
Што той ін стру мент, 
што гэ ты

Бы ло гэ та га ды два-тры та му, ка-

лі вяс на ўсё больш ус ту па ла ў свае 

пра вы, з со ра мам вы стаў ля ю чы на 

во чы мес цы, дзе тэр мі но ва трэ ба бы-

ло пры брац ца, на вес ці па ра дак... Час 

су бот ні каў, ка ра цей.

Адзін з іх ла дзіў ся ў вёс цы Кру па, 

доб ра вя до май сва ёй ку пел лю на ся мі 

кры ні цах з га ю чай ва дой. Ту ды, каб 

аку нуц ца, каб на браць ва дзі цы, едзе 

шмат лю дзей. І не толь кі на Ва до-

хры шча.

Дык вось як раз там у час су бот ні ка 

мы збі ра лі ся па пра ца ваць. Але спа-

чат ку (усе ў ра бо чай воп рат цы, хто з 

граб ля мі, хто з ве ні кам, хто з ся ке рай 

ды рыд лёў кай) у пэў ны час прый шлі 

ў пэў нае мес ца. Ста ім — ча ка ем аў-

то бус, які па ві нен за вез ці ў Кру пу, 

ві та ем ся з но вы мі людзь мі, што да-

лу ча юц ца да на шай кам па ніі, зда лё ку 

ба чым і вя до ма га ў ра ё не му зы ку Мі-

ха і ла Па пру гу. Пры чым пры па ра дзе, 

як той ка заў, з гар мо ні кам.

— Вы так са ма ў Кру пу? — жар там 

пы та емся ў яго.

— Так, — на поў ным сур' ё зе ад-

каз вае Мі ха іл.

«Мо жа, яго не ку ды пад вез ці трэ-

ба?» — міль га ну ла дум ка.

Ака за ла ся — не: яму, як і мно гім з 

нас, на пя рэ дад ні па тэ ле фа на ва ла на-

чаль ства і без ліш ніх пад ра бяз нас цяў 

па пя рэ дзі ла, каб заўт ра а вось май 

ра ні цы быў на пло шчы... Аба вяз ко ва 

з ін стру мен там.

Для на ша га сла ву та га му зы кі та кія 

зван кі, вя до ма ж, не ў на він ку. Яго 

час та не ку ды за пра ша юць — з ін-

стру мен там, з гар мо ні кам, зна чыць. 

Та му і гэ тым ра зам Мі хась па ду маў, 

што яго клі чуць вы сту піць на ней кім 

ме ра пры ем стве.

Ка ра цей, па да ро зе ў Кру пу не 

абы шло ся без жар таў і сме ху. Маў-

ляў, сва ёй му зы кай ён бу дзе ства-

раць нам ад па вед ны на строй... Але ж 

на мес цы му зы ка ад ста віў убок свой 

лю бі мы ін стру мент, зняў свя точ ную 

курт ку, над зеў ра бо чыя паль чат кі.

За тое па да ро зе на зад, зда ва ла-

ся, сам аў то бус ра зам з гар ма ніс там 

спя ваў за ліх вац кія пес ні!

...Да рэ чы і да го на ру му зы кан та, 

ён зу сім не су праць быў, каб я рас-

ка за ла гэ ту гіс то рыю. І на ват проз-

ві шча яго на зва ла. Вя сё лы ча ла век, 

які лю біць жар ты сам, не су праць па-

ве ся ліць ін шых.

Ала Аль фер,

г. Бе ра зі но.

Хто пы тае, той не блу кае...
Не ка лі даў но, у кан цы 60-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя, я зра бі ла ад но 

«вы на ход ніц тва», і за раз ха це ла ся б 

рас ка заць, што мя не пад штурх ну ла і 

як гэ та бы ло.

Зна чыць, на той час дзет кі мае 

ўжо тро хі пад рас лі, пай шлі ў шко лу, 

а сле дам і я вы ра шы ла па сту піць у 

ін сты тут, атры маць вы шэй шую аду-

ка цыю. Пад рых та ва ла ся да эк за ме-

наў, па спя хо ва зда ла і — ура! — мя не 

за лі чы лі на за воч нае ад дзя лен не!

Ра дас ці з гэ тай на го ды бы ло шмат, 

але не на доў га — па куль не да ве да ла-

ся, што ча ты ры га ды нам да вя дзец ца 

зда ваць эк за ме ны па за меж най мо ве, 

якая мне аса біс та не да ва ла ся ну ні-

як: ву чу-ву чу ня мец кія сло вы, а яны 

ад скок ва юць як га рох ад сцен кі! Га-

лоў нае — з ін шы мі прад ме та мі ні я кіх 

праб лем, а вось гэ ты... Ну прос та ней-

кай не адоль най га рой уз вы ша ец ца на 

ма ім шля ху да дып ло ма.

Хоць-не хаць та ды ўспом ні ла пры-

маў ку, што ра зум ны ўга ру не пой-

дзе — ста не шу каць аб ход. І — эў ры-

ка! — я знай шла яго! Ве да ю чы, што 

вы ву чаць за меж ную мо ву мы бу дзем 

на ба зе га зет ных ма тэ ры я лаў у ты ся-

чу слоў за се местр, я ку пі ла дзе сяць 

ад ноль ка вых га зет (як за раз пом-

ню, «Но вая Гер ма нія» за 18 ве рас-

ня 1967 го да), па пра сі ла зна ё ма га, 

які до сыць доб ра чы таў па-ня мец ку, 

па да браць мне ляг чэй шы ар ты кул і 

пісь мо ва пе ра клас ці яго на рус кую 

мо ву. Атры ма ны тэкст, як вер шык, 

я за ву чы ла на па мяць, а ўсе сло вы 

«за нес ла» ў ад мыс ло вы слоў нік (ім 

да зва ля ла ся ка рыс тац ца). Ка ра цей, 

да эк за ме ну я пад рых та ва ла ся.

Уба чыў шы гэ та, пе да гог, які пры-

маў іс пыт, за стаў ся за да во ле ны і зу-

сім не пры дзі раў ся. Ад но што га зе ту 

маю пе ра крэс ліў і за браў са бе. «Ну 

ня хай, — па ду ма ла, — до ма ж яшчэ 

дзе вяць штук за тое ж 18 ве рас ня... 

І та му на іс пы тах, што зда ва лі ся по-

тым у кан цы кож на га се мест ра, я ад-

чу ва ла ся бе ўсё смя лей і смя лей, 

а га зет, па якіх я зда ва ла эк за ме ны, 

ста на ві ла ся ўсё ме ней і ме ней.

І вось на рэш це доў га ча ка ны фі-

ніш: за чы ня ю чы дзве ры аў ды то рыі 

ў апош ні раз, я па-ня мец ку ска за ла 

вы клад чы кам: «Аўф ві дэр зе ен!» (да 

па ба чэн ня).

...Ці со рам на мне (бы ло і ёсць) за 

сваё вы на ход ніц тва? Зда ец ца, не, бо 

вы ву чаць ня мец кую мо ву праз 20 га-

доў пас ля Пе ра мо гі над фа шыс та мі 

не ха це ла ся мно гім. Да та го ж, шчы ра 

ка жу чы, і сэн су ў тым амаль не бы-

ло. Мы не ма ры лі та ды аб па езд ках 

у Гер ма нію і не пры ма лі за меж ных 

ту рыс таў тут.

Мі ра Лю бас кі на,

г. Баб руйск.

Ля чэн не шо кам... Як то кам
Не так даў но мне да вя ло ся ля жаць 

у баль ні цы. Дні (а тым больш ве ча ры) 

там, як вя до ма, доў гія, а раз моў — 

дык хоць ву шы за ты кай!

Не як вось га мон ка зай шла пра 

ля чэн не то кам. «А мож на яшчэ і шо-

кам, — за смя яў ся мой су сед па лож ку 

і по тым вось што рас ка заў.

Яго су сед ка Зоя вы рас ла ў сям'і 

на бож ных ста ра ве раў. Баць кі не ха-

це лі, каб яна ўсту па ла ў пі я не ры, по-

тым у кам са мол. Яны, мо жа, і ў шко лу 

яе не пус ці лі б, каб не ба я лі ся ўлад (на 

той час — ня хай і бяз бож ных).

Але ж вось ву чо ба скон ча на. Па-

сту паць у які-не будзь ін сты тут або 

тэх ні кум Зоя на ват не спра ба ва ла. 

Цвёр да ве ра чы яшчэ, што ўсе лю дзі 

доб рыя і сум лен ныя, што без Бо жай 

во лі з яе га ла вы не ўпад зе ні во дзін 

во лас, што шлю бы ла дзяц ца толь кі на 

ня бё сах і г. д., яна, як па ра і лі баць кі, 

улад ка ва ла ся пра ца ваць на швей ную 

фаб ры ку, за ся лі ла ся ў ра бо чы ін тэр-

нат. І, мяк ка ка жу чы, вель мі здзі ві-

ла ся: амаль усе яе «су жы цель кі» — 

ад уча раш ніх школь ніц да цё та чак пад 

со рак — не ба я лі ся вы піць-па ку рыць, 

мно гія не са ро ме лі ся гру бай муж чын-

скай ла ян кі ды і не ча па нак з ся бе не 

стро і лі — пры во дзі лі да ся бе хлоп цаў, 

ча сам па кі да лі іх на нач...

У та кім ата чэн ні Зоі бы ло, вя до-

ма ж, ня доб ра, ад нак яна вы ра шы ла 

цяр пець, ду маць, што вось гэ та — вы-

пра ба ван не ве ры, якое па слаў сам 

Гос пад. І ўсё б, мо жа, ні чо га, ка лі б 

яно, гэ тае вы пра ба ван не, скон чы ла ся 

праз год ці праз два, а то ж «пра цэс» 

за цяг нуў ся...

Факт, што ад ной чы цяр пен не ў 

дзяў чы ны лоп ну ла: пай шла да стар-

шы ні пра фка ма, ра зам з ім да ды-

рэк та ра фаб ры кі, які з улі кам Зо і ных 

пра цоў ных за слуг зга дзіў ся вы дзе-

ліць ёй жыт ло ў ін шым ін тэр на це, 

пры чым блоч на га ты пу: два па кой-

чы кі, сан ву зел, кух ня... Зою зу сім не 

па ло ха ла, што гэ та на два ча ла ве кі... 

І з тым са мым дру гім да яе не ўжыў-

ся ні хто...

Ні на і са праў ды бы ла дзеў ка дзі ка-

ва тая. Рас каз ва лі, што рас ла не дзе 

ў ле се і ў до сыць праб лем най сям'і. 

А та му не ра зу ме ла, на вош та, на-

прык лад, пры бі раць са ста ла, мыць 

по суд і пад ло гу, на вош та мыц ца са-

мой час цей, чым адзін раз на ме сяц, 

на вош та на огул неш та ра біць, ка лі, 

на еў шы ся ма ка ро ны з яеш няй, мож на 

ля жаць на лож ку?

Пры ня ўшы вось та кое су сед ства 

за чар го вае вы пра ба ван не ве ры, 

Зоя спяр ша па ці ху-па ма лу ўзя ла ся 

за спра ву. Па да ры ла су сед цы зуб ную 

па сту і шчот ку, са ма ста ла на во дзіць 

шык-бляск ва ўсіх агуль ных па мяш-

кан нях, пры бі раць, на ват мыць Ні нін 

по суд, каб по тым ска заць:

— Ну, па гля дзі — гэ та ж так прос-

та... А як пры го жа!

Су сед ка, як зда ва ла ся, ба чы-

ла (хоць і маў ча ла), яна са бе на ват 

звыч ку ўзя ла ў шчы лін ку па між ліс-

та мі фа не ры ў дзвя рах па зі раць, што 

ро біць Зоя.

— Не ха вай ся, вы ходзь, — клі ка ла 

ча сам тая.

Ні на не ад зы ва ла ся...

— Ну ні я кіх сіл ма іх з ёю! — па-

скар дзі ла ся не як Зоя, на ты дзень 

пры ехаў шы да баць коў. — Не ве даю, 

што і ра біць.

— У мя не ёсць ідэя! — за ік нуў ся 

ста рэй шы брат.

— Гэ та ж якая? — на сця ро жы ла ся 

сям'я, але мар на.

— Рас каз ваць ні чо га не бу ду, — 

па пя рэ дзіў хло пец. — Я па спра бую... 

Праў да для гэ та га, — ска заў ён Зоі, — 

мне трэ ба ў ця бе па на ча ваць.

...На заўт ра ўве ча ры яны ўдва іх 

пры еха лі ў ін тэр нат.

— Гля дзі — і вось так кож ны 

раз! — ледзь не з пла чам ска за ла 

Зоя, уба чыў шы ў ван не за мо ча ную 

(яшчэ да яе ад' ез ду...) Ні ні ну курт ку, 

а ў кух ні — бруд ныя па тэль ню, каст-

ру лі ды цэ лую га ру та ле рак.

Шчас це, што ес ці ім зу сім не ха це-

ла ся, і та му Зоя з бра там ра зы шлі ся 

спаць.

...А на заўт ра з ра ні цы яны пра чну-

лі ся і, мож на ска заць, жыт ло не па-

зна лі: і ра ка ві на ў кух ні, і ван на бы лі 

пус тыя і чыс тыя.

— Ты што — усё па вы кід ваў? — 

спа ло ха на спы та ла Зоя ў бра та.

— Не. Я спаў як су рок, — ледзь не 

ба жыў ся той. — Ты ж мя не ве да еш — 

мне б га ла ву да па душ кі...

— І што — ні чо га не чуў, не ба-

чыў?

— Не.

— Цуд ней кі! — не зра зу ме ла 

Зоя.

Пры чым, як ака за ла ся, зу сім не 

«ад на дзён ны», бо су сед ку — ну як 

хто пад мя ніў! На кух ні больш ні вод-

най бруд най та лер кі, у ван не — ні вод-

най не да мы тай адзе жы ны...

Толь кі праз га ды, за чар кай, са 

сме хам і зу сім не Зоі брат рас ка заў, 

што ж ён та ды зра біў.

Спа чат ку, зна чыць, па ста яў ка-

ля акна (пе ра ка наў ся, што Ні на за-

ня ла сваю па зі цыю — пад гляд вае ў 

шчы лі ну ў дзвя рах), по тым да тру соў 

раз дзеў ся, з руч ні ком на пля чы сха-

дзіў у ван ну, вяр нуў ся на зад, на кух ні 

ад кру ціў кран над бруд ным по су дам, 

з мы лам, доб ра сум лен на і па па рад-

ку вы мыў ру кі і твар, шыю і гру дзі, 

а на рэш це — усё, што... ні жэй, вы-

цер ся, лёг на рас кла душ ку і на ват 

«за хроп».

Дзі кун ка Ні на (ён так са ма пад гляд-

ваў) з'я ві ла ся ў кух ні хві лін праз двац-

цаць і ці хень ка, па ад ной мі сач цы-та-

лер цы ста ла пе ра но сіць посуд у свой 

па кой. Ту ды ж, вы кру ціў шы, па зно сі ла 

ўсё, за мо ча нае ў ван не...

Ка ра цей, па сло вах май го су се да 

па баль ніч ным лож ку, ля чэн не шо кам 

ста ла для той дзі кун кі не менш ка рыс-

ным, чым для некага ля чэн не то кам.

А. Ма роз,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ЖЫЦЦЁ 5 Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

На мі нан ты 
на прэ мію Дар ві на,
а бо Ня ма ў ча ла ве ка гор ша га во ра га, 
чым ён сам

НЕ ве даю, як вас, а мя не вель мі ўра зіў вы па дак, пра які 

на днях пі са ла на ша га зе та ў пад бор цы на він. Жан чы на 

з Мар' і най Гор кі неш та, на пэў на, вель мі смач нае сма жы ла на 

па тэль ні — мо жа, кат ле ты, мо жа, пон чы кі, мо жа, ча бу рэ кі — 

у апе ра тыў най звод цы та кія пад ра бяз нас ці не ўказ ва юц ца. 

Зрэш ты, што б там ні сма жы ла ся, алей на па тэль ні ў адзін 

мо мант за га рэў ся. Гас па ды ня, не па ду маў шы, сха пі ла па лы ха-

ю чую па тэль ню і пад су ну ла яе пад вя лі кі на пор ва ды. Вог нен-

ныя кроп лі (алей, па сут нас ці сва ёй, гэ та той жа бен зін, ва дой 

яго не па ту шыш), па ля це лі ўверх і тра пі лі на на цяж ную столь. 

Якая, як вя до ма, «хі міч ная хі мія», да та го ж лёг ка ўзга раль ная. 

Яна па ча ла га рэць і ка паць уніз... Ка ра цей, вы нік той ня ўда-

лай вя чэ ры,— гас па ды ня і яе два нац ца ці га до вы сын тра пі лі ў 

баль ні цу з апё ка мі, па пса ва ная мэб ля на кух ні, столь зга рэ ла 

не толь кі на кух ні, але і ў ка лі до ры...

Аб мяр коў ва лі гэ та з ка ле га мі, здзіў ле на ўзды ха лі: маў ляў, 

чым ча ла век ду маў... Але, ка лі я спы та ла: а што б кож ны з 

нас ра біў у па доб най сі ту а цыі, боль шасць шчы ра пры зна ла ся, 

што з па ла ю чым по су дам так са ма па спя ша лі ся б да кра на з 

ва дой. І гэ та пры тым, што ўсе яшчэ са школь ных ча соў ве-

да юць: так ра біць нель га...

ШТО кі руе на мі, ка лі ро бім учын кі, якія ідуць ураз рэз з 

эле мен тар ны мі што дзён ны мі пра ві ла мі бяс пе кі, ад вы-

ка нан ня якіх за ле жыць жыц цё і зда роўе ня рэд ка не толь кі нас 

са міх, але і бліз кіх лю дзей? Ня ве дан не? Упэў не насць: з кім 

за ўгод на, толь кі не са мной? Ад сут насць са ма га га лоў на га 

ін стынк ту — са ма за ха ван ня? На пэў на, усё ра зам. Асаб лі ва 

ка лі раз мо ва ідзе не пра пе ра ход да ро гі на чыр во нае свят ло ці 

ры бал ку на та нют кім лё дзе — тут ды яг наз вя до мы: звы чай ная 

не вы леч ная ду расць, а пра вы пад кі, ка лі ча ла век не схіль ны 

да ры зы коў ных учын каў і маз гі ў яго, зда ец ца, на мес цы, — 

але ж на та бе...

Вы па дак, ка лі муж чы на зліў ва ўні таз рас тва раль нік для 

фар бы, а пас ля, пры ку рыў шы цы га рэ ту, кі нуў ту ды ж не па ту-

ша ную за пал ку, ус пры ма ец ца як анек дот. Але, ка лі вы ву чыць 

апе ра тыў ныя па ве дам лен ні МНС за мі ну лыя га ды, да ве да-

еш ся, што зда рэн не са праў ды ме ла мес ца ў Мін ску. Ле тась 

у су сед няй з на шай вёс цы ад бы ло ся неш та па доб нае. Дач нік 

за бег у сен цы вы піць ква су. Сха піў цём ную бу тэль ку, глы нуў ад 

ду шы... У бу тэль цы ака заў ся бен зін: сам жа з кла доў кі і вы нес, 

ка лі тры мер за праў ляў. Вя до ма, тут жа вы плю нуў атру ту, ды 

ня ўда ла — тра пі ла і на май ку, і на шта ны. Што, вы ду ма е це, 

ён зра біў? Па спя шаў ся пе ра апра нуц ца? Як бы не так — ён 

вы ра шыў гэ тую спра ву спа чат ку «пе ра ку рыць». Пад нёс за-

паль ніч ку да тва ру і... Доб ра, што жон ка па ла ві кі на ву лі цы 

вы бі ва ла — гэ тым са мым па ла ві ком яна з яго по лы мя і збі ла. 

Але гру дзі доб ра пад сма ліў... Ды што ка заць: ва ша па кор ная 

слу га ад ной чы з трух ля ва га вы со ка га пня ка ля ха ты шэрш няў 

ра шы ла вы ку рыць, укі нуў шы ў дуп ло за па ле ную ануч ку, на-

мо ча ную ў бен зі не. І ве да ла ж, і не раз на свае во чы ба чы ла, 

што трух ля вае ўспых вае, як по рах, і га рыць хут ка... Не спа лі ла 

я род ную ха ту і па ло ву вёс кі толь кі та му, што до ма бы ла ўся 

на ша не ма лая сям'я, ды і ка ло дзеж з да во лі ма гут най пом пай 

у нас зу сім не да лё ка ў два ры...

ДОБ РА, агонь — са ма па са бе суб стан цыя не бяс печ ная, на 

лю бую па мыл ку рэ агуе ім гнен на, і ў апраў дан не мож на 

ска заць: зра біў не па ду маў шы. А чым ду ма юць (так, ду ма-

юць, бо ча су на гэ та ха пае), лю дзі, якія цяг нуць на пад во рак 

зной дзе ныя бо еп ры па сы ча соў мі ну лай вай ны. Па мя та е це 

ня даў ні вы па дак, як адзін «уме лец» бал гар кай бом бу пі ла-

ваў? А ра та валь ні кі да гэ туль, пэў на, ус па мі на юць той пад во-

рак на Го мель шчы не, дзе тая ж авія цый ная бом ба (да рэ чы, 

аб са лют на спраў ная), вы ка рыс тоў ва ла ся ў якас ці ка лод кі, на 

ёй на ват дро вы сек лі. У зна ё май свяк ру ха на са праўд ную мі-

ну, якую дзед пры ва лок з ле су, па ста ві ла боч ку са збож жам 

для ку рэй. А год на зад — із ноў пра бом бу, лю бяць іх на шы 

лю дзі! — у Лель чыц кім ра ё не са пё ры да ста ва лі не бяс печ ны 

бо еп ры пас са сто га се на на пад вор ку. Бом бу пры нёс гас па дар, 

ад пі ла ваў (!) ад яе хвост, ас тат нюю част ку — з тра ты лам на 

мес цы рас пі лу — сха ваў у стог і за га даў жон цы ні ко му пра тое 

не ка заць. Са пё ры толь кі дзі ву да ва лі ся, як ста кі лаг ра мо вы 

сна рад не ўза рваў ся — ака за ла ся, ён быў у ба я вым ста не...

А як мы па во дзім ся бе з не зна ё мы мі жы вё ла мі? Не толь кі з 

чу жы мі свой скі мі, але і з дзі кі мі. Ой ты му сі-пу сі, ды каб яшчэ і 

па гла дзіць. Але ж на ва коль ны свет — гэ та не кан такт ны заа-

парк. І жы выя іс то ты па вод ле спрад веч ных за ко наў пры ро ды, 

бу дуць ся бе ба ра ніць, як мо гуць, ка лі ба чаць у нас не бяс пе ку. 

Па мя та е це гэ ты вы па дак на Брэст чы не, ка лі спро ба зра біць 

фо та з баб ром скон чы ла ся тра ге ды яй? Звер не ве даў пра 

бяс крыўд ныя на ме ры та го, хто да яго на блі зіў ся, пад ско чыў 

і ўку сіў ча ла ве ка за на гу, пра ку сіў шы ар тэ рыю... І хто ця пер 

ска жа, што ў смер ці гэ та га не ба ра кі ві на ва ты ба бёр? Як ні хто 

ў на шых мяс ці нах не ві на ва ціў яр ша, ка лі ха ва лі ма ла до га 

хлоп ца, які на ры бал цы, па спра чаў шы ся, па спра ба ваў гэ тую 

ры бі ну пра глы нуць жы вой. Ёрш прос та ба ра ніў сваё жыц цё, 

рас пус ціў шы ка лю чыя пёр кі пра ма ў ры ба ка ў гор ле...

ВЫ чу лі штось ці пра прэ мію Дар ві на? Гэ та та кая вір ту аль-

ная ан ты прэ мія, якая што год пры су джа ец ца лю дзям, што 

най больш дур ным спо са бам па мер лі або стра ці лі здоль насць 

мець дзя цей. Ча му Дар ві на? Бо яе на мі нан ты з-за сва іх дур-

ных не вы тлу ма чаль ных учын каў ужо не па поў няць ге на фонд 

ча ла вец тва і тым са мым яго... па леп шаць.

Ка лі за ду мац ца, мно гія з нас маг лі б на яе прэ тэн да ваць. 

Прос та па шан ца ва ла, што не тра пі лі на ват у на мі нан ты.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

7 лютага 2020 г.


