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САБАКА? ЦІ ЎСЁ Ж ТАКІ ДЗВЕРЫ?

Пра што толькі не гавораць жанчыны,
як сыдуцца разам!..
Сяброўкі маёй жонкі, напрыклад, аднойчы сталі ўспамінаць, як яны пазнаёміліся са
сваімі мужамі. Я ў суседнім пакоі быў —
міжволі паслухаў. І адзін расповед — ад
імя той сяброўкі — нават запісаў.
«Наша сям'я атрымала кватэру ў новым «хмарачосе» (ажно пяць паверхаў —
больш у нас не будуюць)... Але ж адметны ён не толькі вышынёй: уваходныя
дзверы ў пад'езды (гэта — па-першае)
былі аснашчаны невядомымі дасюль дамафонамі, а па-другое, у нашым двары
жыў нічыйны сабака. Можа, яго нехта
з навасёлаў прывёз, а ў кватэру браць
не захацеў, можа, наадварот — нехта з
ранейшых жыльцоў пакінуў... Факт, што
бедны дварняк туляўся ад пад'езда да
пад'езда. Мог паляжаць — то недзе ля
сцяны, то на газоне, мог за некім увязацца і прайсціся... Карацей, шкоды ніякай
не чыніў, а вось карысць...
У той дзень я вярталася дадому, адчыні ла дзверы ў свой пад'езд. А яны ж

не на спру жы нах ужо — не ляп нуць,
пры трымліваць не трэба і зачы няюцца ма руд на. Я ўжо на пры ступ ках была, калі адчула, што нехта як быццам
ідзе ў мяне спера ду, а нехта — ззаду.
Азірнулася: так і ёсць — следам (дзверы зачы ніц ца не па спе лі) ва лю хаўся
дварняк. А што яму ў пад'ездзе рабіць?
Таму я, не ведаючы яго мянушкі, крыкнула:
— Сабака, стой!
«Госць» паслухаўся — пакорліва спыніўся.
Я па прыступках хуценька збегла ўніз,
выпусціла «візіцёра» на вуліцу, пачакала,
пакуль зачыняцца дзверы і стала падымацца на свой другі паверх...
Аж там, на пляцоўцы, нейкі чалавек...
— Ну, стаю. І што далей? — бесцырымонна пытаецца ў мяне.
— Ды нічога, — кажу ў адказ, зноў жа
нічога не разумеючы.
— Добра, я пастаю, — згаджаецца
хлопец (прычым досыць сімпатычны), —
але чаму раптам я — «сабака»?
Мусіла патлумачыць, што вось гэтае
слова было адрасавана сапраўднай жывёліне, а не яму...
— Дык вось яно што, — усміхнуўся
хлопец і ўжо ўслед мне дадаў: — Калі

«ВЫРАТАВАННЕ НАША —
У БЛІЖНІМ»
Гэтую думку прападобнага Макарыя
Опцінскага знайшла ў кніжцы, якую мне
падарылі надоечы. Гульня такая на працы была «Таемны анёл». Цягам тыдня мы
адзін аднаму рабілі патаемныя падарункі,
і такім чынам у мяне з'явіліся настаўленні
опцінскіх падзвіжнікаў.
А яшчэ раней я недзе прачытала, што
«бліжні» — гэта той, хто блізка: сямейнікі — дома, калегі — на працы, спадарожнікі — у грамадскім транспарце і суседзі...
паўсюль. Бо дома ў чалавека можа не
быць нікога і на працы таксама (калі ён,
напрыклад, піша раманы). А вось суседзі
быць павінны. Нават калі жывеш на хутары, ёсць жа суседні хутар... Альбо вёска.
А ўжо ў мурашніках шматкватэрных дамоў — там проста безліч магчымасцей
выратаваць сваю душу праз бліжняга.
Каб яшчэ ведаць як?
Ну, вось напрыклад. Сёлета, на Вялікдзень, двум шасцігадовым хлопчыкам
стала сумна гуляць у двары. І адзін з іх,
мусіць, шукаючы новыя забаўкі, ударыў
нагой па коле прыпаркаванай машыны.
Але пасля гэтага нічога цікавага не здарылася. Тады хлопчыкі, назапасіўшы
«снарадаў» (пераважна — у выглядзе
каменьчыкаў), сталі цаляць імі ў лабавое шкло, у фары аўто... А потым узяліся
крэмзаць тымі ж каменьчыкамі — па капотах, па багажніках, па дзвярах...
Не, дрэнных слоў яны не пісалі, бо, напэўна, яшчэ не ўмелі — так, іерогліфы...
«Працэс» іх стварэння ніхто з аўтаўладальнікаў не бачыў, але ж, на шчасце «мастакоў», згледзеў сусед і пазваніў мне (адна
з трох «распісаных» машын была нашай).

Такім чынам абодвух зламыснікаў удалося,
што называецца, схапіць за руку.
Як і варта было чакаць, падняўся вялікі вэрхал, бо ў двор павыходзілі не толькі
пацярпелыя (уладальнікі пашкоджаных
машын) ды бацькі хуліганаў...
Спачатку яны спрабавалі абараніць
сваіх дзяцей. І гэта правільна... Потым
гучна аспрэчвалі памеры шкоды, што
таксама зразумела. Але ж кожны раз,
як толькі градус напружання ўзрастаў,
нехта з шумнага натоўпу (у двор павысыпалі яшчэ і суседзі) прамаўляў: «Людцы,
сёння ж Вялікдзень! Ну, не будзем лаяцца! Давайце ўсё вырашым па-добраму!
Сталы накрыты...»
Праз нейкі час нават узнікла думка —
ці не вынесці тыя святочныя сталы ў наш
двор, ці не паставіць іх паміж пашкоджанымі машынамі і не сесці ўсім разам?
Зусім трошачкі не хапіла да забытага
дзедаўскага таварыства!..
Скончылася ўсё распіскай, а праз
некалькі дзён — кампенсацыяй шкоды
і нават запрашэннем скарыстацца знаёмствам (як высветлілася, адзін з ба́цькаў
тых хлопчыкаў гандлюе бытавой тэхнікай). А ў выніку, як гэта ні дзіўна, той
Велікодны «вернісаж» згадваецца цяпер
выключна з усмешкай. І нават больш за
тое, калі мае суседзі ў нядзелю раніцай
робяць адбіўныя, позна ўвечары ўключаюць музыку, перастаўляюць мэблю
або свідруюць сцены, я не злуюся. Бо
чалавечыя адносіны — гэта нашмат важнейшае...
З суседзямі — пакуль незнаёмымі —
звязана яшчэ адна гісторыя, якая адбы-

І ЎСЯ ЛЮБОЎ...
Прыгожую песню спяваў некалі Вахтанг Кікабідзэ — аб тым, як сустрэліся
дзве адзі но ты, як яны рас кла лі касцёр...
Што з гэтага атрымалася, вы таксама,
напэўна, помніце? А я дык яшчэ і раскажу.
Мае знаёмцы Марына і Рыгор — між
сабою суседзі, працуюць таксама разам,
на адным прадпрыемстве. А яшчэ — абое
яны адзінокія і абое, як той казаў, не першай маладосці. Дык чаму б не аб'яднацца, думала Марына: «Які ні Панцялей, а
сэрцу весялей».
Рыгор таксама не супраць быў: яны
ўжо нават прыкідвалі, у чыёй хаце будуць
жыць, як сумесна павядуць гаспадарку,
але ж тут...

Вечарам неяк і ўжо прыцемкам ішлі
яны з працы. Рыгор — напе радзе і нібы тая нава год няя ёлка, бо апрану ты,
як належыць: у куртцы са святло адбіваль ны мі па ло са мі. Ма ры на ж на адварот — на ват без флікера была, чым
пару ша ла праві лы да рожна га ру ху. А
тут, як на ліха, на ўзбочы не машы на
даіш нікаў...
Рыгор яе першым згледзеў, замарудзіў крок, пачакаў сяброўку і ўзяў пад
руку, ратуючы ад штрафу.
Для Марыны гэта было досыць нечакана — яна спужалася, а інспектар ДАІ
наогул нічога не зразумеў.
— Во, — кажа ёй са смехам, — як
вы ў чужога мужчыну ўчапіліся!.. Чаго ні
зробіш, каб штраф не плаціць...

захочаце мяне спыніць, крычыце: «Сяргей, стой!»
Гэтую фразу я амаль што не чула, бо
заходзіла ў сваю кватэру...
Як потым высветлілася, акурат такую
ж, толькі паверхам вышэй, атрымала
Сяргеева сястра — ён да яе прыходзіў
у госці.
Са мной жа пры выпадковых сустрэчах кожны раз вітаўся, прыязна ўсміхаўся (мусіць, успамінаючы сабаку?), і гэта
было настолькі прыемна...
А потым ён спытаў, як мяне завуць.
І аднойчы — запрасіў на канцэрт Аляксандра Ціхановіча і Ядвігі Паплаўскай.
...Праз год пасля гэтага мы пажаніліся, і з той пары на кожнае сямейнае
свята — на чарговую гадавіну вяселля,
на хрэсьбіны, дні нараджэння дзяцей —
Сяргей заўсёды ўспамінае сабаку, дзякуючы якому тады спыніўся.
А я дадаю, што дзверы таксама сваю
ролю сыгралі. Бо калі б яны былі ранейшыя, на моцнай стальной спружыне, то
сабака ў пад'езд нават нос бы не ўсунуў,
а я, атрымаўшы «стартавы штуршок»,
хутка ўзляцела б на свой другі паверх...
І тады неяк зусім па-іншаму склалася
б жыццё — і маё, і Сяргеева».
Валерый ГАЎРЫШ,
г. Чавусы.
лася ўвосень. Сяброўка, з'язджаючы са
старой кватэры, папрасіла «прытуліць»
свае рэчы. Мы, што называецца, з дарагою душой, бо ў сынавай новай аднапакаёўцы пакуль рамонт, лоджыя абсалютна пустая...
Праз нейкі час мяхі з рэчамі трэба было вяртаць.
Мы з мужам спачатку выставілі іх на
лесвічную пляцоўку, потым сталі заносіць у ліфт. А не ведалі, што ліфты цяпер абсталяваны аўтаматычным галасавым папярэджаннем. Гэта значыць, што
варта забавіцца, прамарудзіць крыху,
з дынаміка прагучыць строгае: «Не затрымлівайце ліфт!»
Не, дык не. Нам паўтараць не трэба:
мы адразу ж націснулі кнопку першага
паверха і паехалі. Разгрузіліся там, склалі рэчы ў машыну — завезлі сяброўцы.
Праз пару дзён з нейкай патрэбай
зноў прыехалі на кватэру сына і... Вачам
не паверылі: на яго сёмым паверсе, ля
дзвярэй, стаялі... мяхі, якія мы забыліся
два дні таму!
Іх, вядома ж, таксама завезлі сяброўцы. Радасці ў той — нібы нешта знайшла!
Прычым — не жартоўнае! «Летась, — кажа, — норкавае футра з Грэцыі прывезла... А, гляджу, нешта яго няма...»
У мяне ад гэтых слоў аж ногі падкасіліся. Прымусіла сяброўку развязаць мяхі —
упэўніцца, што тое футра на месцы!..
І толькі потым — камень з душы —
расказала ёй, як яно, тое футра, яшчэ ні
разу не апранутае, два дні праляжала на
лесвічнай пляцоўцы, насупраць ліфта, у
новым доме, дзе ні я, ні мой сын пакуль
не ведаем ніводнага суседа.
Але ж загадзя паважаем — за прыстойнасць.
Ніна РЫХЦІК,
г. Мінск
— Гэта не чужы, — стала бараніцца
Марына. — Гэта муж мой.
— Нешта зусім не падобна, — сумняваецца даішнік (Марына, сапраўды, жанчына высокая, мажная... У адрозненне ад
Рыгора...). — Вельмі ж вы па габарытах
розныя.
Марыне б прамаўчаць, а яна... вазьмі
ды ляпні першае, што ў голаў прыйшло:
маўляў, любоў злая — палюбіш і...
Рыгор не даў ёй дагаварыць — не дараваў «казла»: расчапіў яе пальцы, вызваліў сваю руку, сказаў:
— Ну, і плаці тады штраф.
А сам роўненька, той вясёлай «ёлачкай», рушыў дамоў.
На гэтым каханне скончылася. Не разгарэўся касцёр — проста не паспеў.
Галіна БАБАРЫКА.
в. Мачуль, Столінскі раён.
Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.

 Ну і ну!

Выпіў піва, засумаваў, сеў за руль...
У сталіцы супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі
затрымалі п'янага непаўналетняга
за рулём аўтамабіля.
— Адбылося гэта ўначы ў завулку Казлова. 16-гадовы
падлетак рухаўся па горадзе на бацькоўскім «Нісане». Зразумела, пасведчання кіроўцы ў яго не было. Больш за тое, ад
хлопца пахла спіртным: «трубачка» засведчыла 0,44 праміле
алкаголю. Малады чалавек патлумачыў, што напярэдадні
выпіў з сябрамі піва, потым яму стала сумна і ён, узяўшы
ключы ад бацькоўскай машыны, вырашыў пракаціцца па
начным горадзе, — распавяла старшы інспектар па агітацыі

і прапагандзе АДАІ Партызанскага РУУС г. Мінска Таццяна
Спадабаева.
У адносінах да хлопца складзены чатыры пратаколы. Інфармацыю пра распіццё алкаголю накіруюць у наркалагічны
дыспансер. Яшчэ адзін такі выпадак цягам года — і маладога чалавека паставяць на ўлік у нарколага. І пасведчанне
кіроўцы ён не атрымае да таго часу, пакуль яго не здымуць з
дыспансернага назірання. Дарэчы, да адказнасці прыцягнуць
і прадаўца крамы за продаж непаўналетняму алкаголю. Таму
пагражае штраф у памеры ад 20 да 50 базавых велічынь.
Сяргей РАСОЛЬКА.

 Неасабісты суб'ектыў

БАЛЬ
СПАДЧЫННІКАЎ
Пра новых гаспадароў, сумленне і зэдлік

Б

алюча, але неаспрэчна і на сённяшні дзень непапраўна: родная вёска становіцца дачным пасёлкам.
Ад хуткага поўнага вымірання яе ратуе перш за ўсё
блізкасць да сталіцы — сорак з нечым кіламетраў. Дзякуючы
гэтаму тут і прадпрыемства невялікае працуе (рабочых падвозяць з навакольных вёсак ды з Мінска), і пустых, пакінутых
хат няма ніводнай. Праўда, зімой на комінах у большасці з іх
ляжаць шапкі снегу, а па вуліцы калі адзін чалавек прасунецца, дык і гэта навіна. Вясковая вуліца зімой ці позняй восенню
ажывае, як гэта ні цынічна і парадаксальна гучыць, толькі калі
кагосьці хаваюць. А пахаванні з восені да вясны здараюцца
часта — за мінулы халодны сезон не далічыліся пяцярых чалавек. Пакрысе сыходзіць у нябыт цэлае пакаленне — тыя, хто
ў пяцідзясятых — сямідзясятых будаваў светлую будучыню,
абшалёўваючы і фарбуючы хаты, купляючы ў растэрміноўку
мэблю, перакрываючы стрэхі з гонтавых ды саламяных на
шыферныя, падсыпаючы падмуроўкі, прыбудоўваючы, паднаўляючы, перасцілаючы... Усё рабілася для дзяцей, каб ім было
ўтульна і хораша жыць у роднай хаце, гадаваць сваіх дзяцей,
даглядаць састарэлых бацькоў.
З таго, пра што марылася, засталіся толькі дыхтоўныя хаты
і дзеці з унукамі — спадчыннікі. Дзве катэгорыі, якія існуюць
у адным часе і адной прасторы толькі падчас дачнага сезона.
Часам спадчыннікі бацькоўскую хату прадаюць — і тады ў вёсцы з'яўляюцца «дачнікі» (сябе да гэтай катэгорыі спадчыннікі
не адносяць: як-ніяк на радзіму прыязджаюць, дзе помняць
«свой на іржышчы цень»). Але гэта вельмі рэдка, бо нерухомасць і зямельны надзел пад Мінскам — надзейны капітал ва
ўсе часы.
І ўсё, здаецца, склалася найлепшым чынам: вёска, нягледзячы на тое, што ёй ніколі не стаць аграгарадком, не памірае,
у дварах — парадак, на агародах — што толькі ні расце, хаты
дагледжаныя. Прыемна па вуліцы прайсціся вясной ці ўлетку.
Куды ні глянь (асабліва там, дзе спадчыннікі «свежыя», у якіх
бацькі сышлі ў нябыт не так даўно), вялікія сем'і дружна шчыруюць на сваіх участках. І парадак наводзяць, і грады садзяць,
і ў хаце рамонт распачынаюць... Хораша, адным словам!
ле, каб вы ведалі, як карціць падысці да ўсяго гэтага хараства і спытаць у некаторых асабліва руплівых: а дзе
вы былі раней? Чаму ставіце ў хаце новыя вокны цяпер,
калі зімой няма каму ў ёй грэцца, а не тады, калі маці мерзла, бо
са старых сіфоніла ва ўсе дзіркі? Чаму клеіце на сваім наваспечаным лецішчы новыя дарагія шпалеры, прывозіце з горада новы
тэлевізар, ставіце мяккую зручную канапу? Маці ці бацьку добра
было і ў пажаўцелых сценах, і на старым прадаўленым ложку з
нікеліраванымі більчынамі? Чаму збіраецеся цяпер усе, нават тыя,
каго ў вёсцы ўжо і не пазнаюць (так дагэтуль «часта» бачылі), а
старыя вочы праглядалі, чакаючы каго з вас на выхадныя (і нярэдка — дарэмна, бо ў вас жа ў горадзе былі, ну, вельмі важныя
справы)? Бацькі, пакуль былі жывыя, вам заміналі? Не давалі
«гаспадарыць» так, як вам хацелася? Ці ўся гэтая дружная талака
на агародзе не што іншае, як «паказальнае выступленне», мэта
якога — бясспрэчна абазначыць сваё права на кавалак гэтага
агарода, на паўтара акна ў хаце? І праз нейкі час вёска ўбачыць
колькі разоў ужо гледжаны «канцэрт» са сваркай, дзяльбой паветкі, выкопваннем кустоў на ўчастку?..
амятаеце, як у народнай казцы? Старога бацьку дзеці
пасялілі за печ, і жыў ён там на зэдліку. Калі малады
гаспадар спытаў свайго малога сына, што ён майструе
так старанна, той адказаў: «Табе, татка, зэдлічак, ты ж скора
стары станеш, пойдзеш за печ жыць...» Спадчыннікам, і цяперашнім, і патэнцыяльным (ёсць і такая катэгорыя — тыя, у каго
немаладыя бацькі ў вёсцы жывыя, але хто ўжо сёння хваліцца
знаёмым: маўляў, у мяне ж хата ў прыгарадзе, як пахаваю
старых, буду там паўнапраўны гаспадар), варта гэтую казку
ўспомніць. І прыгледзецца, што іх дзеткі робяць на камп'ютары
ці планшэце. Не выключана, што малююць, як яны абставяць
гарадское жытло ці адбудаваную дачу, калі «продкі» пакінуць
гэты свет і не будуць замінаць парадамі, дапамогай і ўвогуле
самім сваім існаваннем.
Алена ЛЯЎКОВІЧ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
в изменение к ранее опубликованным
в газете «Звязда» декларациям.
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского
района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014
№ 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й
Загородный пер., 64а.
Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45–16.45,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома
№ 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском административном
районе г. Минска, на территории бывшей деревни Сухарево.
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 квартир:
1 двухкомнатная квартира № 36 площадью 80,41 кв. м с индексацией;
7 трёхкомнатных квартир (№№ 43, 47, 55, 63, 67, 71, 79) площадью
85,61 кв. м.
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования
проектной декларации составляет при строительстве двухкомнатной
квартиры – 14 500 000 белорусских рублей; трёхкомнатной квартиры –
15 200 000 белорусских рублей.
Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь
2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102,
тел. 256-64-18.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем заключается договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в течение
3 (трёх) банковских дней с даты получения договора.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей
площади квартир и их количество считаются действительными до момента опубликования новой декларации.
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