У та го бен за пі ла 
ёсць, а вось гро шай, на жаль, заўж ды не 
ха пае, і так са ўсім вя до мая: 35 руб лёў... 
Іг на таў на, праў да, ад ра зу ўпра сі ла, каб 
пя цё рач ку скі нуў.

Той зга дзіў ся, прый шоў на пад во рак 
і па ло ву тых дроў па рэ заў — пры сеў ад-
па чыць. Гас па ды ня тут як тут:

— Цяж кая, — ка жа, — ра бо та... Але ж 
і до ра га ты бя рэш... А ў мя не пен сіі — кот 
на пла каў! За дро вы шмат ад да ла, за ба-
лон за пла ці ла, у ап тэ ку зай шла, бо ле кі 
скон чы лі ся... Мож на, я та бе двац цаць- 
пят кай за пла чу? — клян чы ла ба бу ля.

Пят ро, каб не чуць гэ та га ныц ця, мах-
нуў ру кою ды зноў уклю чыў пі лу.

Ка лі ра бо та бы ла за вер ша на, гас-
па ды ня пры нес ла... 20 руб лёў. Бо лей, 
маў ляў, ня ма ша ка.

Піль шчык плю нуў (бо 
што тут зро біш?) ды пай шоў 
са два ра...

Што ці ка ва, тыд ні праз 
два ён, мож на ска заць, вяр-
нуў ся: у су се дзяў Іг на таў ны 
дро вы па рэ заў.

— Коль кі ж яны за пла-
ці лі? — спы та ла ба бу ля ў 
Пят ра.

— Ды — як лю дзі — 
35 руб лёў.

— Ну, і ня до ра га ж, — 
пры зна ла ску пян дзя, а, па-
ду маў шы, яшчэ і да да ла, — 
зу сім ня до ра га.

Ці ўспом ні ла пры гэ тым, як 
раз ліч ва ла ся са ма, — таям-
ні ца, па кры тая цем рай.

Фа і на Ка сат кі на,

г. Па ста вы.

ПА МЫЛ КА ГЕ НЕ РА ЛА
Гэ ту, на мой по гляд, вя сё лую гіс то-

рыю мне рас ка заў мой ка ле га. Яго, афі-
цэ ра за па су, як раз на па чат ку ву чэн няў 
«За хад-81» пры зва лі на служ бу ў вой-
ска. Пры чым пры зваць пры зва лі, а вось 
аб мун дзі ра ваць...

Скла да насць за клю ча ла ся ў тым, што 
«на ва бра нец» (на за вём яго Ба ры сам) 
быў ча ла ве кам, мяк ка ка жу чы, да лё ка 
не ху дар ля вым. І рос там — мет ры пад 
два...

Ка ра цей, па спра ба ва лі на яго пры-
ме раць і тое, і гэ та, ад нак бу дзён най 
адзе жы так і не знай шлі, — толь кі па-
рад ную...

У яе Ба рыс і пры браў ся (адзі ны з 
усіх). Яму ў фор ме на ват спа да ба ла ся! 
Ад но — асво іц ца як след не па спеў — ні 
се ла ні па ла ўсё пад раз дзя лен не вы клі-
ка юць у штаб ды ві зіі, пры чым — тэр-
мі но ва.

У та кіх вы пад ках ча су на дум кі ды 
збо ры, вя до ма ж, ня ма: усе ўсё кі ну лі і 
хут чэй да па ля ны, на якой зна хо дзіў ся 
штаб. Пры чым вы гляд у гру пы атры маў-
ся — ні бы з кар ці ны Ва лян ці на Ся ро-
ва «Пётр І»: гэ та зна чыць, на пе ра дзе, 
у па рад ным шы ня лі, ба дзё ра кро чыць 
двух мет ро вы Ба рыс, а за ім, труш ком, 
бя гуць ас тат нія.

Згле дзеў шы та кую кар ці ну, ге не рал, 
які пры быў на ву чэн ні, мі гам ус ко чыў 
на но гі, ска ман да ваў «Смі-р-р-на!!!» і 
на «паў са гну тых», як той ка заў, кі нуў ся 
на су страч.

— Та ва рыш... — па чаў быў дак лад, 
ад нак, згле дзеў шы на па го нах Ба ры са 
ма лень кія зо рач кі, тут жа скон чыў, бо 
стар шы лей тэ нант у ва чах ге не ра ла ну 
ні як не цяг нуў на «зван не» та ва ры ша, 
а вось ма цю коў яму ўля це ла... Яшчэ і 
за тое, што на ву чэн нях хо дзіць у па-
рад ным.

...Як бы там ні бы ло, але на га няй для 
Ба ры са скон чыў ся доб ра, на ват вель мі 
доб ра. Для та го каб лей тэ нант са мой 
сва ёй пры сут нас цю не на па мі наў ге не-
ра лу пра яго ную па мыл ку, хлоп ца «за-
гна лі» ў па ля вы аў та парк, у ка бі ну са май 
апош няй ма шы ны ў са мым апош нім ра-
дзе, і за га да лі да кан ца ву чэн няў ад туль 
не вы ла зіць. Што ён і ра біў...

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.


