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РА НІ ЦАЙ кож на га буд ня га 
дня я пра чы на ю ся не пад 

зва нок бу дзіль ні ка, а пад вус-
ціш нае выц цё. Дзесь ці на вер се 
(вы лі чыць, дзе ме на ві та, скла-
да на, у на шым дзе вят нац ца ці-
па вяр хо вым «слуп ку» акус ты ка 
над звы чай доб рая) жы ве ня-
шчас ны са ба ка, які вель мі га руе, 
ка лі гас па да ры ідуць на ра бо ту. 
За ста ю чы ся адзін, ён роў на ў 
сем га дзін па чы нае сваё го ра 
вы каз ваць адзі ным маг чы мым 
на яго са ба чай мо ве спо са бам. 
Лю дзі, якія жы вуць у су сед ніх 
ква тэ рах і ідуць на ра бо ту паз-
ней, вы му ша ны збі рац ца пад та-
кі вось не вя сё лы акам па не мент. 
Па да зраю, мно гія з іх ужо пра-
кля лі тую жы вё лі ну на чым свет 
ста іць. Хоць яе, ка лі ра за брац-
ца, мож на толь кі шка да ваць. 
А вось гас па да роў вар та бы ло б 
спы таць, ці ве да юць яны, як па-
ку туе іх га да ва нец, ка лі ні ко га 
ня ма до ма. Толь кі вось як вы лі-
чыць тую «не ха ро шую» ква тэ-
ру? Так і жы вём — гас па да ры са 
спа кой ным сум лен нем на ра бо-
це, су се дзі су стра ка юць ра ні цу з 
агуч кай філь ма жа хаў, а не дзе ў 
пус той ква тэ ры пла ча жы вая іс-
то та. Праў да, пра апош няе ма ла 
хто за дум ва ец ца.

На са мрэч праб ле му з тым ня-
шчас ным са бач кам гас па да рам 
бы ло б вы ра шыць вель мі прос та. 
Па ра іц ца са спе цы я ліс там-кі но-
ла гам: мо жа, га да ван цу трэ ба 
па кі даць якую цац ку, мо жа, трэ-
ба ра ні цай гу ляць з ім трош кі 
даў жэй — ёсць лю дзі, якія доб ра 
ве да юць псі ха ло гію жы вёл, якія 
з гэ тым пра цу юць. Ка неш не, ро-
бяць гэ та не бяс плат на. Але, на 
жаль, да ра зу мен ня та го, што, 
за вёў шы жы вё лу, яе трэ ба не 
толь кі кар міць і да гля даць, але і 
кла па ціц ца пра яе псі ха ла гіч ны 
кам форт, мы яшчэ ў боль шас ці 
сва ёй не да рас лі. Тое, што не ка-
то рыя ста лі пры бі раць за сва і мі 
са ба ка мі на ву лі цы, — гэ та ўжо 
вя ліз ны пра грэс. А ду маць пра 
тое, што га да ва нец ад чу вае, ка-
лі яго на цэ лы дзень за пі ра еш 
ад на го ў ква тэ ры, — гэ та ўжо за-
над та. Корм у міс цы ёсць — што 
яшчэ трэ ба?

МЫ раз ва жа ем так, як 
раз ва жа лі на шы прод кі-

ся ля не (мы ж вяс ко вая на цыя, 
праў да?), і ў тых раз ва жан нях 
(у да чы нен ні да вёс кі) ёсць свая 
ло гі ка. Бо там ка ты-са ба кі прак-
тыч на на воль ным вы гу ле, і га-
лоў ны кло пат гас па да ра — кі-
нуць што ў міс ку ды аба грэць у 
дождж ці хо лад. Пе ра цяг нуў шы 
га да ван цаў у га рад скія ква тэ ры, 
кар ды наль на змя ніў шы іх жыц-
цё — ада браў шы той са мы воль-
ны вы гул, мы ні я кім чы нам не 
па кла па ці лі ся змя ніць улас ныя 
ад но сі ны да іх. Дак лад ней, да іх 
па чуц цяў.

Пра свае па чуц ці мы ве да ем 
усё — мы ж іх лю бім, гэ та на шы 
му сі-пу сі, іх мож на па жмя каць, 
па тры маць на ка ле нях (на ват 
ка лі яны ад чай на вы ры ва юц ца). 
Яны та кія мі лыя, мяк кія, бы плю-
ша выя цац кі, але ж яшчэ і ру ха-
юц ца, і гу кі вы да юць. Су цэль ная 
мі ла та і па це ха! Але — да вай це 
шчы ра — атрым лі ва ец ца, што 
лю бім мы не га да ван цаў, а гэ-

ту са мую лю боў і ся бе са міх, 
та кіх доб рых, та кіх ча ла веч ных. 
А яны — за лож ні кі на шай лю бо-
ві... З імі кам форт на, утуль на. 
Праў да, кло па таў ха пае. Са бак, 
на прык лад, вы гуль ваць трэ ба, 
каб ча го ў ква тэ ры не на ра бі лі. 
Бы вае, ча су ня ма, а яму, вы ба-
чай це, пры пер ла! Ні чо га, па цер-
піць, не дзі ця ж ма лое. І жы вё ла 
цер піць з усіх сіл, бо ве дае, што, 
ка лі зро біць неш та ў ква тэ ры, яе 
па ка ра юць... «Ша ноў ныя су се-
дзі! Па шка дуй це сва іх са бак, не 
да вод зьце іх да ста ну, ка лі яны 
вы бя га юць з ха ты з вы луп ле ны мі 
ва чы ма і лі чаць ка бі ну ліф та за 
пля цоў ку для вы гу лу», — пра чы-
та ла сён ня ра ні цай у сва ім пад'-
ез дзе. Як ба чы це, жыць у на шым 
«слуп ку» ня сум на...

І гэ та збі тая ўжо фра за пра 
«не ад на знач нае стаў лен не ў 

гра мад стве», ка лі мы тлу ма чым 
тым жа пры ез джым з Еў ра са ю-
за, ча му ў нас да гэ туль не пры-
ня ты за кон «Аб абы хо джан ні з 
жы вё ла мі», які ўжо ка то ры год 
іс нуе ў пра ек це і ак тыў на аб мяр-
коў ва ец ца, але да лей спра ва не 
ідзе... Мо жа, вар та га ва рыць і 
пра тое, ад куль бя рэц ца гэ та 
«не ад на знач нае стаў лен не», бо 
толь кі зра зу меў шы пры чы ну з'я-
вы, мож на на яе не як паў плы-
ваць. «Іс то ты, якія ва ло да юць 
здоль нас цю па чуц цяў, у тым лі-
ку ад чу ваць страх і боль...» Мне 
зда ец ца, на ват тыя, хто пры ліч-
вае ся бе да вя лі кіх ама та раў 
жы вёл, не зу сім ра зу ме юць гэ-
ту фар му лёў ку. А ра зу мець яе 
трэ ба ў да дзе ным вы пад ку лі та-
раль на. Толь кі та ды мож на бу дзе 
пе ра ва жыць гэ та са мае «не ад-
на знач нае стаў лен не», і ка лі не 
пе ра ка наць жы вё ла  ненавіс ні каў, 
дык ха ця б пры му сіць іх па ва-
жаць і ва шу па зі цыю. Па куль 
жа — час цей раз драж нен не і 
не пры ман не (выц цё ў ква тэ ры і 
куч кі ў ліф це — най леп шы та му 
ка та лі за тар)...

Яны ў поў най на шай ула дзе. 
Яны не сяб ры — юры дыч на яны 
«ма ё масць». Ад якой тыя ж са-
мыя не за да во ле ныя су се дзі мо-
гуць па тра ба ваць па зба віц ца. 
Як, на прык лад, у ад ной з мін-
скіх ква тэр, што не ча ка на пе-
ра тва ры ла ся ў ка му нал ку. Муж 
і жон ка раз вя лі ся, жылп ло шчу 
па дзя лі лі. Свой па кой муж чы на 
пра даў чу жым лю дзям. Тыя за-
ся лі лі ся і па ча лі вай ну... з ка том 
гас па ды ні (праў да, ужо на па ло ву 
гас па ды ні). Маў ляў, і поўсць ад 
яго паў сюль, і пах, і ў шко ду ле зе. 
На пі са лі скар гу ў ЖЭС, прый шла 
пра вер ка. Вы свет лі ла, што кот 
чыс ты, да гле джа ны — звы чай ны 
хат ні кот. Толь кі не за рэ гіст ра ва-
ны. А за рэ гіст ра ваць яго мож на 
пры ўмо ве зго ды ўсіх жы ха роў 
ква тэ ры. Гэ та зна чыць, ні як. 
Спра ва ідзе да су да, гас па ды ня 
ка та ў шо ку. У ква тэ ры, трэ ба 
ду маць, «шум на і ве се ла».

ШТО пры гэ тым ад чу вае 
ня шчас ны кот? У якім 

за кут ку ён ха ва ец ца, якія квет-
кі ва ро чае, якія шпа ле ры дзя рэ, 
чые ча ра ві кі «па зна чае» ад па-
ста ян на га стрэ су? Ад чу вае? Ад 
стрэ су? Пра што гэ та я? Са праў-
ды, за га ва ры ла ся, вяр зу неш та 
з воб лас ці фан тас ты кі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

За лож ні кі 
на шай лю бо ві
Яны — не пух на тыя цац кі, а жы выя іс то ты, 
якія ма юць па чуц ціДА РУ ЧЭН НЕ 

З САК РЭ ТАМ
Што та кое юбі лей — хоць ча ла-

ве ка, хоць прад пры ем ства — не 
мне вам ка заць. Да свя та яшчэ 
коль кі тыд няў, а ка лек тыў ужо 
на ву шах, бо хо чац ца ж, каб усё 
атры ма ла ся, каб лю дзі за пом ні лі, 
а та му...

На пя рэ дад ні шас ці дзе ся ці год-
дзя на на шым прад пры ем стве 
ўзняў ся са праўд ны гар мі дар. Су-
пра цоў ні кі бе га лі за на чаль ні ка мі 
ад дзе лаў, тыя — за на мес ні ка мі 
ды рэк та ра, на мес ні кі — за ім са-
мім... Пі саў ся і пе ра піс ваў ся сцэ-
на рый, «вы бі ва лі ся» гро шы, скла-
да лі ся вось спі сы гас цей...

Над гэ тым, апош нім, пунк там 
я — та ды стар шы ня пра фка ма — 
кар пе ла не каль кі дзён: уно сі ла 
ў спі сы ўсіх за слу жа ных-ад зна-
ча ных-уз на га ро джа ных, не ка га 
вы крэс лі ва ла, зноў да піс ва ла... 
Ад ных бы лых ды рэк та раў на збі-
ра ла ся амаль на ста рон ку, якую 
ўрэш це я ад да ла сак ра тар цы — 
для ўзгад нен ня з на чаль ствам.

І вось ся джу не як на сва ім ра-
бо чым мес цы, па зі раю на га дзін нік 
(у абед на васт ры ла ся ў су сед нюю 
кра му), як рап там зва нок з пры-
ём най: мя не клі ча шэф, пры чым 
тэр мі но ва.

За хо джу. Сяр гей Іва на віч (на-
за вём яго так) жэс там за пра шае 
сес ці, а сам кру ціць у ру ках ней кую 
па пер ку — зда ец ца, той са мы спіс 
«бы лых ге не раль ных»? 

І са праў ды, бо ка жа, што ўсё 
ў ім доб ра, але ж (да слоў на): 
«У мя не да вас вя лі кая прось ба: 
ка лі бу дзе це тэ ле фа на ваць вось 
гэ та му та ва ры шу (ды рэк тар па зна-
чыў фла мас та рам ад но з проз ві-
шчаў), то, ка лі лас ка, за пра сі це яго 
так... каб ён не прый шоў!»

На ма ім тва ры ад бі ла ся, му сіць, 
за шмат ней кіх эмо цый. Сяр гей Іва-
на віч на ват па чыр ва неў, але ж тлу-
ма чыць ні чо га не стаў. Спы таў:

— Вам усё зра зу ме ла?
— Усё! — ба дзё ра ад ка за ла я і 

вый шла з ка бі не та.
Увесь той дзень, ве чар і на ват 

ноч з га ла вы не вы хо дзі ла гэ та 
дзіў на ва тае да ру чэн не. Ды і на-
заўт ра, на пас ля заўт ра... Я зла ва-
ла ся на ся бе, на ка лег (бо ў іх быў 
цу доў ны на строй — яны рых та ва-
лі ся да свя та), на Сяр гея Іва на ві-
ча, ду ма ла пра сваё двух сэн соў нае 
ста но ві шча...

І вось на рэш це (ад клад ваць не 
бы ло ку ды) тэ ле фа ную та му бы ло-
му ды рэк та ру.

— Да зволь це, — па чы наю з 
мес ца ў кар' ер, — за пра сіць вас на 
юбі лей род на га прад пры ем ства!

— Да зва ляю, — па блаж лі ва ад-
каз вае мне спа дар Бал ба ту но віч 
(як зва лі яго за во чы). — За пра-
шай це!

Ну мя не і па нес ла... Я ска за ла, 
што свя та ла дзім за го ра дам, у 
пры ват ным атэ лі. Што да бі рац ца 
ту ды бу дзем на аў то бу се і, на жаль, 
не вя лі кім... З мэ тай эка но міі...

— Во... Да жы лі ся! — па чуў шы 
гэ та, уз ра да ваў ся (!) мой су раз моў-
нік. — А ка лі я быў ды рэк та рам...

Аб гэ тым (мя не па пя рэ дзі лі) ён 
мо жа рас каз ваць да ра ні цы, ка лі 
сло ва даць. Та му я, на браў шы ся 
на хаб ства, ста ла гнуць сваё: ну, 
што ад' яз джаць пла ну ем у пяць 

га дзін ве ча ра, а вяр тац ца, мо жа, 
і пад ра ні цу. Што ў пра гра ме — 
кон кур сы з пе ра апра на ння мі, ак-
тыў ныя гуль ні на све жым па вет ры, 
лаз ня і нач ная дыс ка тэ ка...

— До, — спы няе мя не бы лы ге-
не раль ны. — Я ўжо не тан цую. Так 
што да вай це без мя не... Су стрэ-
нем ся ін шым ра зам.

Я спра бую дзе ля пры лі ку па-
шка да ваць, але ён кла дзе труб ку. 
А зна чыць, ура: спра ва, зда ец ца, 
зроб ле на?!

З той ра дас ці я кі рую ў ка бі нет 
ге не раль на га. Той ад ра зу ж:

— Ну... Па га ва ры лі з Вік та рам 
Пят ро ві чам?

— Так.
— І што?..
— Ён па дзя ка ваў і ска заў, што 

прый дзе...
Во чы ў шэ фа, ба чу, акруг лі лі ся, 

бро вы ўзня лі ся... Вы гляд стаў на-
столь кі раз губ ле ны, што я тут жа 
да ра ва ла яму ўсе свае хва ля ван ні 
і спеш на да да ла:

— ...Але ж ін шым ра зам.
— Вы ўпэў не ны? — пе ра пы таў 

шэф.
— Як у са мой са бе, — ад ка за ла 

я, і гэ та бы ла чыс тая праў да.
...За той ме сяц па вы ні ках ра-

бо ты нам вы да лі чар го вую прэ мію. 
І мая, трэ ба ска заць, ака за ла ся 
ча мусь ці боль шай, чым звы чай на. 
Мо жа, прос та да юбі лею гро шай 
пад кі ну лі, а мо жа...

Іры на М.,

г. Мінск.

РАЗ ЛІК 
«ПА-ДА РОС ЛА МУ»

...Шмат хто пом ніць сваю пер-
шую на стаў ні цу, пер шае ка хан-
не, спат кан не, па ца лу нак, а я — і, 
ві даць, да ско ну — бу ду пом ніць 
свой пер шы за ро бак.

Мне та ды бы ло га доў, мо жа, 
пяць ці шэсць. Факт, што чы таць 
яшчэ не ўмеў, але ж да ба бу лі ха-
дзіў са ма стой на, хоць жы ла яна ў 
ін шым кан цы мяс тэч ка. Гэ та вярс-
ты за дзве, ка лі іс ці па ву лі цах, а 
ка лі на праст кі, праз по ле...

Шлях мы звы чай на зра за лі з 
ма май, а тут я ад ва жыў ся сам. Іду 
па ву зень кай сцеж цы і рап там ба-
чу, што на ўзбо чы не, у тра ве, неш-
та чар не ец ца. Ка ша лёк! Ды та кі 
аб' ём ны...

Я тут жа ад крыў яго, за зір нуў ва 
ўсе кі шэнь кі і зу сім рас стро іў ся, бо 
гро шай там амаль не бы ло, а вось 
ней кіх не па трэб ных па пер — хоць 
ад баў ляй.

Па круціў я іх у ру ках, пад нёс да 
бліз ка га ро ва — ха цеў спус ціць па 
ва дзе, але по тым стры маў ся: дай, 
ду маю, ба бу лі па ка жу.

Пры бег да яе ў га род. Тая кі нула 
ў град ках раз ара ную буль бу, пай-
шла да студ ні, па мы ла ру кі, аку рат-
на пе ра бра ла ўсе па пе ры, а по тым 
ска за ла, які ж я ма лай чы на, што, 
па да браў шы гэ ты бу маж нік, ні чо га 
з яго не вы кі нуў — ні паш пар та, ні 
ашчад най кніж кі, ні пра воў, ні про-
пус ка на за вод...

— Гэ та вель мі важ ныя да ку мен-
ты... Бед ны Пят ро... Мо жа, ён га ла ву 
скру ціў, іх шу ка ю чы, — па спа чу ва-
ла ча ла ве ку ба бу ля. — Дык ты ўжо, 
уну чак, збе гай да яго — ад дай.

Акры ле ны, я, вя до ма ж, за пом-
ніў, дзе жы ве той га рот нік, і са рваў-
ся з мес ца.

Ха ту знай шоў без праб лем (ба-
бу ля яе дак лад на апі са ла), а вось 
брам ку ад чы ніць не здо леў: вы-
со кая за шчап ка — дзе ці, му сіць, 
там не ха дзі лі? Та му я праз дзір ку 
ў пло це за зір нуў у двор, ад куль 
(і са ба кам, мож на ска заць) ад ра-
зу ж за бра ха ла ней кая звяг лі вая 
цёт ка: маў ляў, ча го гэ та я пры-
пёр ся, якой ха ле ры ля іх ту ля ю ся? 
Мо жа, што вы гля даю — шу каю, 
каб... скрас ці?

Чуць вось та кое бы ло вель мі 
крыўд на, але ж я не раз гу біў ся. 
Па-да рос ла му (без баць каў хлоп-
цы ра на ста ле юць) ад ка заў ёй, што 
шу каць трэ ба як раз ім, а ка лі не 
зной дуць, то хай пры хо дзяць да 
нас, да ба бу лі Ва сі лі ны — ву лі ца 
Кас цель ная, дом пяць.

...Ка ля гэ та га до ма на лаў цы я 
за тым пра ся дзеў аж да ве ча ра: ча-
каў, што нех та прый дзе, але ўсё 
бы ло мар на. І та ды я ад ва жыў ся 
на яшчэ ад ну спро бу: па ды шоў да 
зна ё ма га пло та, бо сай пят кай па-
гру каў у брам ку і той са май звяг-
лі вай цёт цы, што кар мі ла ў два ры 
ку ра нят, ска заў, каб па клі ка ла мне 
Пят ра Пят ро ві ча (на яго імя бы лі 
ўсе да ку мен ты)...

— Яшчэ што за га дай мне! На-
вош та? — з ра ней шай злос цю пра-
кры ча ла цёт ка і, ві даць, пра гна ла б 
мя не, але з ха ты вый шаў гас па дар, 
рас чы ніў пе ра да мной брам ку... 
Я пра цяг нуў бу маж нік.

— Гэ та ваш?
Муж чы на ім гнен на змя ніў ся з 

тва ру. Спы таў:
— Дзе ты ўзяў?
— Ля ро ва, на се на жа ці знай-

шоў: ля кус та ва ляў ся.
— Але ж мя не там не бы ло! — 

раз гу біў ся дзядзь ка.
— Гэ та, му сіць, я, — пры зна ла-

ся яго звяг ліў ка. — Ра ні цай дождж 
на крап ваў, дык я тваю курт ку на 
пле чы ўскі ну ла. Ка зу ў ёй па сві ла. 
І што — ней кія гро шы згу бі ла?

— Ну ка лі ж ты маз гаў ню сваю 
дур ную згу біш?! — з бо лем спы таў 
у яе муж чы на. А мя не, узяў шы за 
ру ку, па вёў у ха ту.

Я, вя до ма ж, спа дзя ваў ся, што 
за раз ён не чым смач ным па час туе. 
А яшчэ лепш — па ка тае на сва-
ёй ма шы не. Ад нак дзядзь ка пад-
вёў мя не да сек цыі ў за ле, ска заў, 
што цу ке рак, на жаль, ня ма, і даў 
дзве... бу тэль кі га рэл кі, каб за нёс 
ба бу лі.

Яна — як ця пер ра зу мею — бы-
ла вель мі муд рай жан чы най, та му, 
уба чыў шы не ча ка ны прэ зент, аж 
за пляс ка ла ў лад кі. Ска за ла, што 
я ў сям'і — са праўд ны зда быт чык, 
што, дзя ку ю чы мне, яны з ма май і 
буль бу змо гуць да ка паць, і дро вы 
па сек чы — за жыць зі мой, як са-
праўд ныя па ні!

Трэ ба ска заць, што пры клад-
на так яно і атры ма ла ся... Мо жа, 
на ват лепш, бо з то га дня Пят ро 
Пят ро віч заў сё ды пад во зіў нас на 
сва ёй ма шы не. А я зра зу меў, як 
важ на, як трэ ба, як урэш це вы гад-
на ра біць да бро.

А. Драз до віч,

г. Грод на.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае і шчы рае: 

«Пі шы це!», бо ўсе «вя сё лыя і 

праў дзі выя гіс то рыі з жыц ця 

чы та чоў» на ста рон ках «Звяз-

ды» не прос та дру ку юц ца — яны 

ўдзель ні ча юць у кон кур се на 

най леп шую. Вы ні кі яго бу дуць 

пад ве дзе ны ў па чат ку на ступ-

на га го да. Жу ры — і вя лі кае 

чы тац кае пад стар шын ствам 

спа да ры ні Соф'і КУ СЯН КО ВАЙ 

з Ра га чоў шчы ны, і ма лень кае 

рэ дак цый нае на ча ле з пер шым 

на мес ні кам га лоў на га рэ дак та ра 

спа да ры няй На тал ляй КАР ПЕН-

КАЙ — пра цуе. Пе ра мож цаў ча-

ка юць пры зы.


