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Су стрэ ла ка хан не 
пас ля 50-цi

На ра дзi ла ся Ва лян цi на Мi ка-
ла еў на ў Ма жай ску. Пас ля та го, 
як вый шла за муж, пе ра бра ла ся 
з му жам у Бе ла русь.

— Я зу сiм не шка дую, што 
звя за ла свой лёс з Са лi гор скам, 
— ка жа мая су раз моў ца. — Тут 
на ра дзi лi ся дзе цi — сын i дач ка. 
Але з пер шым му жам не скла ла-
ся, раз вя лi ся. Сён ня цяж ка пра 
гэ та ўзгад ваць. Ён моц на вы пi-
ваў i не ра зу меў ма iх твор чых 
па мкнен няў...

Больш за 20 га доў Ва лян цi на 
Ту пi чы на рас цi ла дзя цей ад на, 
шмат пра ца ва ла. Дру гi раз па-
бра ла ся шлю бам у 51 год.

— Дзе цi пад рас лi i раз ля це-
лi ся, — пра цяг вае Ва лян цi на Мi-
ка ла еў на. — Сын ця пер жы ве ў 
Ма жай ску, ажа нiў ся, у яго двое 
дзе так, жон ка вель мi доб рая. Як 
той ка заў, муд рая свяк ру ха дач ку 
зной дзе, а дур ная сы на стра цiць. 
Ня вест ка заў сё ды пад крэс лi вае, 
што я муд рая, а я ёй дзя кую, што 
сы на i ўну каў да гля дае. Дач ка 
жы ве ў Хар ва тыi, у яе два сы ны. 
Дзець мi i ўну ка мi га на ру ся. Уну кi 
ўсе роз ныя, та ле на вi тыя кож ны 
ў сва iм.

Ка лi я раз маў ля ла з Ва лян цi-
най Мi ка ла еў най, яе муж Мi ка лай 
ся дзеў моўч кi i з за мi ла ван нем i 
го на рам па гля даў на жон ку.

— 27 снеж ня ра зам з сяб-
роў ка мi пай шла на лi та ра тур ны 
ве чар i су стрэ ла сваё ка хан не! 
— рас па вя дае жан чы на. — Па-
ба чы ла яго i сэр цам ад чу ла, што 
гэ та мой муж чы на. Ка лi ра зам 
тан чы лi, ад чу ва ла ся бе 18-га до-
вай дзяў чы най, ка ле нi пад гi на лi-
ся, ды хаць не бы ло чым. Хут ка 
ажа нi лi ся. Вось ужо 11 га доў 27 
снеж ня муж мне до рыць ру жы i 
пры свя чае вер шы. Ён пад трым-
лi вае ўсе мае па чы нан нi. Ка лi 
я два га ды на зад вы ра шы ла 
ўзiм ку аку нуц ца ў па лон цы, ён 
пай шоў ра зам са мной. Я ху-
цень ка рас пра ну ла ся i па лез ла 
ў ва ду, пас ля год не хва рэ ла. 
Пад трым лi ваў муж мя не i на 

кон кур се су пер ба буль. Я атры-
ма ла прыз гля дац кiх сiм па тый, 
уну кi тэ ле фа на ва лi, вель мi мной 
га на ры лi ся!

У тэм пе валь са 
i не толь кi

— А ад ной чы пай шла на кан-
цэрт, па ба чы ла та нец жы ва та i, 
як той ка заў, пра па ла, — усмi ха-
ец ца Ва лян цi на Мi ка ла еў на. — 
Па ды шла да кi раў нi ка ка лек ты-
ву i па пра сi ла, каб мя не на ву чыў 
так тан чыць. Ка лi прый шла на 
за ня ткi, ад чу ла ся бе ня ём ка, бо 
тан ца ва лi зу сiм ма ла дыя жан чы-
ны. На мя не ко са гля дзе лi, але 
я не зда ва ла ся. I ўжо праз ме-
сяц па еха ла на кон курс ус ход нiх 
тан цаў у Брэст i за ня ла III мес ца. 
Але гэ та быў толь кi па ча так. Я 
зай ма ла ся тан ца мi ча ты ры ра-
зы на ты дзень, рэ пе ты ра ва ла 
до ма i ў хут кiм ча се па еха ла на 
кон курс тан цаў у Мiнск. Бы ла 
вель мi сур' ёз ная кан ку рэн цыя, 
але я за ня ла трэ цяе мес ца i 
вель мi гэ тым га на ру ся. Акра мя 
ўсход нiх, зай ма ю ся i баль ны мi 
тан ца мi, тан цую на са праўд ных 
ба лях. Усе кас цю мы шыю са ма, 

гэ та яшчэ ад но за хап лен не, уво-
гу ле на шу толь кi тое, што па шы-
ла са ма.

У ква тэ ры Ва лян цi ны Мi ка ла-
еў ны вель мi шмат кве так.

— Усё жыц цё лю бi ла квет кi. 
У са вец кiя ча сы та ко га вы ба ру 
не бы ло, але ўсё роў на ў ма ёй 
ква тэ ры бы ло шмат рас лiн. Быў 
мо мант, ка лi я на лi чы ла 100 ва зо-
наў з рас лi на мi, з гэ та га ча су па-
ча ла ся бе стрым лi ваць. Зра бi ла 
квет нiк на бал ко не i ча ты ры га ды 
за пар пе ра ма га ла на кон кур се 
са мых ма ляў нi чых бал ко наў, на-
ват акон ную ра му вы кi ну ла, каб 
квет кi бы ло лепш вi даць. У дзень 
на ра джэн ня ста рэй ша га ўну ка 
па са дзi ла паль му. Прай шло ўжо 
20 га доў, паль ма вы рас ла вы со-
кай, моц най, як i ўнук.

Бяс кон цая кры нi ца 
ап ты мiз му

Ка лi гля дзiш на Ва лян цi ну Мi-
ка ла еў ну, скла да на па ве рыць, 
што ёй споў нi ла ся 62 га ды. Ка са 
да по яса, i хо дзiць нi бы плы ве.

— Уз рост свой не ўтой ваю. 
Не ка то рыя ка жуць, — пры пi са-
ла дзе сяць га доў. У ду шы ад чу-
ваю ся бе зу сiм ма ла дой. Ка лi 
дзе цi бы лi ма лыя, не бы ло ча су 
за няц ца лю бi май спра вай, а я 
вель мi твор чы ча ла век, пра ца-
ва ла ма дэль е рам-за крой шчы-
кам, бы ло шмат iдэй. На маю 
дум ку, са мы шчас лi вы ўзрост 
— пен сiй ны: на пра цу ха дзiць 
не трэ ба, яшчэ i гро шы пла цяць! 
Я па ча ла ся бе рэа лi зоў ваць. 
Тан ца ва ла, пры са цы яль ным 
цэнт ры ўзна ча лi ла клуб для 
пен сi я не раў, вель мi шмат лю-
дзей прый шло, за ня ткi вель мi 
за па тра ба ва ныя. Шы ем, зай ма-
ем ся пля цен нем з са лом кi, ад-
зна ча ем днi на ро дзi наў, ла дзiм 
твор чыя ве ча ры. За ня ткi мя не 
вель мi за хап ля юць, ве ру, што 
яны пад трым лi ва юць лю дзей. 
Ад ной чы прый шла жан чы на, 
ка за ла, што ёй зу сiм ня ма ча го 
ра бiць, цэ лы дзень ся дзiць ля 
акна. Я сха пi ла ся за га ла ву i не 
су па ко i ла ся, па куль не знай шла 
для яе цi ка вы за ня так. I та кiх 

лю дзей шмат.
На ста ле, у за ле ста iць кам-

п'ю тар.
— Ня ўжо ваш? — здзi вi ла ся 

я.
— Так, мой. Пра ца ваць з 

кам п'ю та рам спа чат ку бы ло 
вель мi скла да на. Я ха дзi ла на 
кур сы, шмат чы та ла. Прай шло 
шмат ча су, па куль я на ву чы ла-
ся. Ця пер ак тыў на ка рыс та ю ся 
iн тэр нэ там, шу каю што-не будзь 
цi ка вае для за ня ткаў у клу бе. 
Дзя ку ю чы скай пу ба чу дзя цей, 
уну каў, гэ та са праўд ны цуд! Не-
ка то рыя жан чы ны ў клу бе за-
ха це лi на ву чыц ца пра ца ваць з 
кам п'ю та рам, i я ар га нi за ва ла 
ўлас ныя кур сы.

— Боль шасць жан чын ва ша-
га ўзрос ту, за ўва жы ла, лю бяць 
скар дзiц ца на зда роўе...

— Хва ро бы, без умоў на, ёсць, 
але я не звяр таю на iх ува гi: ня ма 
ча су. Муж з мя не смя ец ца: ка жа, 
не лё тай, па ся дзi, ад пач нi. Ся ду 
i ад ра зу ад чу ваю: неш та не тое, 
сум на. Па ды ма ю ся i бя гу ра бiць 
спра вы. Ёсць хвi лiн ка — пры га-
тую што-не будзь смач нень кае, 
па тан чу ля люс тэр ка, па шыю не-
звы чай ную спад нi цу для сяб роў кi. 
Кры нi ца май го ап ты мiз му — гэ та 
дзе цi, уну кi, муж, сяб ры. Для мя-
не га лоў нае — ад чу ваць ся бе па-
трэб най. Ня даў на ста я ла ў чар зе 
i чу ла, як лю дзi скар дзяц ца адзiн 
ад на му: i та го ня ма, i гэ та па трэб-
на, быц цам бы хтось цi па вi нен iм 
гэ та ўсё даць. Усё жыц цё лi чы ла, 
што трэ ба ўся го да бi вац ца са мой, 
не скар дзiц ца на лёс, дзяр жа ву, 
а iс цi на пе рад, ня гле дзя чы нi на 
што. Зы чу ўсiм быць шчас лi вы мi, 
да сяг нуць сва iх мар, ка лi гэ та на-
ват зда ец ца не маг чы мым.

На дзея ЕМЯЛЬ Я НА ВА

У яе ха це цёп ла i ўтуль на. По куць — у 
аб ра зах, на крэс ле — стос ста ра даў нiх 
ба га слоў скiх кнiг. «Ка лi ба чы ла, чы та ла, 
— тлу ма чыць яна. — А ця пер зу сiм сля пая 
ста ла». У Бо га яна ве ры ла заў сё ды, — лi-
чыць, што ме на вi та гэ та i да па ма га ла ёй 
пе ра жыць тую страш ную вай ну. Яна не ва-
я ва ла, але ўсе ня го ды лi ха лец ця спаз на ла 
на са бе. Не вяр нуў ся з фрон ту брат, у час 
вай ны па мер ла ад ты фу ма ма, а са ма На-
стас ся Юр' еў на ча ты ры бяс кон ца доў гiя га-
ды пра вя ла ў па ло не ў Гер ма нii. Там зве да-
ла ня ма ла го ра, але ся род шэ рых туж лi вых 
буд няў бы лi свае ра дас цi, на дзея i ка хан не.

— Ка лi па ча ла ся вай на, мне бы ло 18 га доў, 
— ус па мi нае На стас ся Юр' еў на. — Нем цы та кiх 
ма ла дых дзяў чат, як я, ха па лi i зга ня лi ў па лон. 
У Гер ма нiю вез лi ў та вар ня ку, ра зам з ка ро ва мi. 
Пры сес цi не бы ло дзе, i мы ўсю да ро гу пра ста я лi 
ка ля ма лень ка га акен ца. За пом нi ла ся, як пра яз-
джа лi Мюн хен. Я нi ко лi не ба чы ла та кiх вя лiз ных 
га ра доў. А кан чат ко вым пунк там быў Бер лiн.

На пэў на, у iн шы час i пры iн шых аб ста вi нах 
дзяў чы на ска рыс та ла ся б маг чы мас цю прай сцi ся 
па ву лi цах ня мец кай ста лi цы. А та ды на ват тол кам 
не па спе ла яе раз гле дзець. За пом нi ла ся толь кi, як 
яе з сяб роў ка мi па ня шчас цi па вя лi ў лаз ню, вы да лi 
ра бо чую воп рат ку i па вез лi ку дысь цi на ма шы не. 
Так ма ла дая жан чы на апы ну ла ся на фаб ры цы бра-
тоў Га лер, у го ра дзе Сан-Ге ор ген бур зе.

Па лон ныя жы лi спа чат ку на фаб ры цы, а по тым 
там жа для iх па бу да ва лi ба ра кi. У ве лi зар ным 
гас па дар скiм до ме жы лi ўсе тры бра ты — Анд-
рэс, Язэп i Зiгф рэд. «Двое бы лi жа на тыя, а трэ цi 
спра ба ваў за ля цац ца да на шай сяб роў кi Воль гi 
— за пра шаў яе на «шпа цыр», су кен ку пры го жую 
па да рыў», — уз гад вае Юр' еў на пад ра бяз нас цi.

На фаб ры цы да во дзi ла ся пра ца ваць за стан ком 
на ват па на чах: жан чы ны пра бi ва лi дзiр кi ў бля ша-
ных лiс тах, што пры зна ча лi ся быц цам бы для па трэб 
авiя цыi. А по тым яшчэ да во дзi ла ся пры бi раць склеп 
i на во дзiць па ра дак на пя кар нi. Там кож ную пят нi цу 
пяк лi дух мя ны хлеб. Пра цы бы ло шмат, але дзяў чы-
ну гэ та не пу жа ла — бо i до ма з сям' ёй апра цоў ва лi 
ве лi зар ны ка ва лак зям лi, ма ла цi лi збож жа, да гля-
да лi жы вё лу. Атры ма ная з дзя цiн ства за гар тоў ка 
прый шла ся да рэ чы. А вось з ежай бы ло горш: на 
абед да ва лi прэс ную бруч ку, на вя чэ ру — 2 буль бi-
ны ў мун дзi ры i шклян ку кi пе ню. Хоць гас па да ры не 
га ра ва лi: ка роў тры ма лi i свi ней, на га ры шчы вi се ла 
не каль кi дзя сят каў вэн джа ных кум пя коў. Але па лон-
ныя бы лi для iх людзь мi дру го га га тун ку.

Зрэш ты, зна хо дзi лi ся i та кiя, хто iм спа чу ваў. 
Нем ка, якая пра ца ва ла на пя кар нi, стра цi ла на 
вай не му жа i сы на, але да бе ла рус кай дзяў чы ны 
ад чу ва ла спа га ду. Кож ны раз да ва ла ёй з са бой 
ка ва ла чак хле ба. А каб ахоў нiк на ва ро тах нi чо га 
не за па до зрыў, ра i ла ха ваць акра ец пад па хай. Па-
лон ных не аб мац ва лi, але кi шэ нi вы ва роч ва лi.

З удзяч нас цю Юр' еў на ўс па мi нае i ста ро га нем-
ца, якi жыў па су сед стве. Для ўсiх 10 дзяў чат, якiя 
пра ца ва лi на фаб ры цы, ён тай ком пе ра да ваў вя лi-
кiя лус ты хле ба i мёд. Ра зам з са вец кi мi па лон ны мi 
на фаб ры цы пра ца ва лi фран цу зы. Толь кi, у ад роз-
нен не ад на шых, iм да зва ля ла ся атрым лi ваць па-

сыл кi. «Ка лi iх вя лi з пра цы, — ус па мi нае На стас ся 
Юр' еў на, — яны кры ча лi нам «бан жур», па сы ла лi 
па вет ра ны па ца лу нак i кi да лi ша ка лад кi».

Ура зi ла дзяў чы ну, як у Гер ма нii ад зна ча лi ся Ка-
ля ды — з ёл ка мi i цу доў ны мi цац ка мi. У не ка то рых 
да мах зя лё ныя пры га жу нi яшчэ i кру цi лi ся на ме-
ха нiч ных пад стаў ках.

...Пад ра бяз нас цi та го жыц ця за столь кi га доў 
ужо стра цi лi ра ней шую васт ры ню i амаль сцер лi ся з 
па мя цi. Але як за быць жах, ка лi на ва чах за бi ва юць 
ка ха на га ча ла ве ка? Пры га жун Пётр з Круг лян ска га 
ра ё на, якi так са ма пра ца ваў на фаб ры цы, пра па-
на ваў пас ля вай ны звя заць з iм лёс. Маг чы ма, так 
яно i бы ло б. Але ад ной чы ў го рад пры еха ла гру па 
ва ен ных i ста ла стра ляць па па лон ных. «Пётр за гi-
нуў на ма iх ва чах, — ус па мi нае На стас ся Юр' еў на. 
— У шо ку кi ну ла ся бег чы, а ка лi ўба чы ла на цэ ле нае 
на мя не ду ла пiс та ле та, упа ла i за кры ла ся ру ка мi. 
Пра гры меў стрэл, неш та ба лю ча апяк ло ру ку, i я 
стра цi ла пры том насць. Прый шла ў ся бе ў ха це не-
зна ё мых лю дзей, якiя мя не i вы ха дзi лi».

Ня гле дзя чы на ста лы ўзрост, На стас ся Юр' еў на, 
як кож ная жан чы на, лю бiць кам плi мен ты. Ста ран-
на па зi руе для фо та i на рэп лi ку: «Усмi хай це ся, вы 
та кая пры го жая» смя ец ца i ка кет лi ва ўдак лад няе: 
«Бы ла ка лiсь цi». Ка ва ле ры сва та лi ся i з Маск вы, i 
з Ар ме нii. А свой лёс яна су стрэ ла аж у Пры мор'i. 
Ра зам з му жам Анд рэ ем вы ха ва ла двух сы ноў. 
А ка лi муж па мёр, вяр ну ла ся на Слаў га рад чы ну. 
Ба гац ця за доў гае жыц цё так i не на жы ла. У яе 
до ме ўбран не, на пэў на, па мя тае яшчэ пас ля ва ен-
ныя га ды. «Ды не ў рэ чах шчас це, — па муд ра му 
раз ва жае На стас ся Ра дас це ва. — Га лоў нае, каб 
блiз кiя лю дзi бы лi жы выя i зда ро выя, а на зям лi 
быў мiр. Хо пiць ужо, на па ку та ва лi ся...».

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра

■

Два да мы — адзiн двор нiк...
...На га дзiн нi ку — па ло ва сё май, 

рэд кiя вок ны ў да мах га раць свят лом. 
За мест та го, каб да сы паць апош нiя га-
дзiн кi, я iду праз два ры i шу каю ЖЭУ 
№52, мес ца сва ёй ча со вай пра цы. Там 
мне вы да юць гу ма выя i па лат ня ныя 
паль чат кi, граб лi i ўжо праз па ру хвi лiн 
зна ё мяць з Але най Бу ка тай, ма ёй сён-
няш няй «на стаў нi цай». Жан чы на пра-
цуе двор нi кам тры га ды, да та го ж яна 
бры га дзiр, уз на чаль вае бры га ду з 12 
iн шых двор нi каў. Ра ней, па сло вах Але-
ны, яна пра ца ва ла ў «Зе лян бу дзе».

— Ты што, у гэ тым бу дзеш пры бi-
раць? За пэц ка еш ся! — гля дзiць жан-
чы на са здзiў лен нем на мой ста ры 
свет лы пу ха вiк. Што ж, лю дзям з во пы-
там лепш да вя раць, та му я без спрэ чак 
апра наю зной дзе ную для мя не ў двор-
нiц кай бы тоў цы курт ку. Тоў сцень кая 
кош ка Ка ця, што вар туе па мяш кан не 
ад мы шэй, про сiц ца за дзве ры, i ра зам 
з ёй мы вы хо дзiм на ву лi цу.

— Уста ваць ра на я ўжо пры вык ла. 
Нi я кiх сак рэ таў ня ма. За раз пра цоў ны 
дзень па чы на ец ца з 7 га дзiн, а яшчэ 
па ру га доў та му па ча так быў на паў га-
дзi ны ра ней, — рас каз вае Але на.

Аку рат у гэ ты час мы па ды хо дзiм 
да до ма па ву лi цы Ка лi ноў ска га. Сён ня 
на тэ ры то рыi ва кол яго трэ ба перш-на-
перш згрэб цi лiс це.

— Вы вез лi яго толь кi па за ўчо ра, а 
вось па гля дзi це, што тут зноў ро бiц ца, 
— уз ды хае мая су раз моў ца i па чы нае 
хут ка згра баць жоў тае лiс це.

Спра бую i я, але ўжо праз пяць 
хвi лiн ра зу мею, што на та кой хут ка-
сцi доў га не вы тры маю. Мок рае лiс це 
за блыт ва ец ца ў тра ве, вы гра баць яго 
ад туль цяж ка, кож ны ўзмах граб ля мi 
ад чу ва ец ца це лам так, нi бы та ты рэз ка 
па ды ма еш вяд ро ва ды.

Пер ша май скi ра ён, на тэ ры то рыi яко-

га i зна хо дзiц ца ЖЭУ 
№52, вя до мы ў ста лi цы 
як адзiн з са мых «зя лё-
ных» ра ё наў. Дрэ вы, па-
са джа ныя па ру дзя сят-
каў га доў та му, доб ра 

раз рас лi ся. Пры га жосць i не су мнен ны 
плюс эка ла гiч на му ста ну на ва кол ля, 
але ў двор нi каў на гэ ты конт iн шы по-
гляд. Па ма хаў шы па ру хвi лiн граб ля мi, 
яго мож на цу доў на зра зу мець:

— У но вых ра ё нах дрэў прак тыч-
на ня ма, а зар пла ту двор нi кам да юць 
аку рат та кую, як i нам. Па-мой му, гэ та 
кры ху не спра вяд лi ва, — га во рыць Але-
на Бу ка та.

Са ма Але на атрым лi вае ча ты ры 
мiль ё ны. Але гэ та не аклад, гро шы трэ-
ба яшчэ за ра бiць, доб ра пра цу ю чы. А 
доб ра — гэ та зна чыць амаль не су пын-
на, i ра бо ты браць па бо лей. Але на, на-
прык лад, пры бi рае ў двух да мах. Сю ды 
ўва хо дзiць до гляд пры лег лай тэ ры то-
рыi, на вя дзен не па рад ку ў пад' ез дах, 
зме на кан тэй не раў пад смец цеп ра во-
да мi. Гэ та на сло вах уся пра ца змя-
шча ец ца ў адзiн сказ, а каб зра бiць яе, 
па тра бу ец ца ня ма ла ча су i сiл.

— Лю дзей вель мi не ха пае. Ляг чэй 
бы ло б, ка лi б у кож ным до ме пра ца ваў 
двор нiк. Бы вае, за па рад кам па вiн ны 
са чыць тры ча ла ве кi, а пра цуе толь кi 
адзiн, а то i ўво гу ле — нi вод на га. У 
та кой сi ту а цыi нар маль най мож на лi-
чыць зар пла ту хоць бы ў 7-8 мiль ё наў 
руб лёў, — лi чыць Але на.

Ка ба чок... 
«ад удзяч ных жы ха роў»

...Згра ба ем лiс це ўжо паў га дзi ны. 
Трэ ба ска заць, пад чу жы мi вок на мi 
мож на вой як шмат знай сцi ўся го цi-

ка ва га. Ува га, ша ноў ныя гра ма дзя не, 
гэ та ўсё мы з ва мi! Пад час пры бор кi 
толь кi ля ад на го до ма я знай шла: без-
лiч не да кур каў i вы ка ры ста ных за па-
лак, дзве за паль нiч кi, ад ну бу тэль ку 
з-пад пi ва, ба та рэй ку, дзве ачы шча-
ныя (!) цы бу лi ны, па пер ку ад ша ка-
лад на га ба тон чы ка. Пры чым гэ та бы-
ла тэ ры то рыя, на якой не з бал ко на цi 
ква тэр на га акна на сме цiць мож на хi ба 
толь кi спе цы яль на. Але на мае зда гад кi 
па цвер дзi ла i рас ка за ла вось што:

— Ад ной чы вы гра баю тут я пад вок-
на мi смец це, а ней кая жан чы на вы хо-
дзiць на свой бал кон i кi дае з яго... 
ка ба чок, прос та мне пад но гi. Кi ну ла i 
пай шла моўч кi.

Але на рас па вя ла, што не як да вя ло-
ся знай сцi пад бал ко нам паш парт, але 
звы чай на «нi чо га каш тоў ней ша га за 
не да кур кi не вы кi да юць».

...З лiс цем ра за бра лi ся, мож на 
за няц ца i пад' ез дам. Згод на з но вы-
мi нор ма мi, тры ра зы на ты дзень — 
аба вяз ко вае пад мя тан не (ра ней бы ло 
кож ны дзень). Вiль гот ная пры бор ка 
пра во дзiц ца раз на два тыд нi. Тым не 
менш на пер шым па вер се ўсё роў на 
што дзён нае пад мя тан не аба вяз ко вае. 
Я бя ру ў ру кi ве нiк i не губ ляю ча су.

— Ле на, а тут бу тэ лек не бы ло? — 

вы хо дзiць з ква тэ ры ней кая цi каў ная 
пен сi я нер ка. — Я iх для (на зы вае iмя) 
па кi даю. Вось не ве даю, за бi ра ла яна 
сён ня цi не.

Бу тэ лек нi я кiх не ака за ла ся, ды 
i ўво гу ле, мяр ку ю чы па рас по ве дах 
Але ны, мне па шан ца ва ла, бо, акра мя 
пяс ку, нi чо га ў пад' ез дзе бо лей пры бi-
раць не да вя ло ся.

— Рэ клам ныя аб' явы над та да да-
юць ра бо ты, — ка жа жан чы на. — Пры-
хо дзiш, а яны ва ля юц ца на пад ло зе. 
Жы ха ры прос та да ста юць iх са сва iх 
паш то вых скрынь i кi да юць.

Але па пер кi — не са мыя не пры ем-
ныя сюр пры зы. Ня рэд ка роз ныя «пры-
шлыя» асо бы (ды што там, i са мi жы-
ха ры) па кi да юць у пад' ез дах «сля ды 
жыц ця дзей нас цi» свай го не пры ка я на га 
ар га нiз ма, а двор нi ку ня ма ку ды дзя-
вац ца, да во дзiц ца пры бi раць.

На пер шы по гляд куль тур ныя i адэ-
кват ныя гра ма дзя не ча сам так са ма 
«здзiў ля юць»:

— Бы вае, што па чы шчу смет нi цу ка ля 
пад' ез да, як з яго вы хо дзiць хто-не будзь, 
вы но сiць з ква тэ ры па кет са смец цем 
i зноў яе за паў няе. Зда ра ец ца i яшчэ 
цi ка вей: лю дзi мо гуць вы ста вiць па кет 
прос та ля сва iх дзвя рэй, у пад' ез дзе.

Iн шы «га лаў ны боль» — над пi сы на 
сце нах. Тыя, што зроб ле ны фар бай, 
двор нi кi ад мыць не ў ста не. У та кiм 
вы пад ку прос та пры хо дзяць ма ля ры i 
над пiс за фар боў ва юць.

На су бот нiк — 
толь кi эн ту зi яс ты

...Мы «пе ра ка ча ва лi» да смец це вых 
кан тэй не раў. Трэ ба бы ло вы ка цiць з-пад 
смец цеп ра во да на поў не ны i па ста вiць 
пад яго пус ты. Гэ та, пры знац ца, бы ло 
для мя не са мым скла да ным вы пра ба-
ван нем. Па-пер шае, зру шыць з мес ца 
кан тэй нер — спра ва не з лёг кiх, па-дру-
гое, па тра ба ва ла ся са браць смец це, што 
з кан тэй не ра вы па ла. Мя не так i цяг ну ла 
змор шчыць нос ад не пры ем на га па ху i 
ады сцi ўбок, але я ра зу ме ла, што гэ ты 
па рыў трэ ба пе ра маг чы...

Не ча ка на Але не тэ ле фа ну юць i па-
ве дам ля юць, што неабходна тэр мi но-
ва пад грэб цi лiс це ля до ма, якi не мае 
свай го двор нi ка.

— Ну вось, пры браць дру гi «свой» дом 
я па куль што не па спя ваю. Лю дзi мо гуць 
скар дзiц ца, што мы не пра цу ем як на ле-
жыць. А дзе нам усё па спець, ка лi столь кi 
ра бо ты? — не па ко iц ца мая су раз моў ца.

...На не ма лым па па ме рах «пя тач ку» 
ўжо пра цуе не каль кi ча ла век, да лу ча-
ем ся да пры бi ран ня. «Дру гое ды хан не» 
аса бiс та ў мя не не ад кры ва ец ца, стом-
ле насць ад чу ва ец ца ўсё больш.

— А жыль цы не пры хо дзяць да па-
ма гаць, ка лi пра цы шмат? За раз жа 
час су бот нi каў? — цi каў лю ся ў Але ны.

— О, гэ тыя за пра шэн нi на су бот нiк 
— мар на ван не па пе ры! Ка лi яго аб' яў-
ля юць, не пры хо дзiць амаль нi хто. Мак-
сi мум — бя руц ца на во дзiць па ра дак 
пад вок на мi ў га род чы ках, якiя са мi ж i 
раз бi лi, — рас каз вае жан чы на.

У асноў ным та кiя «эн ту зi яс ты», што 
мо гуць доб ра ах вот на вый сцi i пры браць 
лiс це ля свай го до ма — гэ та лю дзi ста-
рэй ша га па ка лен ня, яны яшчэ па мя та-
юць час, ка лi су бот нiк быў свое асаб лi-
вай тра ды цы яй. Праў да, ка лi зда рыў ся 
ўра ган «Хаў ер», жы ха ры ад на го з да моў 
усё ж вый шлi рас чы шчаць снег.

Але для iх гэ та доб ра ах вот на, а вось 
двор нi ку каб не вый сцi на пра цу — ня-
ма нi я кай пры чы ны:

— Усе па мя та юць вя лi кi са ка вiц кi 
сне га пад, — ка жа Але на. — Мы та ды 
пры бi ра лi, а снег тут жа за мя таў зноў. 
Тым не менш да до му ў та кое на двор'е 
нi ко га не ад пра вi лi, яшчэ i сал дат на 
да па мо гу да лi...

...Гля джу на двор нi каў, што пры бi ра-
юць лiс це по бач i ра зу мею: тут «жа но-
чае цар ства». Муж чын — уся го двое. I 
тое яны не спя ша юц ца «ва ру шыц ца». 
Не дзi ва, што лю дзей не ха пае. Мо жа, у 
пра фе сii двор нi ка ма юц ца ней кiя «бо ну-
сы»? У вы гля дзе жыл ля, на прык лад.

— Ад на на ша су пра цоў нi ца, у якой 
ма лень кае дзi ця, ня даў на змаг ла атры-
маць па кой у iн тэр на це, але каб ква тэ ры 
двор нi кам да ва лi, та ко га ця-
пер ня ма. Маг чы ма, каб бы ло, 
пра ца ва лi б. А так мно гiх на 
та кой ня лёг кай пра цы нi чо га 
не тры мае, — ка жа Але на.

Мы па цi ху да гра ба ем лiс-
це i iдзём на абед.

— Двор нi кi ў нас пра цу юць 
з 7 да 10.40, пас ля — пе ра пы-
нак i дру гая зме на, — рас па-
вя дае на мес нi ца ды рэк та ра 
па доб ра ўпа рад ка ван нi i са-
нi тар ным ста не ка му наль на-
га ўнi тар на га прад пры ем ства 
ЖЭУ №52 Пер ша май ска га 
ра ё на ста лi цы Але на Юх-
но вiч. — Ра ней трэ ба бы ло 
ра бiць вiль гот ную пры бор ку 
ў пад' ез дах ча ты ры ра зы на 
ме сяц, ця пер жа да стат ко ва 
толь кi два, але i за роб кi ад 
гэ та га змен шы лi ся. — Каб 
атрым лi ваць свае ча ты ры 
мiль ё ны, ча ла ве ку да во дзiц ца 
браць да дат ко вую на груз ку. 
У на шых двор нi каў бры гад-
ны прын цып ра бо ты. Ка лi ў 
бры га дзе ёсць пра гуль шчык, 
з яго зды ма ец ца пэў ны ка э фi-

цы ент i за лiч ва ец ца iн ша му, доб ра сум-
лен на му су пра цоў нi ку.

Та кiм лю дзям i прэ мiю па вя лiч ва-
юць, каб кры ху боль шы за ро бак за бяс-
пе чыць. Толь кi вось, як ад зна чае Але на 
Ула дзi мi ра ўна, зi мой i во сен ню, ка лi 
шмат пра цы з лiс цем i сне гам, зар пла-
та не асаб лi ва ад роз нi ва ец ца ад той, 
што атрым лi ва юць ле там.

���
Р.S. На на ступ ны дзень у мя не жу-

дас на ба ле лi ру кi i но гi. Што дзён на га 
та ко га вось «фiт не су», пры зна ю ся, не 
вы тры ма ла б. Са здзiў лен нем уз гад ва-
ла ўча раш нiя рас по ве ды пра ся мi дзе ся-
цi га до вых ба бу лек, якiя пра цу юць двор-
нi ка мi i спраў ля юц ца з усi мi па трэб ны мi 
аба вяз ка мi. Пры зна ю ся, iх сак рэ ту тры-
ва лас цi мне не зра зу мець.

А яшчэ я ча мусь цi ўзгад ва ла ма ла-
до га хлоп ца, што iшоў па два ры аку рат 
у той мо мант, ка лi мы з Але най вы зва-
ля лi ад смец ця кан тэй нер, каб пас ля пе-
ра вез цi яго ў iн шае мес ца. Мы да ста ва лi 
смец це, пад цяг ну лi кан тэй нер блi жэй 
да пе ша ход най да рож кi, а хло пец нёс 
неш та ў ру ках i з раз ма ху шпур нуў гэ та 
ў кан тэй нер, якi стаў ужо амаль пус тым. 
Мя не гэ та не пры ем на здзi вi ла i пас ля 
вель мi ха це ла ся ўсiх i кож на га пра сiць 
не да баў ляць двор нi кам пра цы...

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ

■

Муж з мя не смя ец ца: 
ка жа, не лё тай, па ся дзi, 
ад пач нi. Ся ду i ад ра зу 
ад чу ваю: неш та не тое, 
сум на. Па ды ма ю ся i 
бя гу ра бiць спра вы.

Лю дзi i лё сыЛю дзi i лё сы  ��

НЕ Ў БА ГАЦ ЦI ШЧАС ЦЕ,
лi чыць 90-га до вая жы хар ка Слаў га ра да 

На стас ся Ра дас це ва

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  ��

Два ро вы рас ПА РА ДАК
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ад пра ца ва ла ад ну ра нiш-
нюю зме ну двор нi кам. Па тры маць у ру ках да вя ло-
ся не толь кi мят лу, а яшчэ i граб лi, ве нiк, шуф лiк 
i на ват смец це вы кан тэй нер. Якiя «сюр пры зы» 
па кi да юць жы ха ры да моў у пад' ез дах, цi мож-
на знай сцi неш та каш тоў нае ра нi цай пад вок на мi 
шмат па вяр хоў кi i якi за ро бак ча кае ча ла ве ка, чыя 
пра ца — што дзён нае пад тры ман не чыс цi нi i па-
рад ку, чы тай це ў на шым ма тэ ры я ле...

«ПА ЦА ЛУН КI З ЯКУ БО ВI ЧАМ — «ПА ЦА ЛУН КI З ЯКУ БО ВI ЧАМ — 
ГЭ ТА НЕ ЖАРТ»ГЭ ТА НЕ ЖАРТ»

Рэ клам ныя аб' явы 
над та да да юць ра бо ты. 
Пры хо дзiш, а яны 
ва ля юц ца на пад ло зе. 

Смец це вы кан тэй нер ляг чэй пе ра цяг ваць удва iх.Смец це вы кан тэй нер ляг чэй пе ра цяг ваць удва iх.

Хвi лi ны ад па чын ку. Для не ка то рых — «пе ра кур».Хвi лi ны ад па чын ку. Для не ка то рых — «пе ра кур».

Вы гра баць цяж ка, Вы гра баць цяж ка, 
кож ны ўзмах граб ля мi кож ны ўзмах граб ля мi 
ад чу ва ец ца це лам так, ад чу ва ец ца це лам так, 
нi бы та ты рэз ка па ды ма еш нi бы та ты рэз ка па ды ма еш 
вяд ро ва ды.вяд ро ва ды.
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Двор нiк Але на Бу ка та са сва ёй кош кай Каць кай у бы тоў цы.Двор нiк Але на Бу ка та са сва ёй кош кай Каць кай у бы тоў цы.

Ва лян цi на Ту пi чы на з Са лi гор ска вось ужо 7 га доў як пен сi я-
нер ка. Але жыц цё яе, на су пе рак усiм стэ рэа ты пам, сум ным i 
не цi ка вым на зваць нель га. Пас ля та го, як Ва лян цi на Мi ка ла еў на 
ра зам з му жам з'ез дзi ла ў Маск ву на пра гра му «По ле цу даў», 
Ла лi та Мi ляў ская за пра сi ла яе паў дзель нi чаць у сва iм тэ ле шоу 
«Ла лi та без комп лек саў».


