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Зі нач ка пры се ла на ка на-

пу, а яе па да печ ны са ста-

рэ лы дзед, па-на чаль ніц ку 

валь яж на раз ва ліў шы ся ў 

фа тэ лі, вы раб ле ным у сты лі 

«за стой на га» ам пі ру, гар таў 

у ру ках ста рон кі свай го чар-

го ва га дзён ні ка. Язэп Фя до-

са віч мае не каль кі «та моў» 

гэ тых ру ка піс ных дзён ні каў. 

Праў да, не згад ваў пра іх 

амаль да та го ча су, па куль 

са цы яль ны ра бот нік Зі на і-

да, вы чы шча ю чы ант рэ со лі, 

ад ной чы не вы цяг ну ла ра-

ры тэ ты на свет бо жы. Два 

тыд ні пас ля гэ та га дзед быў 

за ня ты чы тан нем сва іх так 

зва ных ме му а раў. А ця пер 

на вяз лі ва дзе ліц ца вы трым-

ка мі з жан чы най. Яна ра зу-

мее, што ста ро му прос та 

па трэ бен слу хач і яшчэ яму 

па трэб на кры ху даў жэй, чым 

пра ду гле джа на да мо вай з 

са бе сам, пры сут насць жы-

во га ча ла ве ка ў яго пус той 

ква тэ ры ўдаў ца...

ПРА ЖА НО ЧАЕ 
СЯБ РОЎ СТВА

— Сён ня з ра ні цы бы-

ло доб рае на двор'е, і я сам 

сха дзіў у ап тэ ку. Ты ве да еш, 

ка го я там су стрэў? Ах, ад-

куль та бе ве даць, ты ж зу сім 

яшчэ ма ла дая! Але гэ та на-

чаль ні ца аб са бе па кі ну ла-

та кі па мяць. І вось, стаю я 

за ле ка мі, і тут за хо дзіць у 

ап тэ ку Лі са! На са май спра-

ве яе імя — Лі за ве та Пят роў-

на. Але за во чы яе зва лі хто 

Ліз кай, хто Ліс кай, а ўрэш це 

ў па мя ці су час ні каў яна за-

ста ла ся Лі сой. Ёй я так са-

ма пры свя ціў па ру ста ро нак 

сва іх ме му а раў. Ней кі час 

на ват сім па тыю ад чу ваў да 

яе — ко лер ва чэй пры го жы 

ме ла і вер шы шпа ры ла на 

па мяць. Ар тыст ка! А за піс 

гэ ты я зра біў ў па чат ку ну-

ля вых...

«Атры маў за пра шэн не 

на свя точ ны «Агень чык» у 

РДК. Пай шоў, бо там ме лі-

ся быць лю дзі, якія мне ці-

ка выя для раз віц ця май го 

біз не су. Як звы чай на, пе ра-

важ ная боль шасць пры сут-

ных — жан чы ны баль за каў-

ска га ўзрос ту і ста рэй шыя. 

Не па спеў азір нуц ца, як 

тра піў у моц ныя ка мі сар-

скія ру кі Лі сы. Па са дзі ла 

мя не за сто лік, дзе па кор-

лі ва ча ка лі па чат ку ім прэ зы 

яе сяб роў кі. Хоць сяб ро вак 

у та кіх асоб не мо жа быць 

a prіorі. Ад нак у пэў ных ко-

лах ве да лі, што тры бы лыя 

ка ле гі па рай ка му кам са мо-

ла най больш на блі жа ныя да 

Лі за ве ты Пят роў ны, і кож-

най з іх яна знай шла вар тую 

па са ду пад сва ім піль ным 

на гля дам.

З трох жан чын толь кі ад-

на, Зоя Ана то леў на, тры-

ма ла ся больш-менш не за-

леж на. Дзве ін шыя ўся ляк 

дэ ман стра ва лі сваю ад да-

насць і па мкнен не па ад ным 

толь кі по гля дзе чы ноў ні цы 

вы ка наць лю бы яе кап рыз. 

Яны смя я лі ся, ка лі ра га та ла 

яна, су ро ва на су плі ва лі ся ці 

за мі ла ва на кі ва лі га ла вой, 

са лі дар ныя з яе вы ра зам 

тва ру. Пас ля тра ды цый на га 

пры ві тан ня, ба га та на шпі га-

ва на га паэ тыч ны мі рад ка мі 

і ар тыс тыч на пра моў ле на га 

Лі сой, па лі ло ся ра кой шам-

пан скае, і мяс цо выя спя-

вач кі, дэ ман стру ю чы свае 

ва каль ныя да ныя, пра спя-

ва лі ці не па ло ву рэ пер ту-

а ру Вер кі Сяр дзюч кі. Ужо 

на дру гім куп ле це пер шай 

пес ні ўсе кі ну лі ся ў ско кі. Не 

тан ца ва ла толь кі Зоя Ана-

то леў на, і, як мне зда ло ся, 

шам пан ска га яна так са ма 

не пі ла. За гу ча ла па воль-

ная му зы ка, і я за пра сіў яе 

на та нец. Ба ка вым зро кам 

за ўва жыў, як па чыр ва неў 

твар Лі за ве ты Пят роў ны. 

На пэў на, дзе ля за ха ван-

ня суб ар ды на цыі я па ві нен 

быў за пра сіць яе, але на той 

мо мант у ат мас фе ры раз ня-

во ле нас ці хі ба я мог ду маць 

пра суб ар ды на цыю.

Праз не каль кі дзён вы-

пад ко ва су стрэў Зою Ана то-

леў ну на чы гу нач ным вак за-

ле. Яна тэр мі но ва бы ла ад-

клі ка на з ка ман дзі роў кі, бо 

яе сяб роў ка Лі са за га да ла 

пра ста віць пра гу лы за ўсе 

дні яе зна хо джан ня на рэс-

пуб лі кан скай кан фе рэн цыі. 

Ад чу ва ю чы ся бе ўскос на 

ві на ва тым у гэ тай жа но чай 

раз бор цы, я пе ра зва ніў праз 

ней кі час Ана то леў не. Труб-

ку пад няў яе сын і па ве да-

міў, што ма ці зволь ні ла ся і 

пе ра еха ла ў Мінск. Мой ста-

тус па спя хо ва га біз не соў ца і 

парт нё ра ў мно гіх пра ек тах 

вы кан ка ма да зва ляў мне 

без цы ры мо ніі зай сці ў лю-

бы ка бі нет, што я і зра біў, 

на ве даў шы ся да Пят роў ны. 

Ка лі гу тар ка зай шла пра 

яе сяб роў ку, Лі са аж но па-

бар ва ве ла: «Яна мя не так 

пад ста ві ла! Пра цуе ця пер у 

ней кай апа зі цый най ар га ні-

за цыі, а я ж для яе — і па са-

ду, і гро шы па за бюд жэт ныя, 

і пу цёў ку ў най леп шы са на-

то рый, і ква тэ ру без чар гі!»

Пры зна ю ся, я пры клаў 

шмат на ма ган няў, каб да-

ве дац ца ну мар тэ ле фо на 

тра піў шай у ня мі ласць жан-

чы ны. Ка лі ж да зва ніў ся і 

рас ка заў пра раз мо ву з Лі-

сой, то па чуў у труб цы звон кі 

смех Зоі Ана то леў ны: «Ну, 

ка лі вы лі чы це ўпраў лен не 

аду ка цыі апа зі цый най ар га-

ні за цы яй... Да зволь це па ра-

ду ад ну дам: ні ко лі не ўспры-

май це ўсур' ёз усё тое, пра 

што хлу сіць Лі са».

Язэп Фя до са віч за маў чаў, 

хоць во чы яшчэ ней кі час бе-

га лі па рад ках дзён ні ка. На-

пэў на, там быў за на та ва ны 

спіс ін шых рас ча ра ван няў 

у па во дзі нах Лі за ве ты Пят-

роў ны, але агуч ваць іх ён не 

ра шыў ся.

ФУТ РА 
З ПА РЫ ЖА

— За мерз ла, ра дасць 

мая? Дык з та кім ма ро зам і 

не дзі ва! А я толь кі ім брык за-

ва рыў. На лі вай са бе гар ба ты, 

а я та бе па чы таю пра тое, як 

мая жон ка мерз ла ў штуч най 

фран цуз скай шу бе. Мерз ла, 

але ўсё ад но на сі ла яе — бо 

з са мо га Па ры жа! А пра тое, 

як я куп ляў гэ ту рэч, ве дае 

толь кі мой дзён нік.

«З кож най ка ман дзі роў кі 

му шу пры во зіць сва ёй па ла-

ві не штось ці ад мет нае. З Ан-

го лы пры вёз ста ту эт ку ней-

ка га аф ры кан ска га баж ка, з 

Ал жы ра — мас ку мяс цо вай 

фальк лор най па чва ры, з Ін-

дыі — са ма цве ты, з Ка на-

ды — джын сы. З ня даў няй 

па езд кі ў Фран цыю — шу бу 

са штуч на га фут ра. Мя не 

яе за каз на ват уз ра да ваў. 

Бо каб ку піць на ту раль ную, 

ні я кіх ка ман дзі ро вач ных не 

хо піць.

Ка лі знай шоў час і за зір-

нуў у спе цы яль ны ма га зін, 

дзе пра да ва лі шу бы, то ад-

ра зу раз гу біў ся. Ме не джар 

па про да жы спы таў пра па-

ме ры ма ёй жон кі, а я іх і не 

ве даў. Ня ўрымс лі вы пра ны-

ра кіў ком га ла вы па да зваў 

ма ла дзень кую ганд ляр ку. 

Указ ва ю чы на яе, муж чы на 

спы таў, ці фі гу ра ма ёй жон кі 

та кая? Я доў га ва гаў ся, пры-

гля даў ся, раз во дзіў ру кі, ні-

бы та ўяў ля ю чы па ме ры ма-

ёй Воль гі. Ка лі за жму рыў ся 

і па чаў пры мяр коў ваць фор-

мы дзяў чы ны да мне вя до-

мых фор маў, рап там ад чуў у 

сва іх аб дым ках чу жое це ла. 

Дзяў чы на па кор лі ва ста я ла 

з ад чу жа ным по зір кам ма-

не ке на. А я пра цяг ваў яе аб-

мац ваць па пут на ка мен ту-

ю чы, дзе ў ма ёй жон кі ча го 

больш, а дзе менш.

Ме не джар, уз бро іў шы-

ся мет ро вай стуж кай, ра-

біў за ме ры і за піс ваў ліч бы 

ў блак нот. Мы да мо ві лі ся, 

што я за гля ну праз па ру 

дзён. На ступ ным ра зам усё 

паў та ры ла ся: я не быў упэў-

не ны, што пры не се ная мне 

шу ба ад па вя да ла па па ме-

рах фор мам ма ёй па ла ві ны. 

Із ноў строй ная фран цу жан-

ка апы ну ла ся ў ма іх ру ках, 

і я з пя шчо тай аб мац ваў яе 

і ўдак лад няў, дзе ў ма ёй 

жан чы ны ча го больш, а дзе 

на ад ва рот менш. Толь кі за 

трэ цім ра зам мне на рэш це 

пры нес лі тое, што па він на 

бы ло па дый сці па ўсіх па ме-

рах ма ёй род нень кай ка ха-

нень кай. На ўся ля кі вы па дак 

я, яшчэ раз за жму рыў шы ся, 

ці то ад за да валь нен ня, ці 

то ад вя лі ка га імк нен ня зга-

даць жон чы ну фі гу ру, аб-

ма цаў пра даў шчы цу, якая 

ўжо не ста я ла ад лу ча на, 

а за ці каў ле на пры гля да ла-

ся да мя не, пе ра кід ва ю чы ся 

ка рот кі мі фра за мі з сяб роў-

ка мі, што на зі ра лі за гэ тай 

кар ці най пры мер ван ня і час 

ад ча су па смей ва лі ся. Пе-

ра клад чык, які ўвесь час 

су пра ва джаў мя не, так і не 

рас ка заў пра сэнс тых жар-

таў. Я вы ра шыў, што гуль ня 

тых слоў пе ра кла ду не пад-

да ец ца.

Ка лі жон ка апра ну ла 

фран цуз скую шу бу, то яе 

ра дас ці не бы ло ме жаў.

— Ну ты па ду май! Як па 

мне па шы та! Вось жа ўме-

юць фран цуз скія май стры 

ства рыць шэ дэўр! Як улі-

тая — ні дзе не ціс не, не та-

пыр шчыц ца. Што зна чыць 

мае па ме ры ад па вя да юць 

еў ра пей скім стан дар там. 

А ты ка заў, што я не стан-

дарт ная! Во! Ты толь кі па-

лю буй ся!

Я са праў ды лю ба ваў ся. 

А ў па мя ці ўзні каў твар ма-

ла дзень кай фран цу жан кі і 

да ло ні так тыль най па мяц цю 

вяр та лі мне ад чу ван ні ад ко-

ліш ніх до ты каў да ма ла до га 

пруг ка га це ла».

— Вось та кая гіс то рыя. 

І ве да еш, жон ка вель мі лю бі-

ла гэ ту шу бу і на сі ла яе ў са-

мы моц ны ма роз, хоць ін шы 

раз пра мяр за ла да кас цей. 

Усё ж штуч нае і фран цуз-

скае не раз лі ча на на на шы 

мі нус 35 па Цэль сію. Але яна 

лю бі ла паў та раць — пры га-

жосць па тра буе ах вяр. А я 

ні ко лі не рас ка заў ёй пра 

тое, якой «ах вя рай» мне да-

ста ла ся гэ та фут ра.

«ЗВА НОК» 
У НІ ДЭР ЛАН ДЫ

— Шка да, што ты не ку-

пі ла мне ма ла ка мяс цо ва га 

за во да. Што ні ка жы, а на-

шан скае — са мае леп шае! 

Мне да спа до бы яшчэ і тое, 

што ка роў, ад якіх гэ та ма ла-

ко, до яць ро ба ты. А ро бат — 

не ча ла век, на што за пра-

гра ма ва ны, тое аба вяз ко ва 

зро біць: на кор міць жы вё лу, 

вы мя па мые, па ма са жуе... 

А ве да еш, з які мі праб ле ма-

мі ўка ра ня ла ся гэ та ноу-хау 

ў на шым ра ё не? Я і пра гэ та 

на пі саў не ка лі. Тра гі ка міч ная 

гіс то рыя атры ма ла ся. Хоць 

мно гім бо кам па вы ла зі лі 

на ступ ствы ай чын най бес-

тал ко вас ці і ша ла пай ства. 

А як да ярач кі пла ка лі, ка лі з 

кал гас ных фер маў на комп-

лекс за бі ра лі са мых леп шых 

дой ных ка роў! Але пра ўсё 

па па рад ку. Слу хай.

«Вы пі ва лі сён ня з су се-

дам па да чы. Ён — га лоў ны 

заа тэх нік ра ё на. Ча ла век 

па мяр коў ны, гас па дар лі вы, 

маў чун і ад на асоб нік. А тут 

рап там прый шоў з бу тэль-

кай га рэл кі і ка жа, што не 

ўмее піць у адзі но це. А вы-

піў шы, па чаў жа ліц ца на 

жыц цё-быц цё і тое, як «за-

гу бі лі іра ды ўвесь дой ны 

ста так».

Я і ра ней чы таў у мяс цо-

вай прэ се, што ў нас бу ду ец-

ца ней кі «Аст ра наўт». Гэ та 

ма лоч на та вар ны комп лекс з 

аў та ма ты за ва ным карм лен-

нем і ра ба ты за ва най дой-

кай. Аб ста ля ван не за ку пі лі 

ў Ні дэр лан дах, ман таж яго 

пра вя лі ін ша зем цы. Наш аб-

слу го вы пер са нал прай шоў 

спе цы яль нае на ву чан не. 

А на шы кі раў ні кі, вы ка рыс-

таў шы мо мант, з'ез дзі лі за 

мя жу. Праў да, у прад стаў-

ні чую дэ ле га цыю не ўклю-

чы лі ні вод на га спе цы я ліс та 

жы вё ла га доў лі. Та му пад час 

эк скур сій па га ланд скіх фер-

мах не за ці каў ле ныя лю дзі не 

зва жа лі на мно гае, дак лад-

ней — ні на што. Па зі ра лі на 

сы тых чыс цень кіх ка ро вак, 

за хап ля лі ся ўмо ва мі пра цы, 

час та ва лі ся ма лоч ны мі пра-

дук та мі і га ланд скі мі сы ра мі. 

А як жа без шо пін гу!? Для 

мно гіх па езд ка ўда ла ся. Вось 

толь кі ні хто з «эк скур сан таў» 

не звяр нуў ува гу на тую ака-

ліч насць, што да но вых умоў 

дой кі Ра гу ляў трэ ба пры ву-

чаць з ця ля ча га ўзрос ту — 

ты пу дрэ сі ра ваць іх.

У нас жа як заў сё ды: спа-

чат ку пад клю ча ем і вы пра-

боў ва ем апа рат, а пас ля па-

чы на ем чы таць ін струк цыю. 

Спа чат ку за га дам з усіх гас-

па да рак са гна лі на «Аст ра-

наўт» ка роў з най боль шы мі 

на до ямі, вы пус ці лі іх у за лу і 

па ча лі ча каць рэ корд ных па-

каз чы каў па ма ла ку.

Тут я му шу рас тлу ма-

чыць, што, каб ка ро ва па ды-

шла да да іль на га апа ра та, 

там бы ло пры ста са ван не з 

пры ем най на смак па та кай. 

Жы вё ла зліз ва ла да лі ка тэс, 

а ро бат у гэ ты час мыў, ма-

са жа ваў і да іў яе. Што да 

тэх ні кі, то яна пра ца ва ла 

спраў на: кар мы па да ва лі ся 

свое ча со ва і ад па вед най 

якас ці, ачыст ка і дэз ын фек-

цыя па мяш кан ня пра во дзі-

ла ся рэ гу ляр на, са лод кая 

па та ка ка ля ро ба та-да яра 

не за кан чва ла ся, а ра ба-

ты за ва ная сіс тэ ма да іла і 

да іла бес пе ра пын на. Вось 

толь кі поз на ра за бра лі ся, 

што до іць... яна ад ну і тую ж 

ка ро ву, а ін шыя ста яць з пе-

ра поў не ным вы мем і ра вуць 

дзі кі мі га ла са мі. Знай шла-

ся, праў да, ней кая, што, не 

да ча каў шы ся чар гі да па та-

кі, па ча ла ты кац ца пы сай у 

аб ста ля ван не. А сіс тэ ма 

бяс пе кі спра ца ва ла та кім 

чы нам, што аб не па лад ках 

на фер ме пер шы мі да зна-

лі ся апе ра та ры ў Ні дэр лан-

дах. Ціс ка ну ла на ша Ра гу ля 

на ава рый ную кноп ку, пас ля 

ча го зва нок пра гу чаў не дзе 

пад Амстэр да мам, і ў ад каз 

на пы тан не дзя жур на га га-

ланд ца па чу ла ся пра цяг лае 

мы чан не.

Раз бор кі, што пра во дзіў 

по тым стар шы ня вы кан ка-

ма, не ка му каш та ва лі па са-

ды, не ка му прэ мі яль ных. На-

ват май го зна ё ма га заа тэх-

ні ка па кі ну лі без пра грэ сіў кі. 

Але ён пе ра жы ваў не з-за 

гэ та га. Яму бы ло крыўд на, 

што ста так са мых дой ных 

ка роў быў ад праў ле ны на 

мя са кам бі нат. А праб ле ма 

за клю ча ла ся ў тым, што 

кож най трэ ба бы ло, перш 

чым вы пус каць у да іль ную 

за лу, пры ма ца ваць спе цы-

яль ны чып, які сіг на лі за ваў 

бы ро ба ту і той ад клю чаў-

ся б, ка лі па до еная жы вё ла 

дру гі раз па ды хо дзі ла да 

апа ра та да ен ня. Бы ло яшчэ 

шмат якіх ню ан саў, пра якія 

не ве да лі тыя, хто пра ца ваў 

на «Аст ра наў це», але не быў 

да пу шча ны да спа кус лі вай 

па езд кі ў Еў ро пу».

— І ве да еш, мая ра дасць, 

я так ха чу ве рыць, што там 

ця пер па ра дак, а ма ла ко 

атрым лі ва ец ца з пры сма-

кам па та кі...

Ала КЛЕ МЯ НОК.

МЕ МУ А РЫ 
НА РАЗ ВІ ТАН НЕ

— Ку ды ты спя ша еш ся, ра дасць мая? Хто ця бе 

там ча кае: праль ная ма шы на, тэ ле ві зар, ноў тбук? 

Яны та бе слу жаць ці ты ім? Ты ж не ра бы ня гэ тым 

рэ чам. Па вер, ні чо га не зме ніц ца, ка лі ты паз ней 

іх уклю чыш. А вось мя не ты мо жаш не па чуць 

больш, бо я не бу ду мець та го на строю, што сён ня, 

каб рас па вес ці та бе пра ці ка выя зда рэн ні свай го 

жыц ця. Та му па ся дзі і па слу хай, бо та ко га ты не 

пра чы та еш ні ў ра ма нах, ні ў сва іх элект рон ных 

кніж ках. Хо чаш гар ба ты? Ка ву не пра па ноў ваю, 

бо поз на. Пя чэнь кі вазь мі або цу кер ку.


