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У па вя то вым 
го ра дзе N...
Ча му «Рэ ві зор» — спек такль пра сён ня

У ВО ЧЫ ЛІС КОМ,
А ЗА ВО ЧЫ? 
ПЯС КОМ?

...Ці хан Пят ро віч праб лем са зда-
роў ем амаль не меў — аж да той 
па ры, па куль не як раз яго сын-пад-
шы ва нец не зла дзіў «дыс ка тэ ку». 
Му зы ка ў ха це гры ме ла так, што ў 
су сед няй вёс цы, мусіць, чут но бы-
ло!.. Баць ка не вы тры маў, па пра сіў 
хлоп ца сці шыць гук. Той неш та кру-
та нуў, праў да, у ін шы бок, і...

Штось ці пстрык ну ла ў вуш ных 
пе ра по нках Пят ро ві ча — ён стаў 
не да чу ваць. Мяс цо вая фель чар ка, 
вы слу хаў шы ды агле дзеў шы яго, 
да па маг чы ні чым не змаг ла. Ска-
за ла, трэ ба, маў ляў, у ста лі цу пад'-
ехаць, аб сле да ван не прай сці. І ён, 
на пэў на, пад аў ся б, ка лі б неш та, 
крый бог, ба ле ла, а так... 

Мож на жыць, як зда вала ся, бо 
сям'я, су се дзі ды ка ле гі па кал-
гас най бу даў ні чай бры га дзе хут-
ка пры звы ча і лі ся, што яму трэ ба 
аль бо па кры чаць, аль бо паў та рыць 
ра зоў коль кі... І ўсё. Жон ка на пер-
шым ча се нават жар та ва ла: маў ляў, 
яе Ці хан толь кі сло ва «дай» не чуе, 
а ка лі «на» ці «мо жа, па ча рач-
цы?» — дык гэ та ад ра зу...

Але ж по тым ці не ста мі ла ся. 
Пры му жу (ён, ка за ла, пень ста-
ры, усё роў на не чуе) вы да ва ла 
та кое... У су се дак, што на зы ва ец-
ца, ву шы вя лі!..

І за вя лі б, мо жа, зу сім, ка лі б у 
вёс ку не за ві таў Ці ха наў ад на клас-
нік, які ней кі час пра ца ваў у Сі бі ры, 
по тым — ву чыў ся на док та ра...

Да Ці ха на ён зай шоў, ка лі до ма 
больш ні ко га не бы ло, — па раз маў-
ляў, як змог, пра ўсё да ве даў ся. 
А на раз ві тан не яшчэ і аб над зе іў: 
маў ляў, за раз пра хо дзіць вы пра-
ба ван не най су час ней шы слы ха вы 
апа рат, да ра гі, але па друж бе та бе 
пе ра дам.

І не пад ма нуў жа! Праў да, «пра-
цэс» гэ тай пе ра да чы так са ма ад-
быў ся без жон кі. А ўжо на заўт ра...

Ці хан Пят ро віч, як звы чай на, 
пра чнуў ся, па мыў ся-па га ліў ся, пры-
сеў за стол, каб па сне даць.

— Ня кеп ска жы вец ца: вы спаў-
ся, на ку рыў ся, — шор га ю чы ў пе чы 
гарш чка мі, за буб не ла яго Ма ры-
ля, — а за раз і на ес ца яшчэ...

Маў чыць Ці хан, як бы не чуе (ці 
ву шам не ве рыць?), бо яго жон ку 
да лей ня се:

— От жа до ля мая! — на ра кае 
ўго лас. — Ха мут, а не муж! На вось, 
жа ры гэ ту буль бу з ка пус тай. Кіс-
ла га ма ла ка яшчэ, мо жа, налью... 
Мя са ды па лянд ві цу са бе па кі ну. 
А ты — як за раб ля еш, так і еш!.. 
Гро шы за быч ка, што пра да лі, су-
сед чы на му зя цю ад дам. Ён ра монт 
у ква тэ ры па чаў. Ка заў, што з пра-
цэн там вер не... І кань як мне абя-
цаў. І на кан цэрт у Мінск, мо жа, зво-
зіць... Мо жа, хоць пад ста расць ды 
па жы ву кры ху, а то ж га да мі све ту 
не ба чы ла — з гэ тым боў дзі лам...

Ад апош ніх слоў Ці хан, ві даць,
па пярх нуў ся б, але... не па спеў — 
у ха ту ўва ліў ся Мі хась, ра зам з якім
ка лісь і пра ца ва лі, і чар ку бра лі...

Ця пер жа, пад аў шы ру ку, за мест 
«Зда роў быў!» той спы таў: «Ну 
што — яшчэ поў за еш кры ху? Дык 
поў зай-поў зай...» А пас ля да Ма ры-
лі ўжо: «Мо жа, ты мне га рэл кі па-
зы чыш бу тэль ку-дру гую? Ве ча рам, 
сват ска заў, прый дзе — па ся дзім-
па га мо нім... І ты па ды ходзь. Сум на 
ня бось з гэ тым глу ша ком?»

Ма ры ля, усмі ха ю чы ся му жу ў 
твар, за пе ла:

— А як жа, Мі хась ка! Я прый ду... 
Да лі бог прый ду: свай му ска жу, што 
да су сед кі, а са ма да вас. Ка ро ву 
па даю, ку рэй за чы ню...

— А каб та бе свет за чы ніў ся! — 
не вы тры маў больш Ці хан і, сха піў-
шы са ста ла руч нік, стаў сця баць 
сваю жон ку па пля чах — за глуш ца, 
за мя са з па лянд ві цай, за боў дзі лу, 
што на кан цэр ты яе не во дзіць, за 
вя чор кі з Мі ха сём!..

І, му сіць жа, спра вяд лі ва, бо 
нель га, як той ка заў, у во чы ліс-
ком, а за во чы пяс ком.

Вік тар Са ба леў скі,

г. Уз да.

ДЗЯ РЫ ЛЫ КА, 
ЯК ДЗЯ РЭЦ ЦА...

У на ро дзе здаў на пры кмя ча лі: 
без ча су не бу дзе і ква су, сей у па-
ру — збя рэш хле ба га ру.

І са праў ды, на ўсё свой час, але ж 
мно гім, зда ра ец ца, цяж ка па-
 ве рыць у тое, што ён мі нуў, што ў 
свае 70 ча ла век на ўрад ці зро біць 
тое, што лёг ка ра біў у 27, хоць яно, 
бы вае, і вель мі хо чац ца. А ўжо ка лі 
раз мо ва пра лю бі мы за ня так...

У муж чын (мяр кую па сва ім) 
гэ та най перш ры бал ка. Ча сам 
лю ты ма роз на два рэ, аль бо на-
ад ва рот — цяп лее (лёд — так і 
ча кай — не сён ня заўт ра пра ло-
міц ца), але ж ім не гэ та га лоў нае... 
Га лоў нае — клёў.

Аль бо ўзяць па ля ван не — хай 
са бе і ці хае... Вар та са ра фан на му 
ра дыё чут ку пус ціць пра з'яў лен-
не гры боў, як ама та ры (мо жа, і не 
столь кі з'ес ці, коль кі па збі раць) 
ужо кі ру юць з ка ша мі ў вя до мыя 
ім мяс ці ны, што на зы ва ец ца, ідуць 
і ба чаць, як там, у ча кан ні іх, вы-
стра і лі ся ў ра ды кра мя ныя ба ра ві кі, 
па да сі на ві кі ды баб кі, як раз бег лі-
ся па хвой ні ку бліс ку чыя мас ляч кі, 
як ата ку юць пянь кі ма ла дзень кія 
апень кі. І ка лі не ва ро ніць, не ўпус-
ціць іх час...

Дум кі пра ўсё ін шае — што сі лы 
не тыя (а ча сам і лес не той), што 
мо жа за кру жыц ца га ла ва, а но гі — 
за нес ці бог ве дае ку ды, вы гля да-
юць глуп ствам. Ча ла век упэў не ны, 
што, ня гле дзя чы ні на што, пой дзе 
і вер нец ца, са ры ен ту ец ца, не пра-
пад зе. На ват ін фар ма цыя пра тых, 
хто гэ та ўжо зра біў — то-бок за блу-
дзіў ся і пра паў, — на вя лі кі жаль, 
не спы няе.

Вось гэ та, як той ка заў, пра ве-
ра на на са бе.

Зна чыць, не так даў но (во сень жа 
цёп лая) за га рэ ла ся мне мах-
 нуць у гры бы. Спа да рож ні каў у той 
дзень, шка да, не знай шло ся — ру-
шы ла ад на. У лес пры еха ла на ма-
шы не, а ўжо там збо чы ла з да ро гі 
і гай да на по шу кі.

На маё, як зда ва ла ся, шчас це 
ба ра ві кі ста лі трап ляц ца ад ра зу ж 
і «за цяг ваць» усё да лей і да лей. 
Яны ж не да ва лі за дум вац ца пра 
зва рот ны шлях. А дзень, між тым, 
быў па хмур ны, мох пад на га мі ўсё 
час цей па ры ты дзі ка мі. Ад іх, ка за-
лі, трэ ба тры мац ца да лей, але ж... 
ку ды, у які бок іс ці?

Мя не апа на ваў страх. Доб ра, 
што ў кі шэ ні знай шоў ся ма біль нік,
хоць да па маг чы мне ён ні чым не 
змог: су вя зі ў тым мес цы не бы ло 
зу сім.

У ад чаі па шы ба ва ла на зад. Не 
так хут ка, як ха це ла ся б, вый шла 
на ней кую да ро гу... З яе ўжо змаг-

ла па зва ніць гас па да ру — ска заць, 
што за блу дзі ла ся. «Дзе?» — пы та-
 ец ца ён. — «У ле се», — ка жу. 
«У якім?» — «Каб жа ве да ла...»

Для гэ та га трэ ба бы ло зноў іс-
ці — у мае да лё ка не 27, пас ля ня-
даў няй апе ра цыі, з дум кай: «Ну дзе ж 
бы лі маз гі?»

...Што тро хі дзіў на, ні сто мы, ні 
сла бас ці спа чат ку не ад чу ва ла. На-
пе рад гнаў страх — аж па куль не 
апы ну ла ся на ўзлес ку, на по лі, за 
якім па ка за лі ся аб ры сы ўжо зна ё-
май вёс кі...

Вось тут я на рэш це змаг ла па-
зва ніць гас па да ру і ска заць яму, 
дзе я.

...Доб ра ўсё, што доб ра кан ча-
ец ца: ён сеў на ма та цыкл, за браў 
мя не, пад вёз да ма шы ны.

Коль кі кі ла мет раў я «ад ма ха ла» 
ў по шу ках гры боў і да ро гі на зад, 
не ве даю, а вось коль кі стра ху на-
цяр пе ла ся, — ве да ла доб ра. За-
раз дзя ся та му за ка жу, каб, перш 
чым іс ці ў лес, зір нуў у люс тэр ка ці 
паш парт, каб ус пом ніў кры ла тае 
«Дзя ры лы ка, па куль дзя рэц ца», 
каб па ду маў, ці вар ты тыя гры бы 
па тра ча на га зда роўя і нер ваў.

Ні на Бур ко,

Бя рэ зін скі ра ён.

«ЭЛЬ БРУС» 
ПАД НА ГА МІ,
аль бо ХА ЦЕ ЛА 
ПА СМЯ ЯЦ ЦА...

...Дзя цей у той ха це бы ло шас-
цё ра, і рас лі яны ўсе без баць кі. Не 
дзі ва, што бед на жы лі, у ад да ле-
най вёс цы. Як не дзі ва і тое, што 
ад ну з да чок, Гэ лю, ма ці ад да ла ў 
сям'ю стар шы ні кал га са. Дзяў чын-
цы, мож на ска заць, па шчас ці ла. 
Яна не мар на ва ла час на да ро гу 
да шко лы, ня дрэн на хар ча ва ла ся, 
ву чы ла ся, ну і ра бі ла, што ска жуць 
па гас па дар цы, гля дзе ла стар шы-
нё вых дзя цей. Так і жы ла.

Не як, рас каз ва ла, на стаў нік 
фі зі кі даў ёй пяць цу ке рак «Эль-
брус» — пры го жыя та кія, у сі няй 
аб горт цы.

Гэ ля спа чат ку сха ва ла іх (ха це-
ла за нес ці да до му), по тым больш 
уваж лі ва раз гле дзе ла, па каш та-
ва ла — толь кі ад ну, кры шач ку... 
А ўрэш це не вы тры ма ла і з'е ла 
ўсе — толь кі фан ці кі за ста лі ся. Іх,
зда ва ла ся б, мож на вы кі нуць, але 
шка да.

Вось дзяў чо і «змі кі ці ла» з сы-
рой буль бі ны вы́ ра заць не вя ліч кія 
бру соч кі, за гар нуць іх у па пер кі... 

Доб ра атры ма ла ся: ад са праўд-
ных прос та не ад роз ніш...

Ад нак не ка га «час та ваць» Гэ-
ля са ма па ба я ла ся. Яна муд рэй шы 
ход пры ду ма ла: «рас сы па ла» цу-
кер кі на ву лі цы, а са ма сха ва ла ся 
ў ха це ды ці куе, хто з дзя цей па ды-
ме? Ма лых жа ў вёс цы шмат. Ду-
ма ла, уміг пад бя руць, мо жа, яшчэ 
і па б'юц ца.

Аж тут на ву лі цы з'яў ля юц ца зу-
сім не яны, а... са лід ны дзядзь ка, 
сак ра тар сель са ве та. Уба чыў, што 
цу кер кі пад на га мі ва ля юц ца, азір-
нуў ся («Хто б мог згу біць?»), а по-
тым за іх ды ў кі шэнь.

А Гэ ля, бед ная, тут жа ў слё-
зы — ад рос па чы, ад стра ху. Ду-
ма ла ж, што дзе ці пад бя руць, што 
яна з іх па смя ец ца, а тут... І хоць бы 
той дзядзь ка сам па гля дзеў, што ў 
па пер ках, хоць бы не ка му чу жо му 
не даў...

«Каб на сён няш ні ро зум, то, вя-
до ма ж, па бег ла б — да гна ла ча-
ла ве ка, па пя рэ дзі ла, — праз паў-
ста год дзя (!) га ва ры ла мне Гэ ля. — 
А на дзі ця чы...»

Бы вае так — зро біш неш та дур-
ное і ўсё жыц цё яго пом ніш.

Яў ге нія Ку ле віч,

в. Ся лец,

Смар гон скі ра ён.

 Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

У ад ным асоб на ўзя тым 
ра ён ным цэнт ры (так і 

хо чац ца на пі саць: у па вя то вым 
го ра дзе N) ня даў на па бу да ва лі 
но вы дзі ця чы са док. Пры га жос ці 
і ўтуль нас ці над звы чай най — са-
ма ба чы ла: сце ны з пры го жы мі 
ма люн ка мі, яр кі мі ко ле ра мі рас-
фар ба ва ныя, у са мім сад ку на ват 
ба сейн ёсць, пля цо вак для гуль-
няў на два ры не каль кі, дэ ка ра-
тыў ныя кус ты аба пал тэ ры то рыі 
па са джа ныя, са ма тэ ры то рыя 
ме та ліч най ага ро джай аб не се на. 
І ўсё чын на-лад на, без уз ру шэн-
няў, хі ба пра ве рак за шмат, але 
яно ж зра зу ме ла — трэ ба пра-
кант ра ля ваць, каб у но вай уста-
но ве ва ўсім быў па ра дак.

Вось ад на та кая пра вер ка і 
вы свет лі ла, што пад тэ ры то рыю 
сад ка за бра лі ў го ра да N на не-
каль кі квад рат ных мет раў зям лі 
больш, чым на ле жа ла па пла не 
за бу до вы. Прад пі сан не да лі стро-
гае — вы яў ле ны «ка сяк» лік ві да-
ваць, пры чым тэр мі но ва. Ра зам 
з пер шым сне гам, які па кры се 
пе рай шоў у дроб ны дождж, «вы -
праў лен чыя ра бо ты» па ча лі ся. 
З ужо пад мерз лай зям лі ра бо чыя 
вы коп ва лі за бе та на ва ныя слу пы 
ме та ліч най ага ро джы, кус ты, якія 
ледзь па спе лі пры жыц ца, ка па-
лі но выя ямы, бе та на ва лі слу пы, 
пры ладж ва лі зня тую ага ро джу, 
спра ба ва лі па са дзіць на но-
вае мес ца кус ты. І так не каль кі 
дзён, і як тут не ўздых нуць ад 
за мі ла ван ня: маў ляў, ад пра ца-
ва лі зла джа на і апе ра тыў на, што, 
па да зраю, мяс цо выя чы ноў ні кі і 
зро бяць.

Ве да е це, якая ў гэ тай ні чым 
не вы дат най гіс то рыі ца на 

пы тан ня? Метр, ад сі лы — паў-
та ра. На столь кі ад нес лі ага ро-
джу. Пры чым за ёй — не двор, 
не тэ ры то рыя ма га зі на — пуст ка. 
На якой, маг чы ма, ка лі-не будзь 
штось ці па бу ду юць. А мо жа, не 
па бу ду юць, а па са дзяць дрэ вы 
і па ста вяць лаў кі. У лю бым вы-
пад ку, больш ла гіч ным вы гля дае, 
ка лі ўжо так атры ма ла ся, пад-
ка рэк та ваць план та го, што бу-
дзе на мес цы пуст кі (ка лі бу дзе 
ўво гу ле) — на ней кія, яшчэ раз 
паў та ру ся, паў та ра мет ра. Але 
на вош та ва зіц ца з пла на мі ды па-
пер ка мі, ка лі пра сцей зла маць 
па бу да ва нае, па бу да ваць на ноў? 
І лю дзі за ня тыя, і чы ноў ні кам га-
ла ва не ба ліць. А тое, што вы-
гля дае ўсё, вы ба чай це, ні больш 
ні менш звы чай най ду рас цю, ці, 
ка лі на мо ве го ра да N ка заць, 
га ла ва цяп ствам? Ні чо га, па абу-
ра юц ца лю дзі, па смя юц ца, і ўсё 
да лей пой дзе чын на-спа кой на.

У ін шым го ра дзе N зда ры ла ся 
ін шая гіс то рыя. У пад' ез дзе пя ці-
па вяр хо ві ка са пса ва ла ся элект-
рыч насць. Не лям пач ка пе ра га рэ-
ла, а з пра вод кай неш та зда ры ла-
ся. На ву лі цы цям нее ра на, га нак 
у пад' ез дзе вы со кі, та му жы ха ры 
ста лі аб ры ваць тэ ле фон у ЖЭ Се: 
зра бі це што-не будзь. ЖЭС ім у 
ад каз: у нас ця пер адзі ны ну мар 
115, мы ж су час ны го рад, зва ні-
це ту ды. Лю дзі зва ні лі ра зоў -на-
ццаць. Ім са служ бы 115 ад каз: 
ва ша за яў ка пры ня тая і пе ра ад-
ра са ва ная, ча кай це і не ду ры це 
га ла ву, не ад цяг вай це ад на шай 
вель мі важ най ра бо ты — ін шыя 
за яў кі пры маць. Ка ра цей, па куль 
ба бу ля з пер ша га па вер ха не 
зла ма ла на цём ным ган ку на гу, 
жы ха ры ча ка лі. Пас ля па зва ні лі 

на пра мую лі нію ў абл вы кан кам. 
Элект рык са свай го ж ЖЭ Са з'я-
віў ся праз га дзі ну (хоць і бы ла 
су бо та) і ўсё па пра віў. Праў да, 
ка жуць, што цёт ка з той адзі най 
служ бы ў кра ме за ка ці ла пас ля 
скан дал ад ной з жы ха рак та го 
пад' ез да (го рад не вя лі кі, амаль 
усе ад но ад на го ве да юць). Маў-
ляў, на вош та бы ло шум па ды-
маць аж у воб лас ці, праз два дні 
і так бы тую пра вод ку па дра ман-
та ва лі. Не га рэ ла ж...

Не ха чу ні ко га па крыў дзіць, 
але фі ла со фія па вя то ва га 

го ра да N, у якой усё зво дзіц ца 
да «а што тут та ко га?», «а ку ды 
спя шац ца?» і «абы ці ха бы ло», 
да гэ туль ся дзіць у га ло вах мно гіх 
слу жа чых у на шых не вя лі кіх га ра-
дах і мяс тэч ках. Жы ха ры вя лі кіх 
шум ных га ра доў з за мі ла ван нем 
згад ва юць пра пра він цыю, пра 
яе ня спеш ны лад жыц ця, ад сут-
насць мі тус лі вас ці і за кла по ча-
нас ці. На іў ныя ле ту цен ні кі, яны 
прос та не ве да юць, што гэ тыя ня-
спеш насць, ад сут насць за кла по-
ча нас ці і на ват мля васць ня рэд ка 
пра ек цы ру юц ца ў пра він цыі на 
ўсе сфе ры жыц ця. Рас ша вель-
ва ец ца ба ло та толь кі та ды, ка лі 
пры яз джае на чаль ства з Мін ска 
ці з воб лас ці. Вы за ўва жы лі, што 
гу чыць лейт ма ты вам вы яз ных 
пры ёмаў гра ма дзян і пра мых лі-
ній? Боль шасць пы тан няў маг ла
быць вы ра ша на на мес цы, ка лі б 
улас на на мес цы бы лі больш
уваж лі выя да праб лем лю дзей і 
кем лі выя ў вы ка нан ні сва іх не па-
срэд ных аба вяз каў...

У яшчэ ад ным па вя то вым 
го ра дзе N (зу сім не да лё-

ка ад ста лі цы) я ня даў на зай-
шла ў ад дзел жа но ча га адзен ня
ў га лоў ным уні вер ма гу. Па куль
ха дзі ла па між ве ша лак (адзі ная 
па куп ні ца на ўсю за лу), дзеў кі-
пра даў шчы цы, збіў шы ся ў ча род-
ку ля ка сы, па цяг ва лі з куб каў 
ка ву і з ці ка вас цю, бы якое рэд-
кае на ся ко мае, мя не раз гля да лі. 
Зра зу меў шы, што ні хто да мя не 
так і не па ды дзе, я ад ва жы ла-
ся ўсё ж пе ра пы ніць агле дзі ны і 
спы таць, ці ня ма су кен кі ін ша га 
па ме ру. Дзеў кі злёг ку збян тэ жы-
лі ся, пас ля пад штурх ну лі ад ну ў 
бок: «Тань ка, ідзі ты!» Тань ка, не 
да піў шы ка вы, ру шы ла да мя не з 
вы гля дам, ні бы збі ра ла ся ўку сіць 
за га ла ву. Я па лі чы ла за леп шае 
не ча каць, а па дзя ка ваў шы, ху-
цень ка рэ ці ра вац ца. Хоць у Мін-
ску ўжо кры ча ла б: «Дай це кні гу 
скар гаў!» Мо ў го ра дзе N па вет ра 
якое ін шае?

«Конь мой цо каў ка пы та мі па 
бруд ных ву лі цах, ва кол бы лі за-
мест хат ней кія ку рат ні кі, і адзі-
ным, што ад роз ні ва ла гэ та ад 
вёс кі, бы лі па ла са тыя буд кі, ля 
якіх ста я лі ву са тыя цэр бе ры ў ла-
та ных мун дзі рах, ды яшчэ дзве-
тры ка мен ныя кра мы на вы со кіх 
ар ках»... Па вя то вы го рад N, апі-
са ны Ка рат ке ві чам у «Дзі кім па-
ля ван ні...», дзя куй бо гу і пра ца ві-
тым лю дзям, даў но і не зва рот на 
за стаў ся ў да лё кім мі ну лым. Але 
ці да лё ка ады шлі не ка то рыя сён-
няш нія пра він цый ныя слу жа чыя 
ад сва іх «ка лег» — ге ро яў той 
апо вес ці?

І ці вар та дзі віц ца, што го га-
леў скі «Рэ ві зор», кры ху пе-

рай на ча ны ў Ку па лаў скім тэ ат ры 
на су час ны лад, па ста ян на збі рае 
анш ла гі?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


