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ЁН
Мож на лі чыць, што лю боў да 

му зы кі дзесь ці па спры я ла іх су-

стрэ чы. Але спа чат ку не вя лі кі 

эк скурс у мі ну лае су раз моў цы. Іг-

раць на ін стру мен тах ён на ву чыў ся 

яшчэ пад час ву чо бы ў Шкло ўскай 

шко ле-ін тэр на це для дзя цей з па-

ру шэн ня мі зро ку, пас ля яе за кан-

чэн ня без ра бо ты не ся дзеў ні дня. 

Кі ра ваў хо рам на род най пес ні на 

прад пры ем стве та ва рыст ва сля-

пых, быў ды рэк та рам куль тур на-

рэ а бі лі та цый на га цэнт ра, на чаль-

ні кам ад дзе ла куль тур на-ма са вай 

ра бо ты на гэ тым жа прад пры ем-

стве, на ват па спеў па пра ца ваць 

прад пры маль ні кам — зай маў ся 

му зы каль ным аб слу гоў ван нем 

ся мей ных ура чыс тас цяў. Ус па мі-

нае, як ура зі ла яго в'ет нам скае 

вя сел ле. На ста ле ні я кай га рэл кі і 

за кус кі, на 40 ча ла век 40 бу тэ лек 

пі ва і столь кі ж па чак се мак. Па ся-

дзе лі га дзі ны паў та ры і ра зы шлі ся. 

І ўсе бы лі за да во ле ныя. Біз нес — 

скла да ная рэч, але Мі ка лай ра бо-

ты не ба яў ся. Ха па ла і цяж кас цяў. 

Ад ной чы лёс пры вёў яго ў царк-

ву, дзе ён па ка яў ся і пры няў хры-

шчэн не. А хут ка ў яго жыц ці з'я ві-

ла ся Га лі на. Спа чат ку іх ста сун кі 

аб мя жоў ва лі ся сло ва мі «доб ры 

дзень!» і «па куль». Мі ка лай 15 га-

доў быў ха лас ця ком і дзесь ці ўжо 

звык ся з гэ тым ста но ві шчам. Ужо 

і да рос лая дач ка на ра дзі ла яму 

дзвюх уну чак — Ан ге лі ну і Мі ла-

ну. Пра ся бе, ад ным сло вам, ужо 

і не думаў.

ЯНА
Га лі не Маль ца вай у жыц ці не 

вель мі шчас ці ла.

— Я пра жы ла ў шлю бе сем га-

доў, по тым збег ла, — ус па мі нае 

яна пра сваё пер шае за муж жа. — 

За бра ла дзя цей і пры еха ла сю-

ды. Я ж са ма з За бай кал ля. Ка лі 

вы хо дзі ла за муж, не ве да ла, што 

мой абран нік так моц на п'е. А ён 

быў ал ка го лік-адзі ноч ка. Пры хо-

дзіў да до му і піў да бе лай га рач кі. 

Сло вам, я не вы тры ма ла. Збег ла і 

25 га доў бы ла ад на. Ду ма ла, што 

ні ко лі больш не вый ду за муж.

Да пен сіі Га лі на пра ца ва ла 

пры ём най ма май — вы ха ва ла 

двух хлоп чы каў. Адзін — ін ва лід, 

у яго не да раз ві тыя ру кі. Але гэ та 

не пе ра шко дзі ла яму па сту піць у 

Баб руй скі ка ледж мас тац тваў. Ён 

яшчэ пер ша курс нік, але ма люе цу-

доў ныя кар ці ны, яго на ват у прык-

лад ста вяць. Дру гі сё ле та ідзе ў 

дзя ся ты клас. У пры ём най ма ці ён 

пра жыў 11 га доў, за раз вяр нуў ся 

ў бія ла гіч ную сям'ю. Га лі на абод-

вум вы ха ван цам заў сё ды ўну ша-

ла, што баць кі — гэ та ад Бо га. Яны 

маг лі асту піц ца, але для дзя цей 

ні ко га ня ма на све це блі жэй, чым 

яны. Дзя ку ю чы ёй хлоп чы кі на ла-

дзі лі ад но сі ны са сва і мі сем' я мі. 

«Ця пер у іх па дзве ма ці», — усмі-

ха ец ца Га лі на.

Да па ма гаць ін шым — гэ та яе 

пер ша сная за да ча. Доў гі час яна 

з ад на дум ца мі шэф ства ва ла над 

вы ха ван ка мі бы лой ма гі лёў скай 

шко лы-ін тэр на та для дзяў чы нак-

сі рот. Так атры ма ла ся, што спе-

цы я ліст, які ра ней да па ма гаў пра-

во дзіць му зыч ныя ве ча ры, не змог 

больш су пра цоў ні чаць з імі. І та ды 

Га лі на звяр ну ла ся да свай го но ва-

га зна ё ма га — Мі ка лая.

ЯНЫ
7 ве рас ня спаў ня ец ца роў на 

два га ды, як яны рас пі са лі ся і па-

вян ча лі ся.

— Яна пры еха ла да мя не і 

ска за ла: «Ад пус ці мя не, каб мы 

рас ста лі ся, і я пра ця бе больш не 

ду ма ла, — ус па мі нае хва лю ю чыя 

мо ман ты та го пры знан ня Мі ка-

лай. — А я стаў пе рад ёй на ка ле-

ні і ска заў: не ад пу шчу. У мя не да 

Га лі ны так са ма бы лі пя шчот ныя 

па чуц ці, але ба яў ся, што ў ад каз 

па чую — не.

— Мя не ска ры ла яго ўнут ра ная 

сі ла: больш моц на га ча ла ве ка я не 

ба чы ла ў сва ім жыц ці. Гэ та сі ла 

да па маг ла яму ад быц ца і не зла-

мац ца, — Га лі на з не ве ра год най 

пя шчо тай гля дзіць на му жа.

— Нам доб ра ра зам, — гла дзіць 

яе ру ку Мі ка лай. — На ват ня ма 

з-за ча го па сва рыц ца.

— А як спрэч ныя пы тан ні вы ра-

ша е це? Кож на му, на пэў на, хо чац-

ца, каб па слу ха лі 

ме на ві та яго, — 

спра бую да ве-

дац ца сак рэт 

та кіх ідэа льных 

уза е ма ад но сін.

— У нас спрэч-

ных пы тан няў не 

ўзні кае, — па-

ціс кае пля чы ма 

Мі ка лай. І Га лі на 

згод на кі вае га-

ла вой. — Мы ўсё 

ста ра ем ся аб мер ка ваць. На прык-

лад, я га ва ру, што пас ля абе ду 

гля джу фут бол. Ка лі неш та трэ ба, 

да вай зро бім за раз. Усе спрэч ныя 

пы тан ні ўзні ка юць ад на ша га бяз-

лад дзя, мы са мі гэ та му са дзей ні-

ча ем. Трэ ба прос та пра віль на рас-

стаў ляць ак цэн ты.

— А бы вае так, што вы да зва-

ля е це са бе, на прык лад, ха дзіць 

до ма не пры бра ная? Маў ляў, муж 

усё роў на не ўба чыць, — за даю 

пра ва ка цый нае пы тан не Га лі не.

— Мі ка лай доб ра ве дае, як і ў 

чым я ха джу, — усмі ха ец ца яна.

— Я столь кі га доў пра жыў у 

цем ры, што доб ра на ву чыў ся ад-

чу ваць тое, што ін шыя ба чаць, — 

ка жа Мі ка лай.

Кож на му з іх па 57 га доў, Мі-

ка лай ста рэй шы за Га лі ну ўся го 

на ме сяц. У та кім уз рос це вель мі 

скла да на мя няць свае звыч кі. Але 

і тут, ка жуць су жэн цы, ёсць свае 

плю сы.

— Ра ней мне ўвесь час пры хо-

дзі ла ся браць на ся бе ад каз насць 

за ўсе спра вы, — пры во дзіць прык-

лад Га лі на. — Ця пер я гэ тыя функ-

цыі з за да валь нен нем пе радала 

Мі ка лаю. Ён вель мі на дзей ны і ад-

каз ны ча ла век.

— Я жыў па-спар тан ску, ні чым 

ся бе асаб лі ва не пес ціў, та му ад 

ча гось ці ад маў ляц ца мне і не спат-

рэ бі ла ся. За тое ця пер Га лі на за мя-

няе мне во чы, — ва ўні сон жон цы 

ка жа Мі ка лай.

УНУТ РА НЫ 
ЗРОК

Ва ўяў лен ні боль шас ці доб ры 

ад па чы нак удва іх — гэ та паў днё вы 

ку рорт, мо ра, сон ца амаль 12 ме-

ся цаў у год. Мае су раз моў ні кі лі-

чаць, што пры га жэй за бе ла рус кія 

пей за жы ня ма ні чо га. Прос та ў гра-

мад стве іс нуе стэ рэа тып, які ні хто 

ча мусь ці не пад вяр гае су мнен ню. 

Мі ка лай з Га лі най вель мі лю бяць 

па да рож ні чаць і ад кры лі для ся бе 

ці ка вае мес ца на Брас лаў скіх азё-

рах. Сё ле та спе цы яль на па еха лі 

ту ды на дзесяць дзён. Зня лі двух-

па вяр хо вы ка тэдж на дзве сям'і — 

для ся бе і для дач кі Га лі ны. Кух ня, 

сан ву зел, усе вы го ды — жы ві і ра-

дуй ся. На ват учас так ка ля до ма 

быў, дзе да зва ля ла ся са рваць той 

жа агу рок або кроп.

— Гэ та та кі сім па тыч ны ху та рок 

на тры да мы, — удак лад няе Мі ка-

лай. — У ад ным жы лі мы, у дру гім 

гас па да ры, а ў трэ цім — фер ме-

ры. У апош ніх мы куп ля лі ма ла ко 

і яй кі. Дзень па чы наў ся са спе ваў 

пту шак. А пя тай га дзі не ра ні цы ўсё 

на во кал ажы ва ла. Столь кі пту шак, 

як там, я яшчэ ні дзе не чуў. Бус лы 

над га ло ва мі лё та лі.

— Мы за гэ тыя дзесяць дзён ні 

ра зу тэ ле ві зар не ўклю чы лі, і на-

ват адзін дзень цал кам пра тры-

ма лі ся без тэ ле фо наў, — смя ец ца 

Га лі на.

Мі ка лай так смач на рас каз вае 

пра ма ляў ні чыя пей за жы і так час-

та паў та рае сло ва «ба чыў», што ў 

мя не за крад ва ец ца су мнен не — 

а мо ча ла век не та кі ўжо і не ві-

ду шчы?

— Ён вель мі шмат ба чыць 

та го, што мы на ват не ра зу ме-

ем, — з лю боўю гля дзіць на му жа 

Га лі на. — Ідзём па ву лі цы дзе-не-

будзь, а ён па пя рэдж вае: вунь там 

ма шы на ста іць. І са праў ды ста іць. 

Пры чым не за ве дзе ная. Праў ду ка-

жуць: ка лі Бог за бі рае неш та ад но, 

аб васт ра юц ца ін шыя па чуц ці.

— Гэ та ўсё мой унут ра ны 

зрок, — смя ец ца Мі ка лай. — Да 

мя не пры хо дзіць зай мац ца ва ка-

лам хлоп чык, яко му дзевяць га доў. 

Я чы таю па Брай лі, а ён пы та ец ца: 

як вы ба чы це? Рас тлу ма чыў, што 

на кон чы ках паль цаў у мя не воч кі. 

Яму так ста ла гэ та ці ка ва, што ён 

пра па на ваў згу ляць у хо ван кі. Маў-

ляў, знай дзі це мя не сва і мі «воч ка-

мі». Ён ха ваў ся, а я зна хо дзіў. Пас-

ля гэ та га бы ло цяж ка пе ра ка наць 

яго, што я цал кам не ві ду шчы.

ДРУ ГОЕ 
ДЫ ХАН НЕ

Дзень су жэн цаў на сы ча ны роз-

ны мі па дзея мі і су стрэ ча мі. Мі ка-

лай з'яў ля ец ца кі раў ні ком хо ру 

на род най пес ні ў Ма гі лёў скім га-

рад скім цэнт ры куль ту ры і воль-

на га ча су. Быў пе ры яд, ка лі ён 

ад на ча со ва ўзна чаль ваў ча ты ры 

роз ныя ха ра выя ка лек ты вы. За раз 

за ста ло ся толь кі тры, два з якіх — 

на род ныя.

— Мы шмат ча су пра во дзім ся род 

лю дзей. У Цэнт ры куль ту ры трой чы 

на ты дзень рэ пе ты цыі да поз ня га 

ве ча ра. Вель мі шмат да ём кан цэр-

таў, за мі ну лы се зон — з ве рас ня 

да чэр ве ня — у нас бы ло 67 вы ступ-

лен няў. І гэ та не ўліч ва ю чы яшчэ 

двух ас тат ніх ка лек ты ваў.

— Я на ват на ву чы ла ся іг раць 

на лыж ках і тра шчот ках, — ра ду-

ец ца Га лі на.

— А я спя ваць стаў больш, — 

да дае Мі ка лай. — На шы ка лек тыў-

ныя су стрэ чы — гэ та асаб лі вы псі-

ха ла гіч ны стан. На ват му зы кан ты 

ка жуць: па куль іш лі на рэ пе ты цыю, 

ад чу ва ла ся сто ма. А прый шлі, за-

спя ва лі, і дру гое ды хан не ад кры ла-

ся. Узяць ня даў ні фес ты валь агур-

ка ў Шкло ве. Пры еха лі, спя ко та 

страш ная — плюс 30, на пло шчы 

ні дрэў ца. Па ча лі спя ваць — за-

рад з'я віў ся. Мы ад чу ва ем, што 

да стаў ля ем ра дасць ін шым, і гэ та 

на тхняе. Усе на шы спе ва кі пра цу-

юць, але сіл ха пае, каб ве ча рам на 

кан цэрт па ехаць. Транс пар ту свай-

го ня ма, ка рыс та ем ся гра мад скім, 

але лю дзі не скар дзяц ца. Ме сяц 

бы лі ка ні ку лы, і ўсе за су ма ва лі: ка-

жуць, доб ра, што мы збі ра ем ся, 

а то ўжо цэ лую веч насць не ба чы-

лі ся. А на шы ад но сі ны з Га лі най, 

пас ля та го як я яе ў хор пе ра ма ніў, 

яшчэ мац ней шыя ста лі. Жы вём і 

ра ду ем ся. У нас на тра іх дзве дач-

кі, сын і восем уну каў. Дрэн на, ка лі 

ча ла век адзін. У лю бым уз рос це 

хо чац ца ста сун каў.

— Каб у сям'і бы лі мір і спа кой, 

трэ ба ўмець раз маў ляць, — ка-

жа Га лі на. — Лю дзі мо гуць пра-

жыць ра зам усё жыц цё... і так і 

не на ву чыц ца гэ та му. Яны бу дуць 

раз маў ляць пра зда роўе, дзя цей, 

на двор'е, а вось сес ці і рас ка-

заць ад но ад на му, што ад чу ва-

юць, — не мо гуць. Пер шы час у 

нас так са ма бы лі не па ра зу мен ні. 

Ба наль ны прык лад. У ма ім до ме 

заў сё ды зі мой бы ла тэм пе ра ту ра 

плюс 21 гра дус — гэ та кам форт на 

для мя не. У ква тэ ры Мі ка лая — 27. 

У мя не сэр ца пры пы ня ла ся. Ка-

лі я ка за ла, што мне дрэн на, ён 

ду маў, што я кры ты кую ква тэ ру. 

Бы лі і ін шыя дро бя зі. Па куль мы 

не па ча лі тлу ма чыць ад но ад на-

му, што не так, ад чу ва ла ся ней кая 

на цяг ну тасць. Ме на ві та та му сем'і 

і рас па да юц ца, што ня ма ад кры-

тас ці. Ад но толь кі — ты па ві нен, 

ты па він на.

— Мы ста ра ем ся ні чо га адзін 

ад ад на го не ха ваць. Ка лі ёсць 

пы тан ні — пра га вор ва ем, і праб-

ле мы згладж ва юц ца, — да дае Мі-

ка лай. — Ра бо чыя мо ман ты ста ра-

ем ся па кі даць за дзвя ры ма, а ка лі 

ёсць пы тан ні, аб мяр коў ва ем. Вось 

і ўвесь наш сак рэт.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЖЫ ВЁМ 
І РА ДУ ЕМ СЯ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

«Усе спрэч ныя пы тан ні 
ўзні ка юць ад на ша га 
бяз лад дзя, мы са мі гэ та му 
са дзей ні ча ем. Трэ ба прос та 
пра віль на рас стаў ляць 
ак цэн ты».

«Па куль мы не па ча лі 
тлу ма чыць ад но ад на му, 
што не так, ад чу ва ла ся 
ней кая на цяг ну тасць. 
Ме на ві та та му сем'і 
і рас па да юц ца, што ня ма 
ад кры тас ці. Ад но толь кі — 
ты па ві нен, ты па він на».

На Брас лаў скіх азё рах з дач кой Тац ця най і ўну ка мі.

Сяб ры він шу юць Мі ка лая і Га лі ну з са мым шчас лі вым днём у жыц ці.


