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Я доб ра за пом ніў той 

дзень... Ішоў пер шы снег. На 

чор ным ха лод ным ас фаль це 

сня жын кі зда ва лі ся бя лют кі мі 

ма тыль ка мі. Са мыя спрыт ныя 

з іх кру жы лі ся ка ля ліх та роў, 

утва ра ю чы ад чай на-сме лыя 

бе лыя клуб кі, што ва ру шы-

лі ся ў па вет ры, пад све ча ныя 

вя чэр ні мі сон ца мі-лям па мі. 

Менш уда члі выя з іх лё та лі 

пе рад фа ра мі ма шын, спа-

дзе ю чы ся хоць бы ў апош ні 

мо мант зліц ца з псеў да со-

неч ны мі пром ня мі, рас та піў-

шы свае ха лод ныя сэр цы... 

Боль шасць з іх, кра нуў шы ся 

доў га ча ка най зям лі, ад ра-

зу злі ва лі ся з ёй, рас таў шы 

ў цёп ла-ма роз ным па вет ры 

і раз ві таў шы ся з на дзея мі 

знай сці хоць ка лі-не будзь 

сваё не паў тор на-пры від нае 

шчас це — шчас це веч на га 

жыц ця...

На трам вай ным пры пын ку 

бы ло шмат на ро ду. Ад ны пры-

кры ва лі ся ад пер ша снеж на га 

дэ сан ту па ра со на мі. Дру гія, 

не звяр та ю чы ўва гі на сня-

жын кі, на ват не ад ва роч ва-

лі ся ад пра ніз лі ва-ка лю ча га 

вет ру, які на ля таў па ры ва мі, 

з пе ра пын ка мі: на пэў на, яны 

пер шы мі ўба чы лі трам вай. 

Рас кве ча ны аг ня мі, ён быў 

са праўд ным пры тул кам ад 

не па га дзі — як аазіс ся род 

снеж нак ры лых ма тыль коў, 

кож ны з якіх імк нуў ся знай сці 

штось ці сваё тут, на чор най 

не пры вет най зям лі...

І рап там... Вель мі пры ем на 

бы ло ўба чыць зна ё мы твар, 

ка лі зда ва ла ся, што ні што 

ўжо не са грэе азяб лую ду шу. 

І не толь кі ад ма ро зу і сі ве ру... 

У пер шы мо мант па ду ма ла ся: 

«Ня ўжо яна?» Але па ве рыць 

бы ло вель мі цяж ка: снег не 

толь кі не да ваў раз гар нуц-

ца на поў ні цу ма ёй фан та зіі, 

а, на ад ва рот, пры му шаў са-

гра ваць дум кі толь кі су зі ран-

нем «фе е рыч най» у пра мым 

і пе ра нос ным сэн се пад свет кі 

да моў і пом ні каў на пло шчы 

Яку ба Ко ла са... Дзяў чы на ў 

чор ным па лі то на рэш це зір-

ну ла ў мой бок — і я па знаў 

яе... Так, гэ та бы ла яна, Ан-

ге лі на — дач ка пра фе са ра 

Шаў цо ва...

*  *  *
— Так, дзяў ча ты... і хлоп-

цы... — пра фе сар Шаў цоў, 

за ўва жыў шы ся род пер ша-

курс ні каў нас, прад стаў ні коў 

моц на га по лу (трох ча ла век 

з ся мі), якія пры сут ні ча лі на 

пер шай лек цыі, што па чы на-

ла ся а вось май га дзі не ра ні цы 

(ас тат нія на шы «ге роі» яшчэ 

ні як не маг лі пра чнуц ца), пра 

неш та рас каз ваў з не вя лі кай 

ка фед ры. Але сло ва «сту-

дэнт» са праў ды аб' яд ноў ва ла 

ўсіх — на ват тых, хто ра шу ча 

не жа даў ву чыц ца, бо бы ло 

так ра на — во сем га дзін...

Поз няя во сень. Дзяў ча ты і 

на ват не ка то рыя хлоп цы ся-

дзе лі на лек цыі ў курт ках ці 

па лі то: аў ды то рыя вя лі кая, 

вель мі хо лад на, а нас, «спе-

цы я ліс таў» па ана то міі — ме-

на ві та гэ тую дыс цып лі ну і вы-

кла даў пра фе сар Шаў цоў — 

уся го не каль кі дзя сят каў 

(хоць па він на быць на мно га 

больш).

Не вя лі ка га рос ту, ху дар-

ля вы, ён не ра біў ура жан ня 

ўпэў не на га ў са бе ча ла ве-

ка — хут чэй, на ад ва рот. Па-

куль не па чы наў га ва рыць. 

З та кой лю боўю да свай го 

прад ме та, з та кім за мі ла ван-

нем... Ад чу ва ла ся, што пе-

рад на мі са праўд ны ас сва ёй 

спра вы. Але, на жаль, амаль 

усе дзяў ча ты ўспры ма лі сло-

вы на ша га на стаў ні ка вель мі 

не сур' ёз на (ка лі не ска заць 

горш): раз маў ля лі ад на з 

ад ной, пі са лі неш та на ка-

ва лач ках па пе ры, і по тым з 

за гад ка вым вы гля дам якая-

не будзь з пры га жунь пе ра кід-

ва ла на наш, хлоп цаў, стол 

гэ тыя «пісь мё ны». І амаль 

ад ра зу на ўсю аў ды то рыю 

гу чаў ужо не дзі ця чы, з «пад-

бас кам», смех.

Пра фе сар Шаў цоў ус кід-

ваў га ла ву і, пры жмур ва ю чы 

во чы пад ма лень кі мі аку ля-

ра мі, імк нуў ся ад ра зу па пя-

рэ дзіць усіх «уз бу джаль ні каў 

спа кою»:

— Па ва жа ныя ка ле гі, — 

ён усіх нас заў сё ды на зы ваў 

«ка ле га мі» (ка лі б ра зу ме лі 

мы та ды, з якой па ва гай ён 

да нас ста віў ся — са праўд-

ны ін тэ лі гент!). — Ха чу вам 

на га даць, што тыя з вас, хто 

пры ня се мне ўсе кан спек ты 

ма іх лек цый, атры мае «аў та-

мат»...

Я ўваж лі ва агля даў сва-

іх та ва ры шаў, але ні хто з іх, 

зда ва ла ся, не імк нуў ся атры-

маць той са мы «аў та мат»: 

амаль кож ны, за вя лі кім вы-

клю чэн нем, зай маў ся сва ёй 

спра вай...

...На пры кан цы се мест ра, 

на рэш це, пра фе сар пры няў 

за лік. І якое бы ло яго здзіў-

лен не, ка лі я па клаў на стол 

ра зам з за лі коў кай не каль кі 

сшыт каў. Гэ та бы лі кан спек-

ты ўсіх лек цый (у ад роз нен не 

ад ма іх сяб роў, я не мар на ваў 

час).

— Вы вель мі пры ем на 

здзі ві лі мя не, — зда ва ла ся, 

пра фе сар Шаў цоў ча мусь ці 

зна хо дзіў апраў дан не та му, 

што да лё ка не ўсе з нас вы ка-

на лі яго па тра ба ван ні. — Жа-

даю вам стаць са праўд ным 

спе цы я ліс там...

Ска жу шчы ра, я за ха ваў 

па жа дан не гэ та га па ва жа на-

га ча ла ве ка ў па мя ці на ўсё 

жыц цё...

*  *  *
...За сне жа ны Дом на стаў-

ні ка на ву лі цы Эн гель са: хут ка 

Но вы год. Мой ма лод шы сын 

ра зам з жон кай у ня дзель-

най шко ле. На ле та — пер-

шы клас. Але зрок у хлоп ца 

«плю са вы». І як заў сё ды бы-

вае ў жа но чым «ася род дзі», 

пад трым ка хут ка знай шла ся. 

У ня дзель най шко ле на шы 

сы ны ся дзе лі по бач.

— Вы ве да е це, я па га ва ру 

з ма ту ляй, і вы пры ходзь це 

да яе — тут не да лё ка, у 3-й 

баль ні цы яна пра цуе. Ска жа-

це, што ад мя не — і вас пры-

муць. Толь кі вось чэр гі...

Не зна ём ка з цём на-каш-

та на вы мі ва ла са мі «ка рэ» па-

ды шла да ма ёй жон кі і пра па-

на ва ла агу ча нае вы шэй. На-

зва ла ся прос та: «Ан ге лі на». 

Яна тры ма ла за ру ку сы на, як 

по тым вы свет лі ла ся, ра вес ні-

ка май го Сяр гея. Жон ка бы-

ла вель мі здзіў ле на, па чуў шы 

та кую пра па но ву. Яна прос та 

не ве да ла, якія ад крыц ці ча-

ка лі нас не ўза ба ве... А чэр гі... 

Ці мож на бы ло здзі віць гэ тым 

ча ла ве ка той, са вец кай, за-

гар тоў кі?

*  *  *
Я па дзя ліў гэ ты ка лі дор 

на тры ад дзя лен ні. У пер-

шым ся дзе лі лю дзі, што 

яшчэ, без умоў на, не ве да лі, 

якія вы пра ба ван ні ча ка юць 

іх да лей, і та му раз маў ля лі 

ад но з ад ным амаль бес кла-

пот на і на ват ве се ла (прос та 

яны ча ка лі сва ёй чар гі менш 

чым ад ну га дзі ну). Дру гія бы лі 

больш сур' ёз ныя (гэ та быў ін-

шы «ка ва лак» ка лі до ра), ужо 

амаль не раз маў ля лі між са-

бою (тыя ча ка лі ўжо га дзі ны 

паў та ры). А вось трэ ція зна-

хо дзі лі ся ў свое асаб лі вым 

«пры лаз ні ку» ка ля ка бі не та 

(яны бы лі ў прад чу ван ні су-

стрэ чы з ура чом). Боль шасць 

на вед валь ні каў бы ла з дзець-

мі, та му мож на зра зу мець 

усё тое, што ад бы ва ла ся ў 

ка лі до ры аф таль ма ла гіч на-

га ад дзя лен ня баль ні цы № 3 

імя ле ген дар на га пра фе са ра 

Клу ма ва.

Пас ля дзвюх га дзін ча-

кан ня мы з Сяр ге ем (жон-

ка да лу чы ла ся да нас тро хі 

паз ней) па ча лі чы таць «ло-

зун гі — пла ка ты» на сце нах 

ка лі до ра. Вя до ма ж, чы таў 

я, а мой Сяр гей паль чы кам 

па ці ху-па тро ху пад ка луп ваў 

су хую фар бу на сця не (на-

пэў на, на не се ную ў свой час 

паў тор на), якая, на яго ра-

дасць, да стат ко ва лёг ка па-

да ва ла ся. Я, шчы ра ка жу чы, 

амаль ад ра зу, за ўва жыў шы 

ці ка васць сы на да та ко га ві-

ду «мас тац тва», пе ра рваў 

яго на ма ган ні, і да стат ко ва 

хут ка (ка лі не лі чыць дзвюх 

га дзін) мы тра пі лі ў ка бі нет, 

на дзвя рах яко га за ўва жыў 

проз ві шча на ша га ўра ча — 

«Пра фе сар Шаў цо ва». Та ды, 

за кла по ча ны зда роў ем сы на 

і за гар та ва ны ў «са вец кай» 

чар зе, я, шчы ра ка жу чы, не 

звяр нуў ува гі на гэ тае проз-

ві шча. Пры го жая, чор на-

ва ло сая, з лёг кай сі віз ной, 

аба яль ная жан чы на пры ня-

ла нас, яшчэ не ве да ю чы, 

што мы ад яе дач кі (та ды, у 

са вец кі час, амаль усё так 

і ра бі ла ся — па зна ём стве; 

а ці змя ні ла ся што-не будзь 

ця пер?..). А ка лі да ве да ла ся, 

што доб ра зна ё мыя з яе Ан-

ге лі най і на шы дзе ці ву чац-

ца ра зам... Мы бы лі пры ем на 

ўра жа ны та кім пры ёмам...

Са праўд нае ад крыц цё я 

зра біў лі та раль на праз не-

каль кі дзён пас ля та го, як пра-

фе сар Шаў цо ва пры зна чы ла 

нам курс ля чэн ня. Се дзя чы на 

ка лі до ры ў ча кан ні пры ёму, я 

рап там за ўва жыў, што мі ма 

нас пра бег — па-ін ша му не 

ма гу ска заць — мой зна ё мы 

пра фе сар Шаў цоў. І на кі ра-

ваў ся як раз у той ка бі нет, дзе 

вя ла пры ём на ша зна ё мая — 

пра фе сар Шаў цо ва...

І ча му я ра ней не мог на-
ват па ду маць пра гэ та? Та кое 
су па дзен не! Гэ та за раз, ка лі 
ўжо ёсць ма біль ныя тэ ле фо-
ны, я ма гу на браць ну мар 
зна ё ма га і ўдак лад ніць лю бую 
ін фар ма цыю. А та ды... Я быў 

ча мусь ці на столь кі здзіў ле ны, 

што «апры том неў» толь кі та-

ды, ка лі пе ра сту піў па рог на-

шай ква тэ ры.

— Ска жы, ка лі лас ка, 

а як проз ві шча на шай но вай 

знаё май Ан ге лі ны? Сын яе 

ву чыц ца ра зам з на шым у ня-

дзель най шко ле... — спы таў 

я ў жон кі, ад чу ва ю чы ся бе як 

мі ні мум Эр кю лем Пу а ро, і да-

даў: — Ты ж ка лісь ці га ва ры-

ла, што яна не за му жам.

— Шаў цо ва, — ад ка за ла 

яна.

Па чуў шы гэ та, я на рэш це 

пе ра ка наў ся ў тым, што пра-

фе сар Шаў цоў ка ля ка бі не та 

ў баль ні цы імя Клу ма ва — гэ-

та, і са праў ды, мой вы клад-

чык ана то міі ва ўні вер сі тэ це, 

Ан ге лі на — яго (дак лад ней 

ка жу чы, іх, пра фе са раў Шаў-

цо вых) дач ка. І яны, гэ тыя ўжо 

па жы лыя лю дзі, так моц на ка-

ха лі ад но ад на го, што на ват 

не маг лі пра жыць у рас стан ні 

ні вод на га дня. Так по тым рас-

каз ва ла нам Ан ге лі на...

*  *  *
На ступ ная во сень мне 

больш не па да ла ся та кой ра-

дас най на ад крыц ці...

Прый шоў шы ад ной чы з за-

ня ткаў, я ўба чыў жон ку ў сля-

зах. Тое, што яна па ве да мі ла, 

аша ла мі ла: «жы гу лё нак» Шаў-

цо вых, на якім яны, як заў сё ды, 

вяр та лі ся з да чы, ка ля каль ца-

вой су тык нуў ся з гру за ві ком. 

Гэ тыя два ўлю бё ныя ў жыц цё 

ча ла ве кі, амаль не зна ё мыя 

мне (і ад на ча со ва та кія род-

ныя!), за гі ну лі ад ра зу... Абое. 

Жы лі ра зам і за гі ну лі ў адзін 

дзень. У ад но ім гнен не...

Так скон чы ла ся іх зям ная 

каз ка: усё жыц цё ка ха лі ад но 

ад на го і па мер лі ра зам у адзін 

дзень... Але яны жы вуць, як 

дзве ня згас ныя зор кі, — у на-

шай па мя ці...

*  *  *
Трам вай, на рэш це, па ды-

шоў, і лю дзі, што бы лі на пры-

пын ку, рас та лі ў гэ тым аазі се 

цяп ла і свят ла... Я азір нуў ся: 

Ан ге лі ны на ву лі цы ўжо не 

бы ло...

Сня жын кі, як і ра ней, мі ту-

сі лі ся ў па вет ры — іх жыц цё 

доў жы ла ся ней кія ім гнен ні. 

На пэў на, як і на ша, — гэ та 

так са ма ней кая се кун да яе 

спа да ры ні Веч нас ці. Але ж 

так хо чац ца пра жыць свае 

ім гнен ні-хві лі ны не прос та 

так — па кі нуць хоць ней кі 

след у па мя ці-мат ры цы веч-

на га Су све ту...

Апа вя дан не «Дзве зор кі» на-

скрозь пра ні за на эле гіч ным на-

стро ем лі рыч на га ге роя, і ка лі 

б яно ме ла пад за га ло вак «эле-

гія» — ба дай, гэ та бы ло б цал-

кам апраў да на. Ка неш не, пры-

ня та лі чыць, што эле гія жанр 

вер ша ва ны, ад нак жа і ў пра па на ва ным на звяз доў скі 

кон курс «на сталь гіч ным ма на ло гу» Дзміт рыя Пят ро-

ві ча шмат якія фра зы і на ват цэ лыя аб за цы на пі са ны 

на мя жы двух ві даў мас тац тва — паэ зіі і про зы.

Алесь БА ДАК.

Дзміт рый ПЯТ РО ВІЧ На сталь гіч ны ма на лог

ДЗВЕ ЗОР КІ

Zамор'еZамор'е

Хто больш за ўсіх 
па да рож ні чае

На цы яй, якая больш за ін шыя па да рож ні чае 

па све це, ста лі жы ха ры Злу ча на га Ка ра леў-

ства. Пра гэ та га во рыц ца ў спра ва зда чы Між-

на род най аса цы я цыі па вет ра на га транс пар ту 

(ІATA).

Па вод ле звес так аса цы я цыі, ка ля 126 міль ё наў 

гра ма дзян Вя лі ка бры та ніі (8,6 % усіх па са жы раў у 

све це) на кі роў ва лі ся ў за меж ныя па езд кі са ма лё там. 

На дру гім мес цы апы ну лі ся аме ры кан цы — пры клад-

на 115 міль ё наў жы ха роў ЗША (7,6 % усіх па са жы-

раў) па да рож ні ча лі па па вет ры ў 2018 го дзе. Трэ цюю 

па зі цыю за ня лі кі тай цы (97 міль ё наў па да рож ні каў, 

6,6 %), чац вёр тую — нем цы (94 міль ё ны па да рож-

ні каў, 6,4 %), пя тую — фран цу зы (ка ля 60 міль ё наў 

па да рож ні каў, 4,1 %).

«Жон ка шэй ха» 
скра ла ўпры га жэн ні
Не вя до мая жан чы на скра ла ўпры га жэн ні з 

па рыж скай юве лір най кра мы, пры кі нуў шы-

ся жон кай ду бай ска га пра ві це ля, па ве дам ляе 

lenta.ru.

У ад ну з 

л ю к  с а  в ы х 

юве  л ір  ных 

крам у Па-

ры жы зай шлі 

дзве жан чы-

ны. Ад на з 

іх на зва ла-

ся жон кай 

ду бай ска га 

шэй ха, ін-

шая бы ла прад стаў ле на як яе па моч ні ца. Па вод ле 

слоў пра даў ца, па куль яны вы бі ра лі ўпры га жэн ні, 

у бу цік не ад на ра зо ва тэ ле фа на ва лі. У кан цы жан-

чы на вы бра ла каш тоў нас ці, скла ла іх у скры ню і па-

абя ца ла пе ра вес ці кра ме гро шы за іх на на ступ ны 

дзень. Пас ля гэ та га па сыл ку па він ны бы лі ад пра віць 

на па ка за ны ад рас. Ад нак у абя ца ны тэр мін гро шы 

не прый шлі, а су пра цоў ні кі знай шлі ў скрын цы за-

мест упры га жэн няў бу лён ныя ку бі кі. Агуль ная су-

ма вы кра дзе ных юве лір ных вы ра баў скла дае ка ля 

1,3 міль ё на еў ра.

Не па ве рыў 
унуч цы — і вый граў

Жы хар аме ры кан ска га шта та Арэ гон ледзь не 

стра ціў буй ны вый грыш у ла та рэю праз няўваж-

лі васць унуч кі, па ве дам ляе пар тал UPІ.

94-га до-

вы Уіль ям 

Боў кер згад-

вае, як да яго 

ў гос ці за зір-

ну ла ўнуч ка 

і пра па на-

ва ла пра-

ве рыць яго 

ла та  рэй ны 

бі лет. «Яна 

вы ра шы ла, што я ўдзель ні чаў у ро зыг ры шы Mega 

Mіllіon, і па ча ла аб во дзіць ну ма ры, якія су па да лі з іх 

вый грыш най кам бі на цы яй, — тлу ма чыць аме ры ка-

нец. — Але я ку піў бі лет Game Megabucks. Пас ля та го 

як яна скон чы ла, я вы ра шыў пе ра пра ве рыць за ёй, 

і дзя куй бо гу. Я са рваў куш!» Боў ке ра збян тэ жы ла, 

што ў Game Megabucks бы ла ад на пры за вая кам бі на-

цыя, у той час як яго ўнуч ка ад зна чы ла на бі ле це зу сім 

ін шыя ліч бы. Не да вер лі васць пры нес ла аме ры кан цу 

6,5 міль ё на до ла раў. Пе ра мож ца вы ра шыў па дзя ліць 

вый гра ныя гро шы па між чле на мі сва ёй сям'і, ска заў-

шы, што аса біс та ў яго ўсё ёсць.

Іван КУ ПАР ВАС.


