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НОВАЯ ДАРОГА
ДА ВЁСКI АЛА

 Ведай нашых!

ПА МЕДАЛІ —
НА КОЖНАГА
Чатыры медалі заваявалі беларускія
школьнікі на міжнароднай алімпіядзе
па інфарматыцы ў Аўстраліі: «золата»,
«серабро» і дзве «бронзы».
Гэта быў першы год, калі беларуская
ка ман да вы сту па ла без свай го шмат гадовага лідара — Генадзя Караткевіча, які
завяршыў удзел у міжнародных алімпіядах школьнікаў уладальнікам прак тычна
ўсіх рэкордаў — і паколькасці абсалютных
перамог (у яго іх тры), і па колькасці заваяваных залатых медалёў (6), і па агульнай
колькасці медалёў (7). Сёння Генадзь з'яўляецца студэнтам Санкт-Пецярбургскага
на цы я наль на га да след ча га ўні вер сі тэ та
інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі — лепшай ВНУ Расіі па падрыхтоўцы
праграмістаў. Менавіта каманда гэтай ВНУ
з'яўля ец ца не ад на ра зо вым аб са лют ным
чэмпіёнам свету па праграмаванні сярод
студэнтаў. У 2013 годзе яны таксама святкавалі перамогу, але на гэты раз у складзе
расійскай каманды выступаў і беларус Генадзь Караткевіч. І, можна не сумнявацца,
што гэта не апошняе пераможнае выступленне гамяльчаніна.
У 2012 годзе каманда Беларусі паказала
лепшы для нашай краіны вынік за ўвесь час
сваіх выступленняў на міжнародных алімпіядах школьнікаў па інфарматыцы — дадому
хлопцы прывезлі два залатыя, адзін сярэбраны і адзін бронзавы медалі. Усе ўдзельнікі
беларускай зборнай прадстаўлялі Гомельскую вобласць. Дарэчы, другі залаты медаліст алімпіяды — Адам Бардашэвіч з Мазыра
— таксама стаў студэнтам інфармацыйных
тэхналогій, механікі і оптыкі Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта.
Сёлета гонар беларускай школы адстойвалі на міжнародных спаборніцтвах прадстаўнікі трох рэгіёнаў краіны. Двое з іх былі
ўжо вопытнымі «байцамі», а двое — навічкі.
Вучань сярэдняй школы №9 г. Мазыра Сяргей Кулік набраў 490 балаў і заваяваў залаты
медаль. Летась у хлопца была на алімпіядзе
«бронза». У навучэнца Ліцэя БДУ Канстанціна Сакалова — «серабро» і 427 балаў. Яшчэ
адзін выхаванец гомельскай школы праграмавання і выпускнік Ліцэя БДУ Уладзіслаў
Падцёлкін зававаяў бронзавую ўзнагароду.
У яго актыве 344 балы. Таксама «бронза»
і ў выхаванца вучэбна-педагагічнага комплексу «Забалоцкія яслі-сад-сярэдняя школа»
Гродзенскай вобласці Канстанціна Вільчэўскага (267 балаў). Усе ўдзельнікі спаборніцтваў прайшлі сур'ёзны адбор — школьныя,
раённыя, абласныя і рэспубліканскія туры
алімпіяд, а таксама спецыяльныя падрыхтоўчыя зборы.
За ўзнагароды сёлета змагаліся каманды
з 79 краін. У выніку ў Кітая — 4 залатыя ўзнагароды, у расіян — 3, зборная ЗША і Паўднёвай Карэі змаглі заваяваць па 2 залатыя
медалі. У Беларусі, Ірана, Японіі, Тайваня і
Ізраіля — па адным «золаце».
Надзея НІКАЛАЕВА



На месцы былой вёскі Ала, дзе ў 1944
годзе было спалена 1758 чалавек, сёлета з'явiліся паклонны крыж i памятны
знак, якi нагадвае аб вялiкай трагедыi,
што здарылася ў гады Вялiкай Айчыннай вайны ў Светлагорскiм раёне.
Для таго, каб памяць пра нашых продкаў засталася ў сэрцах нашчадкаў, прыйшлося папрацаваць практычна ўсiм будаўнiчым i мелiяратыўным арганiзацыям
раёна. Старшыня Светлагорскага Савета
дэпутатаў Рыгор Мурашка расказвае, што
ўсе, да каго прыйшлося звяртацца, адклiкнулiся iмгненна i дапамаглi — матэрыяльнымi, людскiмi рэсурсамi.
Дарэчы, вёска пасля трагедыi 14 студзеня 1944 года ўжо не адраджалася, i за столькi гадоў дарога да гэтага месца зарасла
поўнасцю. Цяпер да памятнага знака можна
дабрацца без праблем — каб нiколi не забываць жудасныя падзеi ваеннага часу.
У маленькай вёсачцы на беразе ракi з
той жа мiлагучнай назвай Ала ў 44 дварах
жыло каля сотнi чалавек. Але ж менавiта
сюды, у глухмень, падчас баявых дзеянняў
сцягнулася шмат людзей з суседнiх вёсак,
каб схавацца ад фашыстаў.
Студзеньскай ранiцай у вёску з лесу
выйшаў батальён эсэсаўцаў. Яны стралялi
па вокнах прысадзiстых хат аўтаматнымi
чэргамi. Людзей, якiя выбягалi з дамоў,
расстрэльвалi ва ўпор. Усё насельнiцтва
было сагнана ў адрыны. Мужчын расстрэльвалi групамi па 6-7 чалавек. Жанчын спалiлi жывымi. Страшная смерць
спасцiгла 950 дзяцей. На iх нацкавалi сабак. Па вулiцы, асветленай пажарышчам,
сабакi цягалi знявечаныя маленькiя целы.
У хаце аднаго з жыхароў фашысты застрэлiлi парадзiху, а немаўля забiлi ўдарам
аб сцяну. З першых вуснаў пра гэтыя жудасцi сёння ўжо няма каму расказаць, але

Столькі слімакоў яшчэ ніколі не бачыла. І ўвогуле,
са слімакамі не сустракалася. А то іду, а ён ляжыць.
І домік! Домік на спінцы!
І рож кі! Рож кі ў слі мака растуць! Ох ты! Ды не
адзін ён тут! Каб жа каго
не растаптаць незнарок...
Мно га іх. Не ха ва юц ца.
Першы раз лічыла — пяць
налічыла. Другі раз лічыла — ужо сем. Хацела і
трэці раз пералік учыніць,
ды плюнула! Якая розніца,
колькі іх, слімакоў, калі бачу такое дзіва ўпершыню,
хоць і на вёсцы расла.
вада з-пад зямлі б'е. То я другі раз уразілася. І такое бачу ўпершыню. Дно відаць,
і я бачная ў вадзе. І адчуваю, нібыта вочы
ісціны глядзяць у вочы мае. Ці ж не жарт?
Ат, не! І заплакалі мае вочы, і паліліся слёзы ў той калодзеж. Нельга так. Драўлянае
цяжкае крышку века на месца паклала. Аднак вада не знікла. Журчыць. Маленькі ды
«худзенькі» ручаёк выплывае з калодзежа.
Па каменьчыках наперад, у нізіну.
Бачу, кот хоча да вады. Стаіць на горцы. А ўніз, да мяне, не ідзе. Пабачыў мой
заплечнік, што кінула на лаўцы, якая побач
з калодзежам, і прыпыніўся. Уцёк каток ад
мяне. Унюхаў, што не мясцовая. Не з Гарадзішча я. З Мінска прыехала. Чакайце, а як
так адбылося, што сюды трапіла? А так, з
плошчы Казінца ехала ў Малінаўку, на кірмаш, купіць садавіны ды зяленіва. Выходжу
з аўтобуса на прыпынку «Малінаўка-6», гэта
каля самай кальцавой. І прыязджае аўтобус
нумар 357. Удакладняю ў людзей, ці едзе
ён да Гарадзішча-1. Так. Праезд каштуе
2100. Хвілін праз 15 выйшла на патрэбным
прыпынку. Стаю і думаю, як так адбылося?
Я ж па памідоры ды гуркі ехала.
У выніку за пару гадзін, праведзеных у
новым месцы, я даведалася пра слімакоў
і іх лад жыцця. Яны кахаюцца! Уяўляеце?!
Маці кажа, што я рассакрэціла сваім фотаздымкам нават такія інтымныя рэчы, як
каханне слімакоў, пазбавіўшы іх права на
асабістае жыццё.
Яшчэ навучылася лазіць угару па вільготнай зямлі, на вал, у слізкіх шлёпанцах.
Абмінаючы пры гэтым крапіву. Залезці то
залезла, а вось злазіць як? Угару ідзеш, то
можна рукамі трымацца за высокую траву,
яна надзіва ў рост пайшла. Пахадзіла-пахадзіла ды сцежкай праз зараснікі спусцілася. Толькі каб праз іх правільна прабрацца,
трэба было спачатку пільна прагледзець
наваколле. У траве ёсць цёмнае нутро —
вытаптаная сцежка, якая і падказвае, што
тут ходзяць мясцовыя. Так я і спусцілася.
Без прыгод. Гузоў не набіла.
Гэта я да таго, што з дробязяў усё складаецца.
За дзень да раптоўнай паездкі ў Гарадзішча тэлефануе Пётр Клюеў (гаспадар
хостэла «Sky», у якім час ад часу працую

 Славутыя землякі

«...БО БЫЛА
І ЗАСТАЛАСЯ
ПАМЯЦЬ»

«НАС АБ'ЯДНАЛА ПЕСНЯ»
Мусіць, нішто не збліжае, не яднае народы так, як песні. Да таго ж у нас яны часта
агульныя. І варта толькі пачаць — астатнія падхопяць.

Малебен на месцы масавага
пахавання людзей у вёсцы Ала

СЛІМАКІ

Гэта не слімакі выраслі перада мною, а я перад імі. Цікава, ці пабачылі
мяне. Я ім сапраўдную фотасесію ўчыніла.
Бо маленькія домікі суправаджалі мяне ўсю
дарогу: з вала ў нізіну, з нізіны ды ўгару, пакуль не выйшла да крыніцы. У роце сушыла.
Піць хацела. То ногі і вывелі да месца, дзе
можна горла прамачыць.
Свет складаецца з дробязяў. Якое простае сцвярджэнне! І галоўнае — не раздушыць сваёй чалавечай нагою тыя дробязі.
Пад ногі глядзі, ды пра неба не забывай — я
так сказала б. Каб і на зямлі, і над галавой
заўважыць кагосьці жывога. Жыццё здзівіць
можа любой драбязой!
Мне пацешна стала. І весела. Тэлефаную
маці, расказваю пра слімакоў, якія перада
мною разлегліся, нібыта краскі, хоць збірай іх у прыгаршчы. Тая здзівілася. Я давай
ёй пра рожкі расказваць, пра домікі. Маці
смяецца, нібыта жарт пачула. Кажа, з дзяцінства не бачыла такіх. Во як! Я за 24 гады
ўпершыню з такой з'явай знаёмлюся, а маці
ўжо больш за паўвека пражыла. Я смяюся,
маці смяецца. Дзіву разам даемся.
Забягаючы наперад, скажу, што крыху
пазней, у рамане Уладзіміра Караткевіча
«Чорны замак Альшанскі» прачытала, з
якім захапленнем аў тар апісваў сустрэчу
галоўнага героя твора са слімакамі ў парку:
«Іх тут было безліч на берагах шматлікіх
зялёных ставоў, у роснай прахалоднай траве. Я нідзе столькі іх не бачыў. І такіх вялізных, з яблык велічынёй». «Француз бы
звар'яцеў з радасці», — сказаў тады Мар'ян.
І вось я глядзеў, і ў мяне пякло вочы і нешта
ў грудзях».
Ці ж не супадзенне гэта? А раптам, падказка, што здзіўленне — яно такое: агульнае і ўсеабдымнае, і знітоўвае сваёй сілай
нават праз пакаленні. Колішняе здзіўленне
Караткевіча асела на спінкі слімакоў. А я
заўважыла яго. І захапілася ім. Так і было,
упэўнена.
Крыніца. Смага. Неадольная смага спакусіла мяне вадзіцы напіцца з незнаёмага
калодзежа. Бачу — на зямлі драўлянае века. Цягну на сябе. А там, пад ім, — вада!
Ды такая, што сябе можна разгледзець!
Празрыстая. І віры на дне таго калодзежа.
Неглыбокі ён. Можа, з метр. І відаць, што

 Уражанні

ж доўгi час жыхарка Чыркавiчаў Марыя
Зыкун займалася зборам матэрыялаў:
запiсвала ўспамiны сведкаў, якiя цудам
засталiся жывымi ў тым пекле.
У кнiзе «Памяць. Светлагорск. Светлагорскi раён» можна знайсцi апiсанне страшнага эпiзоду сведкам тых падзей Тарасам
Колесневым: «Ад групы адлучылася жанчына ў целагрэйцы i вялiкай клецiстай хустцы.
Аўтаматчык iшоў за ёй. Я пачуў просьбу
дазволiць згарэць у сваёй хаце. Гэта была
Аксiння Цiмафееўна Курловiч, жонка бухгалтара калгаса. Пад дружны рогат фашыстаў жанчына павярнулася i цвёрдым крокам
пайшла да сваёй падпаленай хаты. За ёй
бег фашыст з вялiкiм балонам за спiнай i
апырскваў яе бензiнам. Жанчына не звяртала на яго ўвагi. Афiцэр дастаў пiсталет. Але
на парозе хаты жанчына ўспыхнула паходняй i схавалася за дзвярамi...»
Мiж iншым, стваральнiца Чыркавiцкага
музея Марыя Зыкун гаворыць, што ахвяр, хутчэй за ўсё, было больш, чым 1758
дакладна высветленых — каля 2 тысяч.
Дарэчы, Ала — адзiная на Беларусi спаленая вёска, дзе загiнула такая вялiкая
колькасць людзей.
Епiскап Гомельскi i Жлобiнскi Сцяфан
прыехаў у дзень памяцi памалiцца на месца масавага знiшчэння людзей:
— Зараз сюды зроблена новая дарога, i
ёсць магчымасць наведваць пахаванне. Тут
мог быць добры мемарыяльны комплекс.
Памяць пра гэтых спаленых людзей павiнна
захавацца ў нашых сэрцах. Нам абавязкова
трэба захоўваць у добрым стане месцы памяцi загiнулых, воiнскiя пахаваннi, устанаўлiваць памятныя знакi. I сцежкi не павiнны
зарастаць да гэтых мясцiн. Няхай памяць
пра тых, хто загiнуў у Вялiкую Айчынную
вайну, будзе заўсёды ў нашых сэрцах, а
царква будзе заўсёды малiцца пра iх.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ЛЕТНЯЕ ЭСЭ
адміністратарам), просіць увечары прыйсці папрацаваць у хостэл.
Кажа, у яго канцэрт запланаваны,
сам не можа застацца. І падкрэслівае, што хостэл нельга надоўга
пакідаць без назіральніка. Запытваюся, чаму, хіба былі здарэнні
якія? Кажа, што не было. Раней
жа часта хостэл жыў сваім жыццём. Сам па сабе. А тут бац! Каб
гаспадар быў, каб назіральнік быў.
Такая думка Пятра запомнілася.
Глыбіню думкі дадумвала, калі на
слімакоў глядзела. Яны свой домік на спіне носяць. З сабой. І назіральнік ім не трэба. Самі сабе
гаспадары. Таксама драбяза, а во
які віхор закружыла ў галаве!
На чужой зямлі, калі з мірам
прыйшоў, таксама па-гаспадарску трэба.
Таму я асцярожненька, каб нікога нагамі не
раздушыць, ішла па незнаёмых сцежках.
І во табе! Чую, машына едзе. Прыпыняецца.
А я недалёка ад крыніцы сяджу, на ўзгорку, на сонцы грэюся. Выходзяць дзяўчына
з хлопцам. Адразу чуваць лаянку, сварку.
Кідаюць пустыя бутлі да крыніцы. Тыя ляцяць і з сілай і з шумам падаюць на зямлю
ці на камяні. Фу! Неахайнасць якая. Хлопец
без майкі. Цела звонку чыстае, а ўнутры, як
падаецца, бруднае. І ён адчыняе драўлянае
века калодзежа і бесцырымонна запускае
тыя бутлі, што ляцелі з яго падачы, у чыстую-чыстую ваду. Забрудзіў прастору. Маці
кажа, не трэба бедаваць, вада ўсё ліха і
дрэнныя думкі змые. Эх, не падумалі, з якім
намерам да вады ішлі. Таксама драбяза,
якая цалкам мяняе прастору і змяняе абставіны. Урачыстасць знікла.
Чужынец прыйшоў, ды па-гаспадарску,
а мясцовыя прыехалі, ды па-варварску.
Так і пайшла я, наталіўшы смагу, але
забрудзіўшы вочы.
Толькі накіравалася да прыпынку, як вухам злавіла гук аўтобуса. І праўда, 357-ы
літаральна вырас перада мной. Заходжу
ў салон, вадзіцель той самы, які вёз мяне
сюды. Бярэ за праезд толькі тысячу. Пытаюся, як так. А ён адказвае з усмешкай, што
яму хапае. Хвілін пятнаццаць — і я зноўку
ў горадзе. Куды цяпер? Па гародніну ды
зяленіва.
З кірмашу вярталася аў тобусам нумар
104 у бок плошчы Казінца. Праз вёску
«Дружба». Усю дарогу разглядвала нябёсы. І... Нейкая драпежная птушка вылецела з парку. Штосьці ў кіпцюрах трымае.
Не разгледзела дакладна што, бо далёка
надта. Раптоўна птушка кіпцюры расчапіла.
З іх выпала галінка. І на зямлю. Аў тобус
на хуткасці едзе, і галінка з неба падае...
Таксама дробязь, якая істотна мяняе адчуванне прасторы. А іншыя пасажыры што?
Носам у тэлефоны, кнігі, газеты, падлогу.
А я ў неба.
То не адзіным хлебам карміцца. Калі ўжо
дадзены чалавеку вочы, то глядзець трэба.
А вушы — для таго, каб чуць.
Марына ЯЎСЕЙЧЫК.
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Гэта я да таго, што ў Рагачове не так даўно
адбыўся чарговы — шосты — міжрэгіянальны
фестываль народнай песні «Зоры над Дняпром»,
у якім прымалі ўдзел творчыя калектывы з Расіі,
Украіны, Прыбалтыкі і, вядома ж, нашы, беларускія... Што цікава, на канцэрты ў рамках фестывалю
пашчасціла патрапіць і многім вяскоўцам, нікуды
не выязджаючы. Бо, напрыклад, да нас, у Лучын,
завітаў фальклорны народны калектыў «Руская
песня» з г. Кацельнікі Любярэцкага раёна.
Варта адзначыць, што ўдзельнікі яго не толькі
спявалі, яны, што называецца, неслі культуру: вядучая спадарыня Алена Жукава, прадстаўляючы
кожны твор, расказвала пра яго паходжанне, пра
манеру выканання, пра распаўсюджанасць і г.д.
Канцэрт пачынаўся з самых старажытных
славянскіх песень, і падчас яго высветлілася,
што нашы, усім вядомыя «Ой рана на Івана»,
«Купалінка» ды іншыя спяваюць у многіх рэгіёнах Расіі і таксама лічаць сваімі.
Гучалі і казацкія песні (кіруе калектывам Сяргей Аляксандравіч Марозаў, які мае і рускія, і
ўкраінскія карані...). Адна з іх — «Не для меня
весна придёт...» — выклікала сапраўдныя авацыі
перапоўненай залы! Бо, па-першае, яе здаўна
любілі ў нашай вёсцы, а па-другое, уразіла выка-

нанне і, у прыватнасці, сам голас былой салісткі
мардоўскай філармоніі Надзеі Кліх...
Вядучая нязмушана заклікала не саромецца
— падпяваць, выходзіць у карагод. Але ж спачатку вяскоўцы, так бы мовіць, тупалі на месцы,
саромеліся. Іншая справа, калі загучала «Варонежская танцавальная»... Яна была настолькі
падобная на ўсімі любімую тут «Барыню», што
ўсядзець стала проста немагчыма!
Не, не сапсавалі мы карагод!
Але ж паказалі сябе не толькі ў танцы. Пасля
канцэрта гасцей заспявалі і гаспадары — адзін
з лепшых у раёне гурт «Надзея». Загучалі (і як
жа спадабаліся!) беларускія «Прымакі», беларускія і мясцовыя, лучынскія, прыпеўкі! Як заўсёды,
хораша спявалі нашы салісткі Іна Анатольеўна
Правалоцкая і Алена Уладзіміраўна Малюкова,
Галіна Мікалаеўна Тамашкова, віртуозная барабаншчыца Алена Міхайлаўна Чабатар. І, вядома
ж, галоўны гарманіст і мастацкі кіраўнік калектыву Віктар Леанардавіч Чабатар...
Але час наступіў і развітвацца. Ну вядома ж,
з «Чаркай на пасашок» і традыцыйнай «Бывайце здаровы, жывіце багата».
Калі збудуцца гэтыя пажаданні, то налета
мы сустрэнемся зноў — як сябры, якіх аб'ядналі песні.
Соф'я КУСЯНКОВА,
в. Лучын, Рагачоўскі раён



Да нас, на Валожыншчыну, меўся прыехаць славуты зямляк — прэзідэнт Ізраіля
Шымон Перэс. Таму маладзейшыя жыхары вуліцы імя Кірава, якая па ўзгорачку
прамым ходам вядзе да яўрэйскіх могілак,
старанна і рупліва, як да самага вялікага
свята, наводзілі прыгажосць: ва ўсе колеры фарбавалі свае платы, садзілі ля
іх прыгожыя кветкі. Састарэлым і адзінокім з дазволу адміністрацыі раёна новыя
агароджы былі зроблены супрацоўнікамі
жылкамунгаса. Такім чынам вуліца вельмі
змянілася, прыбралася, папрыгажэла. Бо
была і засталася на гэтай зямлі памяць аб
страшэнных гадах апошняй вайны, была і
засталася вялікая павага да ўсім вядомага
земляка Шымона Перэса, які заўсёды ў
час наведвання магіл сваіх продкаў, размаўляў з нашымі старэйшымі жанчынамі
пра мінулае і сучаснае жыццё.
На гэты раз да нас на Валожыншчыну
прыязджала дачка ізраільскага прэзідэнта Цвія Вальдэн. Але ж спадзяёмся, што
прыедзе яшчэ і ён сам, будзем чакаць.
Хрысціна МАРКОЎСКАЯ,
г. Валожын



 Простая мова

ЖЫЦЦЁ
ШМАТГРАННАЕ
«Вашаму дому ад нашага», — сказаў сваяк і працягнуў...
шклянку — як на першы погляд дык самую звычайную:
«маліноўскую», з паяском...
Адзінае... Донца яе «тапілася» ў адмысловай драўлянай падставачцы з надпісам: «Жыццё шматграннае».
...Хто б сумняваўся?!
Але ж нагадваць пра гэта, напэўна, трэба.

Рай
Анекдот — і нават з працягам:
двоечнік адзін не мог на карце
Італію знайсці.
— Уніз, уніз глядзі, — шаптаўпадказваў яму сябрук, — яна, як
бот...
— Сам ты, як бот, — заступіўся за краіну настаўнік. — А Італія
— як рай.
І сапраўды: сонца, мора...
Паўз бераг — некалькі вуліц:
атэлі на іх, жылыя дамы.
— Во дзе жыць бы! — зайздросціць адзін з адпачывальнікаў з блізкага пляжа. — Дыхаць
морам, слухаць шум...
— Ды калі з каханай жанчынай... — памарыў другі...
— ...Пры грашах, — перапыніў
яго трэці.
— І маладым-здаровым...
А тады, можа, рай хоць дзе?

Змены
Што ні слуп — аб'явы. Рознага
кшталту — ад звычных «Кладка печаў...», «Рамонт камп'ютараў...», «Згубіўся кот...» да
до сыць не ча ка ных: «Шу ка ем
маладую жанчыну (сурагатную
маці), якая вынасіць наша дзіцятка...», «Здам кватэру за інтым...», «Прыму ў дарунак ваш
халадзільнік. Можна няспраўны.
Вывезу сам...».
Пры кожнай з аб'яў — нумар
тэлефона, месцамі — кошт паслуг...
Гэта — цяпер. А некалі...
Некалі знаёмы маляр і бацька
чатырох дзяцей з рук фарбу не
змываў, пакідаў — на ўсякі выпадак. «А раптам, — казаў, — нехта
ў транспарце згледзіць? Папросіць рамонт у кватэры зрабіць».

Усё «пуцём»?
Лёс звёў (шкада, ненадоўга)...
Але ж жан чы на пра ся бе
рас каза ла шмат: і што вы расла ў доб рай сям'і, у да стат ку,
што пас ля школы ад ра зу паступіла — і туды, куды ха це ла,
што замуж выйшла за хлопца,
якога пакахала і які пакахаў яе,
што Бог (не аддзя ка ваць!) даў
ім цудоў ных дачу шак, якія таксама доб ра ву чы лі ся, такса ма
ад ра зу пасту пілі і такса ма заму жам — за каханымі, гадуюць
на ступні каў... Ды такіх жа пацеш ных!..
Усё «пуцём», карацей — ну
хоць у некага!..
А можа...
Можа, часу вобмаль было, і
мы з ёю проста... мала размаўлялі?

Не дома...
Ромік, дружбак, у Штатах даўно. Як пісаў — там гіблота наезджых. А хто і адкуль?..
— І'm from Belarus, from Whіte
Russіa (я з Беларусі, з Белай Расіі), — сказаў свайму начальніку.
— А гэта дзе? — праявіў недасведчанасць той.
— Побач з проста Расіяй.
— А чаму ваша — белая? У
вас што — чорных няма?
— Амаль...
— Я з такой краіны ніколі б не
паехаў! — сказаў бос (у кожнага
свае заганы — ну не любіць ён
чарнаскурых).

Сярод людзей тутэйшых бялявых і напраўду шмат... Ва ўсім белым — летам — таксама. Безліч
фасонаў, безліч аздоб — вочы
разбягаюцца! І... «збягаюцца»:
спыняюцца раптам на светлай
мужчынскай майцы з кідкім надпісам: «Беларусь перадусім».
...Тых, хто спа вя дае гэ ты
прынцып (не толькі на словах),
на жаль, няшмат.
Калі б больш — Рома жыў бы,
напэўна, дома.

Каб не ежка...
Пытанні спрадвечныя: адкуль
бярэцца пыл і куды знікаюць грошы?
— Ну з ранку ж былі! Немалыя... Дзе дзеліся? — адкрыўшы кашалёк, абураецца суседка
ўвечары.
— «Дзе, дзе», — злуюць на яе
сямейнікі, — у гастраном пасля
працы заходзіла?
— Так.
— Дык чаму здзіўляешся?
...І сапраўды — чаму? «Каб не
ежка, не адзежка, была б грошай поўна дзежка» — старая
прымаўка.

З дзвюх бед
Продкі казалі, што грошы не
неба — дастанеш, як трэба.
Магчымасці і напраўду, як
быццам, ёсць: можна ж і (мяркуючы па рэкламе, прасцей простага) узяць крэдыт, улезці ў доўг
(аддаваць, праўда, складаней),
можна пашукаць іншыя заробкі
ці нешта прадаць... Можна эканоміць, браць кватарантаў...
На знаёмым прадпрыемстве
вы ра шы лі палову пус ту ю чай
майстэрні пад офіс здаць, марафет у ёй навялі, пагалоску пусцілі, потым «кандыдатаў» сталі
прымаць. Прычым не без поспеху: і адна фірмачка, як быццам,
гатовая ўсяліцца ды грошы плаціць, і другая не супраць... Уваход
бы толькі асобны...
Што за праблема, здавалася
б: першы паверх (і іншых няма),
дзевяць вокнаў. Вымай з праёма
любое, разбірай пад ім два метры кладкі, устаўляй дзверы — і
справе канец...
Але ж будынак не прыватны,
не на сваім падворку стаіць, значыць, на любыя работы (што і
зразумела!) дазвол патрэбен,
потым праект... На яго распрацоўку, на шматлікія ўзгадненні
час патраціцца, на ўсё разам —
немалыя грошы. Адкуль?
І без гэтага ніяк, бо штраф.
Пасядзелі: прыкінулі выдаткі
— спачатку на ўсё першае, потым — на другое. І... была ні была: разабралі кладку.

Тое! Ды... не тое!
«У шум най за ле рэ ста рана...»
Тры сталы там (рознай даўжыні), тры кампаніі — мы хораша сядзелі, бо за вочы было і
напіткаў, і наедкаў, і жартаў, і
тостаў...
Адзінае — за цэлы вечар! —
ну ніводнай тутэйшай песні пад
моднае цяпер караоке, ніводнага
беларускага танца — апроч, можа, полькі, ніводнага слоўца...
Зрэшты, не — было: напрыкан цы ўжо ней кая з ма ла дзіц
для «прамовы» ўстала... А го-

лас — ну піскля пісклёй! Ці не
ўсе на яе азірнуліся, ці не ўсе
пе ра смык нулі ся. Нех та адзін
сказаў:
— Вішчыць, як парася ў плоце.
Трэба разумець, у рускай мове больш трапнага параўнання
не знайшлося?

Двое
Іванавіч другі раз жанаты: з
дзеўкай сышоўся, па гадах —
дачкой. Але ж жыве, не скардзіцца, прынамсі, пакуль. Ну, хіба
самым блізкім і па драбязе:
— Цешча ў мяне — чалавек,
— аднакласніку прызнаўся. — А
вось цесць — скула яму ў бок...
Па-людску ну ніколі не вітаецца:
усё «Прывітанне, мой юны сябар!» А я яму і слова не скажы:
на два гады за мяне старэйшы,
але ж ён — цесць.

Папярэднікі.
І наступнікі
Горад. Вакзал. Натоўп — відаць, з электрычкі, бо ў многіх
аж рукі абрываюцца — сумкамі,
вёдрамі.
— Вітамінаў на дачы наспела, малінак, — ставячы сваё ля
ног, хваліцца пажылая жанчына. — І такая ж сёлета чыстая!..
Дык абабрала во, унучкам вязу.
Хай час туюцца... Свежанькай.
А астатнюю — на «пяцімінутку»
пушчу. І зноў жа ім! Сабе хіба
слоічак — на лякарства...
Што ёсць, тое ёсць: аніводзін
унук яшчэ не пайшоў ад бабулі
галодным, па азначэнні!
А вось бабулі потым ад іх...

Памежнае
Студэнт юрыдычнага факультэта на экзамене зрэзаўся, але ж
фасону не страціў.
— Можна падумаць, — сказаў
старому прафесару, — што вы
ўсё ведаеце?
— Калі не ўсё, дык шмат, —
пахваліўся той.
— А давайце тады я вам пытанне задам? Адкажаце — стаўце мне двойку, не адкажаце, —
тады пяць...
— Ну давай...
— Скажыце, спадар прафесар, што такое за кон на, але
нелагічна, і што такое лагічна,
але не законна?
Пачухаў прафесар патыліцу,
падумаў, потым узяў залікоўку,
паставіў студэнту «пяць» і адпусціў.
Прыходзіць на экзамен другі
студэнт — выдатнік. Прафесар
да яго:
— Толькі адно пытанне: калі
ведаеце, скажыце мне, што такое законна, але нелагічна, і што
такое лагічна, але незаконна?
— Лёгка, — заявіў студэнт.
— Вось вам, прафесар, 70 гадоў, а вашай жонцы няма 30.
Гэта законна, але нелагічна. У
вашай жонкі ёсць малады каханак. Што, вядома ж, незаконна,
але лагічна... А вось тое, што
вы папярэдняму студэнту-ёлупу
паставілі пяць, — і незаконна, і
нелагічна.
Гэта, як вы здагадаліся, анекдот. Зараз — чысцюткая праўда
(з ліста): «Вайсковую службу я
праходзіў у горадзе Тэрмезе. Туды, на граніцу з Афганістанам,
мы з'ехаліся з ўсіх куткоў Савецкага Саюза і размаўлялі толькі
па-руску. Мне стала страшна,
што я забудуся сваю родную мову, таму я выпісаў беларускую
газету...»
Не так дзіў на, зга дзі це ся,
што выпісаў. Не так дзіўна, што

атрымліваў і чытаў — аж на той
далёкай мяжы. І нават тое, што
чытае дагэтуль!
Але ж ліст напісаны па-руску.
Значыць, мова ўсё ж забылася? Калі не там, дык тут — дома.
Па цяперашнім часе яно, зразумела ж, законна, але... Ці лагічна?

Гэта гучыць...
Сталіца, метро, схема ліній.
Дзве з іх даўно працуюць, развозяць людзей, трэцяя — у праектах яшчэ...
Назвы станцый цікавыя: сярод старых — плошча Леніна,
Кастрычніцкая, Пралетарская,
Маладзёжная, Спартыўная...
Сярод новых (пачуйце!) —
Слуцкі гасцінец, Немаршальскі
сад, Кавальская слабада...
Гучыць! І будзе ж гучаць! Потым. Але мы ці пачуем?

Падзел
Вёска. Клады. Вузкая сцежка
— паміж агароджаў, паміж магіл.
Галасы — наперадзе. Спачатку
— здзіўлены:
— А гэта што, Барысіха памерла?
— Ды гады са тры ўжо... Ты
што — не ведала?.. Хоць яно і
грэх пра нябожчыцу, але ж от
паскудная баба была! З усім светам перагрызлася... Толькі сябе
глядзела...
Ля магілкі яе (потым параўняліся) вецер паваляў вянкі; праз
іх, у рост чалавека, падняўся
быльнёг.
Але ўразіў не столькі ён: побач, у той жа ага роджы, была
яшчэ адна магіла — хай сціпла,
але ж прыбраная: са сподачкам
і ча рач кай, з буке ці кам штучных кве так, са ста рым драўля ным крыжам... Надпіс на ім
сцёр ся.
А памяць, выходзіць, жывая?

Спадчына
...Цётачка памерла ўвосень
— пасля цяжкай, працяглай хваробы.
Хату і грошы яе падзялілі сыны, усё астатняе перабіралі нявесткі:
— Гэта будзе мне, — вырашала старэйшая, — гэта, калі трэба, табе, гэта спалім, гэта зноўку
мне, гэта выкінем...
— А можа, і ты нешта возьмеш? — «убачылі» раптам пляменніцу.
— Не! — схлусіла дзеўчаня (а
то ж падумаюць, што бедная, з
беднай сям'і)...
А калі па праўдзе, то на адну рэч вочы гарэлі: у цётчын буфецік немаведама калі і адкуль
трапіў, як цацачка маленечкі,
пузаценькі, беленькі збаночак
— для вяршкоў...
Пасаромелася тады, не папрасіла. Нейкая з нявестак, відаць,
забрала.
Пляменніца праз колькі часу
купіла іншы.
Але, што цікава, усё роўна
«карыстаецца» тым, вельмі старым, цётчыным! Бо кожны раз
узгадвае яго (і, адпаведна, цётку!), калі здымае з паліцы, калі
налівае вяршкі, калі ставіць на
стол, калі мые...
Спадчына...
Хоць і віртуальная.
Валянціна ДОЎНАР.
P.S. Кніжка абразкоў «Каб
сказаць... І пачулі» ў кнігарнях
(пры нам сі, ста ліч ных) па куль
прадаецца. Пытайцеся.



