
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Долго ли, коротко ли – на дворе начало лета, и перед вами новый выпуск интерактивного дай-
джеста «Образы». По доброй традиции к участию в проекте приглашены очень разные люди, 
живущие в разных уголках нашей Родины. Ключевыми  для них стали образы Слова, мысли и чув-
ства. Всех этих людей объединяет любовь к искусству слова, к прекрасному. Нет ни малейших 
сомнений в том, что именно таких же их увлечённых единомышленников немало в читатель-
ском сообществе и в частности среди посетителей нашего сайта www.pisateli.by . Для вас ста-
раемся, дорогие друзья!  
 
Напоминаем: интерактивный интернет-дайджест «Образы» является интеллектуальной соб-
ственностью (Боже, какой официоз!..) Гродненского областного отделения Союза писателей Бе-
ларуси и не имеет аналогов в республике.  
 
Всем добра. С летним приветом, авторы современной белорусской литературы и её 
почитатели. 
 
ГрОО СПБ                                                                                                              
2021                                                                                                                                        e-mail:  postmaster@pisateli.by  
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ВОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 
―Форс-мажор калі-небудзь здараецца ў кожнага, 
прычым у самы нечаканы момант, – гэтак я 
супакойвала сябе, калі, прыехаўшы ў Барані да Яніны 
Ілюк, высветліла, што, спяшаючыся, забылася 
фотаапарат і дыктафон… Нічога, смартфон мне ў 
дапамогу! Там ѐсць усѐ патрэбнае. 
 
Але гаджэт з’едліва паказаў, што зарад батарэі складае толькі на 5%: няма чаго чытаць 
электронныя кніжкі да паўночы! 
 
Я ўжо гатова была, пасыпаўшы галаву попелам, перапрасіць стары добры блакнот з аўтаручкай 
і нешта прыдумляць з фотаздымкамі, калі Яніна Вітольдаўна прапанавала: 
–Вазьміце маѐ зараднае...  
 
І дастала амаль такі ж смартфон, як я купіла ўсяго год назад – яшчэ сумнявалася, ці варта, 
можа, я ўжо занадта старая для такога… 
 
Каб зразумець, чаму ў мяне адвалілася сківіца, трэба ведаць, што маѐй гераіні – на хвіліначку! – 
77 гадоў. І жыве яна ў амаль апусцеўшай вѐсцы сярод лесу. 
 
Перабраўшы ў галерэі свайго смартфона фотаздымкі, жанчына паказала мне і праўнука, і 
аленя, што нядаўна прыходзіў да іх сядзібы, і кветнік, што буяў летам пад вокнамі, і буйства 
квітнеючых архідэй – тое, што я ўпадабала, тут жа пераслала на мой тэлефон. 
–Інтэрнэт у нас слабаваты, – пажалілася. – Чула, што можна купіць узмацняльнік, трэба 
папрасіць унучку, каб заказала… 
–І даўно вы так ліха ўпраўляецеся з гаджэтамі? – асцярожна пацікавілася я. 
–Ды гадоў з пяць, -- махнула рукой жанчына. – Неяк сын прыехаў з планшэтам, я паглядзела, 
якія ў яго магчымасці – загарэлася: папрасіла, каб і мне купіў. А як смартфоны з’явіліся, дык і 
планшэт не трэба: увесь свет у цябе ў кішэні! Захачу нешта новае прыгатаваць – спытаю ў 
―гугла‖: ѐн мне 20 ці 30 рэцэптаў выдасць: выбірай, што табе даспадобы. Сын з Літвы з-за ковіду 
больш года не прыязджаў – але мы заўсѐды на сувязі. Жонка яго медсястрой працуе, дык 
лечыць нас з дзедам па тэлефоне: распытае, што баліць, параіць, што прымаць – да райцэнтра 
за 50 кіламетраў паспрабуй дабярыся. Што ні кажыце, а добрая гэта справа, карысная… Я ўжо і 
не ўяўляю, як без інтэрнэту жыла… 
 
…А я падумала: як часта людзі ―залатога ўзросту‖ самі сябе абмяжоўваюць, не жадаючы 
асвойваць новую тэхніку. Яны прыдумваюць сотні прычын, каб не ўзяць у рукі сучасны сродак 
сувязі.  



―Гэта дорага, не з маѐй пенсіяй!‖ Але ж купіць камп’ютар ці смартфон можна і ў крэдыт ці 
растэрміноўку. Да таго ж дзеці могуць зрабіць вам такі падарунак на дзень нараджэння ці Новы 
год – ці ж вы не заслужылі? Можа, нават не новы, калі лічаць, што для бацькоў сучасная тэхніка 
– занадта ―крута‖. 
 
 ―Мне і так добра, ѐсць кнопачная ―Нокіа‖ – пазваніць, каму трэба, хапае‖. Але не так даўно і 
кнопачны тэлефон здаваўся непатрэбнай раскошай, а да таго – і хатні: навошта? І пральныя 
машыны, і газавыя пліты ўстанаўлівалі пад прымусам – сѐння гэта цяжка ўявіць. Можна, вядома, 
і цяпер ездзіць на кані і гатаваць ежу на вогнішчы – але навошта, калі можна ўсѐ зрабіць хутчэй, 
зручней, лягчэй? 
 
 ―Гэтыя камп’ютары, тэлефоны, інтэрнэт толькі час крадуць‖. А размовы па хатнім тэлефоне, 
балбатня з суседкай на лавачцы ці серыялы не крадуць? І ці так моцна занятыя нашы 
пенсіянеры, каб так берагчы час? Да таго ж на што яго патраціць, уключыўшы камп’ютар – на 
раскладванне пасьянсаў, перапіску ў сацыяльных сетках, прагляд цікавага кінафільма ці 
спектакля, асваення новага занятку ці майстар-клас па ўдасканаленні любімага хобі – кожны 
вырашае сам. 
 
―Ды я ўжо не здолею – мазгі зусім не вараць‖. А вы спрабавалі? Гэта толькі на першы погляд 
здаецца. што камп’ютар ці яго кішэнны варыянт – смартфон – такія страшныя звяры, да якіх без 
намордніка не падысці. А на самой справе ўсѐ вырашальна. Ну, пакажа на першым часе нехта 
маладзейшы, што да чаго, а пасля самым верным спосабам асваення ўсяго новага – метадам 
―тыку‖ – ўсяму навучыцеся. Успомніце тых вашых знаѐмых, што гуляюць вечарамі па прасторах 
інтэрнэту – няўжо ў вас шэрага рэчыва ў галавеменей? Да таго ж, як сцвярджаюць урачы, 
асваенне ўсяго новага ў сталым узросце – цудоўная прафілактыка дэменцыі, якой так баяцца 
ўсе пажылыя людзі. 
 
Прычына ж страху перад сучаснымі гаджэтамі на самой справе, мне здаецца, іншая і яна 
намнога прасцейшая: боязь выйсці з зоны камфорту.  Бо трэба ж вучыцца, пытаць, запамінаць… 
Але, паверце, вынік варты гэтых намаганняў! 
 
Уяўляю, колькі равеснікаў Яніны Ілюк, ды што там – нашмат маладзейшых за яе, пачытаўшы 
гэтыя радкі, катэгарычна скажуць: жыццѐ пражылі без гэтых смартфонаў і інтэрнатаў – і 
дажываць без іх будзем! 
 
Калі дажываць – то можна і без сучасных тэхналогій. А калі жыць паўнацэнным жыццѐм – то 
чаму б і не разнастаіць яго, не зрабіць больш цікавым, насычаным, карысным з дапамогай 
сучасных тэхналогій? Асабліва цяпер, калі ў перыяд эпідэміі каронавіруснай інфекцыі моцна 
абмежаваны стасункі не тое што з сябрамі маладосці, але і з блізкімі родзічамі.  
 
Тым больш, што невядома, колькі яшчэ давядзецца ―дажываць‖… Можа, за гэты час можна не 
толькі сучасны смартфон асвоіць, а і новую прафесію з яго дапамогай набыць. 
 
 

 



 
 
Кажуць, выпадковасцяў не існуе… 
 
…Спачатку рэдакцыя ―Астравецкай праўды‖ і раѐнны савет жанчын аб’явілі акцыю сямейнага 
чытання ―Чытаем разам‖. 
 
…У сацыяльных сетках я сустрэла артыкул аб тым, што апошнім часам людзі сталі выкідваць у 
смеццевыя кантэйнеры… кнігі. І не творы апалагетаў тэорыі марксізму-ленінізму, не ―Малую 
зямлю‖ і ―Цаліну‖ ―дарагога Леаніда Ільіча‖, не нейкія там графаманскія вершыкі ці апавяданні, 
выдадзеныя за ўласныя ці спонсарскія грошы дзеля пацехі ўласнага самалюбства аўтара і яго 
родных. Не, на сметнікі выносіцца класіка, цудоўныя творы! ―Чаму так?‖ – задаваў рытарычнае 
пытанне аўтар артыкула. І прыводзіў дадзеныя сацыялагічных даследаванняў: сѐння ўжо больш 
як у 30 працэнтаў сем’яў у доме няма кніг – увогуле! І пры гэтым больш як 80 працэнтаў жыхароў 
краіны увесь вольны час праводзяць са сваім ―лепшым сябрам‖ – тэлевізарам…  
 
З аўтарам спрачаліся ў каментарыях: маўляў, друкаваная кніга аджывае свой век, бо яна 
нязручная, цяжкая, урэшце, да непрыстойнасці дарагая, і многія зараз чытаюць кнігі на сваіх 
гаджэтах – камп’ютарах, планшэтах, электронных кніжках… Зрэшты, проста слухаюць іх – 
аўдыѐкнігі зараз вельмі папулярныя.  
 
Па праўдзе кажучы, і я апошнім часам таксам прыстрасцілася да 
гэтай выгоды цывілізацыі – аўдыѐкніг: вельмі ж дапамагаюць 
эканоміць час!  А пры ўмове, што патрапіш на добры 
аўдыѐспектакль ці агучвае кнігу таленавіты артыст, то двайное 
задавальненне атрымаеш.  
 
Дык вось, днямі паслухала кнігу Рэя Брэдберы ―541 градус па 
Фарэнгейту‖, якая неяк недаравальна прайшла міма ў лепшыя 
часы: я не з’яўляюся вялікім прыхільнікам фантастыкі. 
 
І кола выпадковасцяў замкнулася… 
 
Даўно заўважана, што пісьменнікі ўвогуле і фантасты ў 
асаблівасці здольны прадказваць будучыню. Свой знакаміты твор 
вядомы на ўвесь свет амерыканскі пісьменнік  напісаў у 1953-ім 



годзе, калі эра тэлебачання толькі пачыналася, наша краіна лічылася самай чытаючай у свеце, 
кніга была лепшым падарункам, а дыхтоўная хатняя бібліятэка – прыкметай паспяховасці… І 
хай сабе пасмейваліся, што ў некаторых сем’ях кнігі  ў тую бібліятэку падбіраліся па колеру 
вокладкі, усѐ ж яны – былі! І многія, калі не ўсе, іх чыталі! 
 
З часу выхаду кнігі ―541 градус па Фарэнгейту‖ прайшло крыху больш як паўстагоддзя. Не, у нас 
на шчасце, не садзяць у турму за чытанне кніг  (бо чытаць – гэта значыць думаць, а калі людзям 
дазволіць гэта рабіць, то яны могуць дадумацца немаведама да чаго! Таму лепш кнігі спаліць, 
тых, хто асмеліўся іх чытаць, – у турму, а суседзям сказаць, што ѐн – вар’ят, бо чытаў кнігі!) У 
нас няма пажарнікаў, якія па выкліках суседзяў, а то і членаў сям’і едуць паліць дамы, дзе яшчэ 
засталіся схаваныя кнігі.  
 
Але… Дэвіз: ―Галоўнае ў жыцці – гэта работа, а пасля работы – забавы‖ – вам гэта нічога не 
нагадвае? А тэлевізійны пакой, у якім усе сцены – экраны тэлевізараў, і жыццѐ ў доме 
падстройваецца да пачатку чарговага тэлешоу без сэнсу і значэння? Так і бачыш нашы 
тэлевізары ва ўсю сцяну і бясконцыя ток-шоу, што ідуць у прайм-тайм, у якіх высвятляюць 
адносіны свякроўкі і нявесткі, дзеляць дзяцей былыя мужы і жонкі, а кватэры і грошы – 
спадкаемцы; падобныя адзін на другі, як блізняты, серыялы; крыўлянне клоунаў у масках і без 
іх, ад якога гледачам па ідэі павінна станавіцца весела… Напэўна, некаторым становіцца: калі 
зоркі запальваюць – значыць, гэта некаму трэба… 
 
І тады… ―Людзі зараз не размаўляюць… Не, яны гавораць – пра машыны, пра свае дамы, пра 
адзенне і ежу – але яны не размаўляюць‖… Не размаўляюць, бо не думаюць. Бо думаць – 
шкодна. І часта – не вельмі весела. Ды і калі размаўляць, калі адна телеперадача змяняе 
другую? Паспець бы падчас рэкламнай паўзы перакусіць… ―Навошта нам свабода і роўнасць, 
галоўнае ж – быць аднолькавымі, не выдзяляцца ад іншых‖… ―Ён лічыць не так, як усе – 
значыць, ѐн вар’ят, і яго трэба адправіць у псіхушку‖… ―Нашы школы выпускаюць бегуноў, 
скакуноў, плаўцоў, а слова ―інтэлігент‖ стала абразлівым.‖  
 
Нейкія вельмі ж пазнавальныя паралелі працягнуў Рэй Брэдберы з Амерыкі 50-х у наш час і ў 
нашу прастору. Да жаху падобныя… 
 
І ўсѐ ж хочацца верыць, што прароцтва амерыканскага пісьменніка ніколі не збудзецца – ні ў 
нашай краіне, ні дзе б гэта ні было. Што нашы людзі выносяць кніжкі на сметніцу толькі таму, 
што ім падабаецца чытаць іх у больш кампактным і зручным электронным выглядзе.  
 
І што акцыя ―Чытаем разам‖ хоць для некага, хоць для адной сям’і, стане штуршком, каб 
пачытаць разам кніжку – і потым абмеркаваць яе. Не проста пагаварыць, а паразмаўляць! 
 
Скажаце, я невыправімая аптымістка? А хоць бы і так!  
 
 
 

 
 



 
…Пачынаючы аўтар прыносіць у газету свае вершы (ці апавяданне, ці артыкул). Пачынаю 
чытаць – і заміраю ў захапленні: ух ты, як здорава! Якія цікавыя вобразы, метафары, якая 
глыбокая думка, якая арыгінальная, свежая мова! Гэта ж – знаходка! І чаму мы раней мы пра яго 
нічога не ведалі? 
 
Але чытаю другую трэцюю, наступную страфу (радок, абзац) – і захапленне з мяне выходзіць, як 
паветра з праколатага тоненькай іголачкай шарыка – пакрысе, але беззваротна… Не трэба 
быць рэдактарам ці літаратурным крытыкам, каб убачыць, як пачынае ―гуляць‖ рытм, 
немаведама куды дзяваецца арыгінальная рыфма, звѐўшыся да банальнага ―кроў-любоў‖, ды і 
ўвесь сэнс верша, які напачатку абяцаў так многа, заканчваецца традыцыйным ―Я цябе 
любіў(ла), а ты мяне забыў(ла), ах, які я няшчасны(ная)…‖, як лезе ў такі, здавалася б, цікавы 
тэкст, як жабы з балота пасля цѐплага майскага дажджу, усялякая афіцыяльшчына-
канцыляршчына – розныя там ―дадзеныя мерапрыемствы‖, ―вышэйзгаданыя асобы‖ і іншыя 
―хлебабулачныя вырабы‖…  
 
Што гэта? Куды падзелася зачараванне ад першых таленавітых радкоў? Хай бы іх засталіся 
толькі чатыры ці два – сэнсу, пачуцця, прыгажосці, гармоніі ў іх было больш, чым у наступных 
пяці ―слупках‖ (абзацах, старонках)! А яшчэ лепш,  калі б аўтар знайшоў час і жаданне 
папрацаваць над вершам ці артыкулам, падшліфаваць яго, пашукаць вартую рыфму і знайсці 
патрэбнае слова…  
 
Ды дзе там! Некаторыя нават ганарацца: ―Я ніколі не перарабляю свае вершы: як легла – так 
няхай і застаецца!‖. Дык няхай бы так і было -- калі б верш той пісаўся выключна для сябе, сваіх 
сяброў і родных: яны вас усялякага любяць і ведаюць, а вы сябе – тым больш. Ну а калі 
прэтэндуеце на тое, каб твор гэты стаў усенародна прачытаным -- тады пастарайцеся, калі 
ласка, каб ―легла‖ так, як трэба, а не ў ―пракрустава ложа‖, каб не тырчэлі ―вушы-рукі-ногі‖, якія 
так і хочацца абрэзаць. Ды толькі пытанне: што тады застанецца? 
 
…Ці іншы прыклад. Сяджу на канцэрце музыканта, які піша і выконвае аўтарскія песні. Ну 
безумоўна, ж талент! І сыграць, і праспяваць… А яшчэ харызма патокам бруіць са сцэны, 
захлістваючы залу… 
 
 Але маѐ рэдактарскае вуха не можа не пачуць: вось тут аўтар уціснуў – на няведанню ці дзеля 
рыфмы – рускае слова ў беларускі верш… Тут слова яўна лішняе – гэта выканаўца спрабуе 



замаскіраваць рэчытатывам, але ж усѐ роўна чуваць… А тут, калі ўслухацца ў тэкст, зусім 
нейкая білеберда атрымліваецца: кветка ўецца над зямлѐй… Прыкра: чалавек жа сапраўды 
таленавіты! Калі б папрацаваў над вершамі даўжэй і быў больш прыдзірлівым да сябе, ці, калі 
не атрымліваецца, папрасіў зрабіць гэта прафесіянала -- неблагая песня атрымалася б.  
 
Зрэшты, нехта можа сказаць, што сѐння нават зоркі спяваюць не вершы, а тэксты – напэўна, 
клапоцяцца, каб не засталіся без працы сатырыкі. Дык што чапляцца да аўтараў драбнейшага 
рангу? Для іх ды для нашага правінцыйнага гледача ―і так добра‖. 
 
Вось гэтае: ―і так добра‖  ці ўсѐ ж ―трэба зрабіць, каб было добра‖ – і адрознівае, на мой погляд, 
таленавітага чалавека ад прафесіянала. Бо талентаў (добра, скажам больш сціпла: здольных 
людзей) – шмат, а вось прафесіяналаў – адзінкі.  
 
Калі Бог некага пацалаваў у макаўку, пасылаючы на зямлю, -- гэта, бясспрэчна, вялікая ўдача. 
Але трэба памятаць: гэта – не яго асабістая заслуга, гэта – дарунак нябѐсаў. І аванс, які трэба 
адпрацаваць… І не абы-як, не прынцыпу ―І так добра…‖ Не задзіраць нос: вось, маўляў, які я, 
увесь такі незвычайны… Не загубіць, а развіваць, удасканальваць гэтую Богам падораную іскру 
таленту штодзѐннай працай, вучобай, няўдачамі і перамогамі -- над сабой, над непадатлівым 
гукам, мазком, словам, рухам -- да ўзроўню прафесіяналізму. І сказаць, паказаць, зрабіць для 
людзей нешта такое, што дапаможа ў іх душах абудзіцца новай думцы, пачуццю, разуменню…  
 
А калі іскра таленту расходуецца адно на тое, каб адчуць п’янкаваты водар славы, 
апладысментаў, пахвалы, то яе шчаслівы ўладальнік – вялікі даўжнік перад Богам.  
 
Зрэшты, гэта – толькі маѐ меркаванне…  
 
Выпакутаванае… 
 

 



―Што людзі скажуць?‖ – ці задумваліся вы калі, колькім паламалі жыццѐ гэтыя кароткія і, 
здавалася б, бяскрыўдныя і нават правільныя словы? Колкі людзей адмаўляліся ад мары, ад 
кахання, ад справы жыцця з-за таго, што хацелі быць, ―як усе‖, імкнуліся патрафіць 
пераменлівай грамадскай думцы? 
 
…Ёсць у мяне калега, аднакурсніца, якая жыве і працуе ў іншай вобласці Беларусі. Мяне 
заўсѐды здзіўляла яе не зусім звычайнае, армянскае прозвішча на ―-ян‖. Не распытвала, адкуль 
яно, пакуль аднойчы Ніна не падзялілася радасцю: у Маскве знайшліся яе зводныя сѐстры-
армянкі, запрашаюць у госці. І не расказала драматычную гісторыю сваѐй сям’і. 
 
Яе бацькі, беларуская дзяўчына і армянскі хлопец, пазнаѐміліся на камсамольскай будоўлі ў 
канцы 50-ых. Калі нарадзілася дачка, вырашылі, што трэба неяк абуладкоўваць быт – 
камсамольская будоўля для сямейнага жыцця была мала падыходзячым месцам – і прыехалі ў 
Беларусь, да жончыных бацькоў… 
 
Як сустрэлі ў беларускай вѐсцы дзяўчыну, якая вярнулася з ―вярбоўкі‖ з дачкой і мужам-
―армяшкай‖ – тыя, хто памятае тыя часы, можа уявіць. Прабачце мой непатрыятызм, але мне 
здаецца, што чуткі пра беларускую талерантнасць і цярпімасць, з якой мы носімся, як з іконай, 
моцна перабольшаны. Словам, хлопец не вытрымаў пастаянных насмешак і абраз, з-за сваѐй 
не беларускай знешнасці, гаворкі, няўмення хадзіць за плугам і касіць траву – і з’ехаў з вѐскі. 
Жонка з ім не паехала – ―А што людзі скажуць?‖. Засталася з дзіцѐм і сваѐй крыўдай у вѐсцы. На 
лісты мужа не адказвала, дапамогі яго не прымала. Пасля некалькіх пераездаў яны і ўвогуле 
страціліся ў гэтым свеце. 
 
Ніна знайшла – не, не бацьку, а ўжо толькі памяць пра яго! – і сваіх зводных сясцѐр  толькі тады, 
калі з’явіўся інтэрнэт і клятыя многімі – а ѐй абагаўляемыя! – сацыяльныя сеткі. Да таго часу яна 
ўжо пахавала і маму, і мужа, і раздзяліць яе радасць маглі толькі новыя родзічы. Якія расказалі, 
што бацька, таленавіты журналіст – вось адкуль у Ніны незвычайны для вясковай дзяўчынкі 
талент і цяга да слова – усѐ жыццѐ шукаў беларускую дачку і дзецям ад другога шлюбу наказваў 
працягваць пошукі. Ніна пабыла на яго магіле, папрасіла прабачэння – і прабачыла… 
 
А тыя людзі, якія цкавалі некалі маладых закаханых, вядома ж, ні ў каго прабачэння не прасілі: 
яны ж нічога такога не зрабілі, яны былі, ―як усе‖, тыя ―людзі‖, якія ―кажуць‖. А слухаць іх ці не, 
ламаць свой лѐс ці не – асабістая справа кожнага. І вінаватага ў гэтай сітуацыі, акрамя саміх 
Нініных бацькоў, якія не змаглі, насуперак чужым размовам, зберагчы сваю сям’ю і каханне, 
няма… 
 
Ніна РЫБІК 
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ВОБРАЗЫ______________________________________________________________________________________________________ 

Гумарэска 
 

Ціхан Пятровіч да пяцідзесяці гадоў праблем са 
здароўем увогуле не меў. На юбілейную 
ўрачыстасць дзеці (дачцэ 22 гады, сыну – 17) 
наладзілі гулянку, прыйшлі родзічы, суседзі, нават 
хлопцы – сябры сына завіталі. Музыка грымела так, 
што, пэўна, і ў суседняй вѐсцы чутно было. Пайшоў 
Пятровіч прасіць падшыванца, каб трохі прыцішыў 
гук, а сын, нібы жартуючы, крутнуў ручку ў іншы бок, і 
калонкі на ўсе дэцыбелы загрымелі. Штосьці нібы 
пстрыкнула ў вушных перапонках мужчыны. Махнуў 
ѐн рукой, пайшоў далей ад той музыкі. 
 
З таго часу стаў Ціхан Пятровіч недачуваць. Жонка 
Марыля, суседзі, калегі па рабоце вымушаны былі амаль крычаць, па некалькі разоў 
пераказваць адно і тое. Выслухала-агледзела яго мясцовая фельчарыца, параіла на 
абследаванне ў сталіцу ехаць. Але нікуды не паехаў – на каго гаспадарку пакінеш?  
 
Так і пенсію прычакаў. Не раз заўважаў, як жонка пры ім пра штосьці размаўляе з дачкой, зяцем, 
суседзямі, а пра што – не перапытвае. Калі што тэрміновае – перакрыкваюць ці (знайшлі і такое 
выйсце) на паперцы пішуць. Жонка на першым часе падтрымлівала гаспадара, жартавала: 
– Ты, Ціхан, толькі слова ―Дай‖ не чуеш, а калі ―На‖ ці ―Можа па чарачцы прапусцім?‖ адразу ўсѐ 
разумееш. 
А потым звыклася. Больш за тое, не саромеючыся, у прысутнасці мужа магла, нібы пры 
нежывым прадмеце, сказаць суседцы: 
– А мой жа стары пень з раніцы амаль не еў. У мачанцы відэльцам пакалупаўся, скварчыну 
вылавіў, а астатняе сабаку аддала. 
Ці такое: 
– А помніш, Галечка, як калісьці ў наш клуб малады лѐтчык з суседняй вѐскі завітаў? Як 
пабачыла яго чуб, яго ўсмешку, хацела ўслед бегчы. Адзін танец толькі і станцавалі, а мой 
няўклюда стаяў збоку ды вачамі лыпаў… 
 
Ціхан у гэты час займаецца побач сваімі справамі, усміхаецца пра сябе. 
 



Неяк завітаў у вѐску аднакласнік, з якім гадоў сорак не бачыліся. Казалі, пасля школы дзесьці ў 
Сібіры працаваў, потым вывучыўся на доктара, займае нейкую высокую пасаду ў інстытуце. 
Зайшоў да Ціхана, калі той адзін дома быў, паабяцаў найсучаснейшы слыхавы апарат 
перадаць… 
 
У тую раніцу Ціхан Пятровіч, як звычайна, прачнуўся, памыўся-пагаліўся, сеў за стол. Марыля, 
грукочучы гаршкамі, бурчэла сабе пад нос: 
-- Выспаўся, вылежаўся, паеў, пакурыў – някепска жывецца. Не каб, як сусед, кашы плѐў ці якім 
іншым чынам для жонкі на шубу зарабляў. 
 
Маўчыць Ціхан, як і раней, чакае пакуль Марыля сняданак падасць. 
– От жа чапяла дасталася, а не муж, -- нібы сама з сабой працягвае размаўляць жонка, ставячы 
нас стол чыгунок з бульбай і міску з квашанай капустай. – Паляндвіцу сама з’ем, а ты во 
хрумстай капусту з бульбай, кіслым малаком запіваючы. 
 
Адвярнуўся Пятровіч да акна, есць паціху. А Марылю нібы нячысцік пад’юджвае далей 
спавядацца: 
– Будзеш ты ў мяне яшчэ гадоў дзесяць гэтым харчавацца ды абноскі даношваць. Усю пенсію, 
што адкладвала, і грошы за прададзенага бычка зяцю пазычыла. Ён ужо частаваў мяне 
каньяком, абяцаў на канцэрт у сталіцу звазіць. Хоць на старасці пажыву, а то за гэтым боўдзілам 
свету божага не бачыла. 
 
Пры гэтых словах Ціхан ледзь не папярхнуўся, але якраз у гэты час у дом зайшоў Міхась 
Бычынскі, з якім калісьці ў будаўнічай брыгадзе працавалі. Павіталіся за руку, былы калега 
буркнуў, не чакаючы адказу: ―Яшчэ поўзаеш паціху? Ну-ну, трымайся…‖ А пасля да жонкі: 
―Можа, Марылька, пазычыш бутэльку-другую? Вечарам сват завітае. Калі хочаш, і ты падыйдзі, 
пасядзім-пагамонім. Сумна табе з гэтым глушменем. А я аддам, як толькі пенсію атрымаю‖. 
 
Магчыма, калі б жонка змаўчала ці стала далей дамаўляцца па-за сценамі пакоя, на гэтым усѐ б 
і скончылася. А Марыля, усміхаючыся мужу ў твар, запела: 
– І прыйду, Міхаська. У мяне трохлітровік самагонкі, што ад копкі бульбы застаўся, без справы 
стаіць. Свайму не даю, няма за што, а з вамі вып’ю. Вось карову падаю, курэй зачыню і прыйду.  
 
Не паспеў Міхась зразумець што да чаго, як Ціхан выскачыў з-за стала, схапіў качаргу, што 
стаяла пры печы, і, частуючы жонку па спіне, нагах, прыгаворваў: 
-- Гэта табе за кашы на шубу, гэта – за паляндвіцу, а гэта за боўдзілу, які на канцэрты не 
водзіць, ды за самагонку з Міхасѐм! 
 
Міхась, як пчалой уджалены, выскачыў за дзверы, а з вуха Ціхана Пятровіча непрыкметнай 
кнопачкай пазіраў на гэтую экзекуцыю слыхавы апарат, што пераслаў аднакласнік. 
 
 
 

 



Жыццёвае 
 
Іван Андрэевіч – грыбнік са стажам. Яшчэ ў школьныя гады, калі жыў у вѐсцы, па некалькі разоў 
на дзень аббягаў навакольныя лясы. І рэдка калі вяртаўся дамоў з пустым кошыкам. Пазней, 
калі пасталеў, перабраўся на пастаяннае месца жыхарства ў райцэнтр, у выхадныя дні ў ліпені-
верасні сябры нават і не спрабавалі клікаць яго ў сваю кампанію пагуляць у даміно, зрабіць па 
чарцы – яшчэ прыцемкамі ѐн на рэйсавым аўтобусе ці з кім-небудзь са знаѐмых адпраўляўся за 
горад.  
 
За гадоў колькі добра вывучыў лясныя ўгоддзі ў радыусе некалькіх дзясяткаў кіламетраў, рэдка 
калі памыляючыся, мог прадказаць у якім бары, у якую пару з’явяцца баравікі, калі і куды можна 
адпраўляцца па маслякі, дзе лепш родзяць апенькі, зеляніцы і г. д. А калі прыдбаў не новыя ўжо, 
але яшчэ спраўныя ―Жыгулі‖, не толькі ў выхадныя ды святочныя дні, але і пасярод тыдня ў 
грыбную пару апоўдні мог сарвацца з работы, пачуўшы, напрыклад, што з’явіліся каля Замошша 
падасінавікі ці хтосьці прывѐз з Міхасѐвай лагчыны некалькі вѐдзер рыжыкаў.  
 
Любіў Іван Андрэевіч хадзіць па лесе адзін, нерваваўся, калі нават хтосьці з родзічаў ці сяброў, 
блізкіх суседзяў напрошваўся ў спадарожнікі. Не падабалася яму, як паводзяць сябе некаторыя 
грыбнікі ў лесе: крычаць-галѐкаюць праз кожную хвіліну, забягаюць перад носам на 
аблюбаваную паляну, тлумяць галаву непатрэбнымі размовамі. А вось адзін – сам сабе 
гаспадар, можна і пяць разоў ураджайную мясціну абысці, і звярнуць у нечаканым накірунку, не 
баючыся, што хтосьці застанецца, згубіцца. Лес, грыбы не любяць гвалту. 
 
У апенькі звычайна многія месцічы ездзілі кіламетраў за дваццаць ад горада, на старыя 
расчышчаныя лесарубамі дзялянкі. Там для ўсіх гэтага дабра хапала, бывала, да дзесяці і 
больш машын адначасова на ўзлеску можна было ўбачыць, сустрэць многіх знаѐмых. Нават са 
сталіцы туды прыязджалі аматары ―ціхага палявання‖. Івану такія зборышчы не падабаліся. 
Праз год-другі яму па сакрэту параілі з’ездзіць у Васілеўшчыну, што ўсяго ў 7-8 кіламетрах за го-
радам. Лес там з выгляду непрыглядны, суцэльныя зараснікі лазняку, іншых кустоў, крапівы. 
Ніякія іншыя грыбы, акрамя апенек, не растуць, а галоўнае – ніхто і не дадумаецца іх тут шу-
каць. Ды і прабірацца метраў дзвесце праз калюча-пякучую гушчэчу да апенькавых радовішчаў 
не кожнаму захочацца. 
 
Усѐ гэта Івана Андрэевіча не вельмі хвалявала. Непакоіла іншае. Гадоў колькі, звярнуўшы з цэн-
тральнай шашы і праехаўшы з кіламетр па палявой дарозе, непасрэдна да лесу ѐн падрульваў 
па ледзь прыкметнай, прабітай коламі аўто нешматлікіх знаўцаў гэтай мясціны каляіне. Ставіў 
машыну за лазняком і – у лес. Але мінулай вясной, пасля таго, як грыбнікі, паляўнічыя, аматары 
выпіць на прыродзе сталі ездзіць сюды часцей, разрылі коламі не толькі палявую сцежку, але і 
яе абочыны, буксуючы, пачалі пракладваць шлях да лесу па пасевах азіміны, кіраўніцтва мясцо-



вай гаспадаркі вымушана было прымаць меры супраць такога марнатраўства. Спачатку ўзнялі 
плугамі паласу пры з’ездзе з асноўнай дарогі – і яе сталі аб’язджаць. Тады па прапанове га-
лоўнага агранома ўвогуле зааралі ўсю дарогу. Паспрабуй праехаць па раллі на ―Жыгулях‖! А 
пяшком ісці да лесу (амаль кіламетр) можна хіба ўлегцы, а з кошыкам-другім грыбоў — не вель-
мі прыемнае задавальненне. Іншага ж пад’езду няма. 
 
У тую нядзелю Іван Андрэевіч накіраваўся менавіта ў Васілеўшчыну. Летнія апенькі, чуў ад ка-
легі па рабоце, пасля начнога дажджу і пацяплення палезлі, нібы шалѐныя. Праз дзень-другі 
знікнуць. Пад’ехаўшы да знаѐмай павароткі да лазняку, спыніў машыну. Так і ѐсць, як яго 
папярэджвалі, — поле ўзарана. Аднак па нясвежай ужо раллі да лесу хтосьці, відаць, на ―козліку‖ 
ці якім пазадарожніку, ужо праклаў след, а па гэтым следзе і некалькі іншых аўтамабіляў пра-
ехалі. ―Што рабіць? – думаў Іван. – А мо паспрабаваць, тут ужо ладная каляіна ѐсць… А калі за-
сяду? А раптам кагосьці з калгаснага кіраўніцтва прынясе?‖ 
 
Думкі адна за адной заскоквалі ў яго лысаватую галаву і гэтак жа хутка пакідалі яе. Урэшце па-
ляўнічы азарт узяў верх. ―Была не была,‖—уздыхнуў Іван Андрэевіч і звярнуў колы свайго аўто 
да лесу. Але і там яго чакала неспадзяванка – да месца сваѐй звычайнай паркоўкі таксама не-
магчыма было пад’ехаць, бо ўскраіну поля, уздоўж лесу, пераразала глыбозная, прарэзаная су-
часным адвальным плугам баразна. Добра, што хоць хтосьці з яго папярэднікаў на больш ма-
гутнай тэхніцы пратаптаў коламі кружок для развароту. 
 
Паставіўшы ―жыгулѐнка‖ на гэтай каляіне, наш грыбнік з дваццацілітровым, спецыяльна купле-
ным для збору апенек, кашом пашыбаваў у лазняк. Праз колькі хвілін з воклічам ―Авохці мне!‖ ѐн 
забыўся на ўсе нядаўнія непрыемнасці з паркоўкай і з азартам пачаў зразаць шэра-белаватыя 
шапачкі, якія матухна-прырода шчодра рассыпала і па старых пнях, і па лагчынах паміж імі, і па 
кары дуплаватых бяроз. Каля адной з іх, спыніўшыся, затрымаўся надоўга – нават прысядаць, 
згінацца не было патрэбы, бо грыбы абляпілі ствол амаль з усіх бакоў на вышыню каля трох 
метраў. 
 
Калі праз гадзіну Іван Андрэевіч з цяжкай ношай і з добрым настроем вяртаўся да машыны, і па-
думаць не мог, як гэты настрой можа хутка сапсавацца. Яшчэ за кустамі пачуў з боку поля рокат 
трактара. Прабраўся праз лазняк ды маліннік да ўзлеску, ступіў колькі крокаў па раллі і вачам 
сваім не паверыў – вакол яго аўтамабіля трактарыст на старэнькім ―Беларусе‖ з гноераскідваль-
нікам суцэльнай паласой вывернуў некалькі тон кампосту. Шлях да дарогі быў поўнасцю пера-
крыты. 
 
— Гэй, ты, — закрычаў Іван услед трактарысту, які аддаляўся, — а як жа я выеду? 
— А старшыня прасіў перадаць, — адказаў той, на хвіліну прыпыніўшы свайго сталѐвага каня і, 
хутчэй за ўсѐ, не чуў, а толькі здагадваўся, пра што яму гукаюць, — каб квіток для машыны 
―хуткага выратавання‖ вы прыйшлі выпісаць у кантору. Тут недалѐка, кіламетраў пяць. Калі пас-
пяшаеце, то да канца рабочага дня паспееце. А то заўтра прыходзьце… 
 
І трактар зноў загыркаў, пускаючы ў неба клубы саляркі. 
 

 

 



Гумарэска 
 
Марыі Зайцавай, ці па вясковаму Зайчысе, ці не ўпершыню за апошнія дваццаць гадоў 
прапанавалі пайсці ў адпачынак не восенню-зімой, а ў чэрвені. Нават не прапанавалі, а загадчык 
фермы, дзе яна працуе лабаранткай, ледзь не загадаў: ідзі цяпер, інакш да канца года цяжка 
будзе табе замену знайсці. Згадзілася, а ўвечары адразу ж падзялілася навіной па тэлефоне з 
дочкай, якая ў райцэнтры жыве, швачкай працуе. 
 
– І як жа будзеш водпуск праводзіць? – спытала Люська. – Як і летась, каля градак і хлеўчукоў? 
– А дзе ж! На мора ці які іншы курорт грошай не зарабіла, а калі б і знайшліся, то на каго 
гаспадарку пакіну? Ты ж не прыедзеш… 
– Не. Але ж можна і дома што-небудзь цікавае прыдумаць. Пачакай, я палажу ў інтэрнэце, там 
столькі розных парад выкладваюць – толькі выбірай. Прыеду ў пятніцу пасля работы, 
абмяркуем. 
 
Так і зрабіла. Зайчыха, праўда, на тыя інтэрнэтаўскія прапановы асабліва і не разлічвала, але 
калі Люська пасля вячэры дастала з сумачкі некалькі раздрукаваных лісткоў з праграмай 
дзеянняў на кожны з 25 дзѐн адпачынку, паслухаць згадзілася. 
– ―Дзень першы, -- пачала дачка. – Да абеда адсыпацца‖. 
– Ага, я ў шэсць гадзін ужо на нагах. Хаця і каровы пяць гадоў ужо як няма, і свіней не трымаем, 
ды не спіцца. Бакі намуляеш столькі часу без патрэбы ў ложку валяцца. Гэты пункт мне не 
падыходзіць. А што далей? 
– Чытаем далей: ―Дзень другі. Удзяліце ўвагу сабе: схадзіце ў модны салон, змяніце прычоску, 
сучасны манікюр, педыкюр…‖ 
– Толькі гэтага мне і не хапае. У цырульні з дзявочых гадоў не была, Паўліха па-суседству 
пастрыжэ, і добра. А каровы мяне і без размаляваных кіпцюроў пазнаюць. Гэта вы, маладыя, і 
валасы ў ружовы колер фарбуеце, і пупкі размалѐўваеце, і пазногці квадратныя робіце. Абы 
што! 
– То можа вось гэты пункт падыйдзе: ―Шопінг: дзень, а то і два патрацьце на паходы па 
магазінах. Не шкадуйце грошай на сябе, любімую, хутчэй у буцікі!‖ 
– Во-во, у нашых Пятрылавічах столькі буцікоў, што аж вочы разбягаюцца. У сельмагу тры 
сукенкі, у якіх толькі на ферму і хадзіць, гадоў пяць вісяць, выцвілі на сонцы. Каб хто ў Парыж на 
самалѐце звазіў (па тэлевізары бачыла, во там шопінг!), не адмовілася б. Але на маю палучку 
хіба французскую хусцінку для носа купіш, на большае не хопіць. 



– Ідзѐм далей. ―Культасвета. Наведайце выстаўку фотаздымкаў, тэатр, ювелірны салон, 
музычны фестываль, паэтычную гасцѐўню…‖ 
– А як жа, абавязкова схаджу. Як толькі адкрыецца штосьці падобнае ў нашай вѐсцы. Можа 
гадоў так праз сотню-другую і прычакаем такога цуда. У суседнім аграгарадку нічога падобнага 
няма, то можа ў вѐсцы будучага пабачым. 
– Табе дагадзіць – што жалезнага бобу з’есці. А во, тут і пра ежу пункцік ѐсць: ―Станьце 
гурманам. Прыгатуйце стравы, якія не ўжываеце ў будні, штодзень: смоўж у соусе, салат з 
кальмараў і авакада, дэсерт, які зайграе ўсімі колерамі вясѐлкі‖.  
– Сама смаўжоў еш! У мяне яшчэ паўметра паляндвіцы ляжыць, кумпячок падвэнджаны. Хоць у 
горадзе купленыя, ды па-дамашняму прыгатаваныя. Во гэта смаката! 
– То і наступны пункт табе не падыйдзе. Тут во запрашаюць зрабіць дзень кавы – загадзя 
дамовіцца з сяброўкамі, выбраць кавярню, лепш новую, што нядаўна адчынілася, і пабалаваць 
сябе водарам любімага напітка, -- Люся перагарнула старонку сваіх перадруковак. – Магчыма, 
вось гэта да спадобы прыйдзецца: ―Спорт – гэта ўсѐ! Запішыцеся на фітнес, ѐгу ці ўсходнія 
танцы. Можаце ўзяць на пракат веласіпед і адправіцца ў велапрагулку. Наперад, па новыя 
дасягненні і захапленні!‖ 
– У мяне і без гэтых спортклубаў гімнастыкі хапае. І на ферме віламі намахаешся, і дома ў 
градах ѐгі хапае. Гэта гарадскім паненкам трэба пра фігуру клапаціцца, бо некаторыя столькі 
тлушчаў назбіралі, што і сагнуцца цяжка. А веласіпед – тое, што трэба, на ім за пяць хвілін да 
фермы заскочу, не трэба доўга цягнуцца. 
– Не хочаш актыўнага адпачынку, то тут во ѐсць нештачка для гультаѐў: ―Прысвяціце адзін 
дзень чытанню кніг. Выбірайце, што больш падабаецца: філасофскія разважанні, любоўныя 
прыгоды ці дэтэктыўныя гісторыі‖ 
– Толькі мне пра філасофію чытаць. На раѐнную газету не заўсѐды часу хапае, па тэлевізары 
надвор’е, канцэрт які паслухаю, зрэдку які дэтэктыў ці любоўны раман калі гляну. 
– Ай, мама, нейкая ты не сучасная... Магу падтрымаць кампанію – тут вось якраз тое, што табе 
падыйдзе: ―Калі не атрымліваецца акунуцца ў пену марскіх хваль, ідзіце да рэчкі, возера. 
Вазьміце посцілку, трохі яды, каханага чалавека і – да вады!‖ 
–Ёсць каля фермы азярына, каровы там ад спѐкі ратуюцца. ―Аладак‖ каля берага столькі 
накідалі, што і пасцілку няма дзе разаслаць… Не, дачушка, больш ты мне не чытай падобнае. У 
мяне свая праграма ѐсць: сѐння будзем прымаць сонечныя ванны на агародзе, вечарам травы 
трусам трэба нарваць ці накасіць, а заўтра станем гурманамі – будзем халаднік з маладой 
крапівы варыць. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Эцюд 
 
Гэтае дрэўца Антось заўважыў гады тры таму. Заядлы паляўнічы і грыбнік, а калі ні тое, ні 
другое немагчыма было рабіць (не сезон), ѐн проста выходзіў за сваю вѐску і накіроўваўся да 
бліжэйшага лесу. З паўкіламетра шляху праз лугавіну – і вось ѐн, знаѐмы з дзіцячых гадоў 
узлесак. Сасновы бор з самымі грыбнымі мясцінамі пачынаўся крыху далей, а перад ім на 
сотню-другую метраў разрасліся маладыя бярозкі і асіны, дзе-нідзе трапляліся ядлоўцавыя 
кусты і трох-чатырохметровай вышыні елкі, заварожвалі прыгажосцю ў вераснѐўскую пару 
некалькі агністых арабін. 
 
На гэтую палянку Антось заглядваў заўсѐды. І не толькі таму, што часта тут ласаваліся карой 
маладых асінак зайцы, прабягалі казулі, а ў невялікім, метраў з дзесяць на дваццаць, бярэзніку і 
лісічак можна было сабраць, і падасінавікі трапляліся. Ведаў ѐн тут кожнае дрэўца, кожны кусцік 
папаратніку. Выходзячы з чарговай лясной вандроўкі, менавіта тут спыняўся на кароткі 
адпачынак, прысаджваўся на пень зрэзанай гадоў колькі таму старой хвоі і, прыслухоўваючыся 
да гукаў ляснога жыцця, у каторы ўжо раз аглядваў наваколле. Вось так і наткнуўся яго позірк на 
тоненькі, у некалькі пальцаў таўшчынѐй, стволік з дзясяткам-другім зеленаватых лісточкаў, які 
ўжо на добры метр узвышаўся над травой. 
 
– Яблынька? – не верачы сваім вачам, здзівіўся Антось. – Якім чынам ты тут апынулася? Вецер-
свавольнік прынѐс сюды семачку ці сойка пастаралася? 
 
Прыстаў на калена перад дрэўцам, зблізку прыгледзеўся да кары – так і ѐсць, садовая расліна 
апынулася няхай і побач з вѐскай, ды ўсѐ ж у лесе. Вільготная глеба, сонечныя промні, якія без 
перашкод траплялі на палянку, адсутнасць шкоднікаў паспрыялі таму, што яблынька, па ўсяму 
бачна, моцна ўчапілася карэньчыкамі ў зямлю. ―Што ж, расці, а я за табой буду назіраць і чакаць 
якімі пладамі ты мяне пачастуеш…‖ – з такімі думкамі пакідаў Антось лес. 
 
З таго часу ѐн кожны раз прыходзіў сюды, нават тады, калі выходзіў з лесу на якіх паўкіламетра 
ці больш справа-злева ад той паляны. Нібы магнітам цягнула яго зірнуць яшчэ раз на дрэўца.  
-- Як маешся, сяброўка? Ніхто цябе тут не крыўдзіць? Бачу, трохі падрасла. Гэта ж колькі, тыдні 
тры ці чатыры, мы не бачыліся… 
 
І зімой наведваўся на палянку – а раптам упадзе на яблыньку ссохлы ствол старой бярозы, што 
стаяў у метрах пяці збоку; а раптам зайцы захочуць паспрабаваць маладзенькай кары; як бы 
лось выпадкова не наступіў капытом ці не захацеў уладкаваць тут сваѐ лежбішча. 
 



За два гады дрэўца выцягнулася ўгару больш як на два метры. Каля дзясятка сучкоў-
адгалінаванняў працягвалі да сонца свае лісточкі, а ствол стаў мацнейшым, амаль не згінаўся 
ўжо пад парывамі ветру перад навальніцай. У гэтым Антось аднойчы пераканаўся, спяшаючыся 
паспець да непагадзі трапіць дадому, ды ўсѐ ж не змог прайсці міма. 
 
У тую суботу вельмі ўдалым было ціхае паляванне. Паўнюткі кош амаль адных баравікоў, толькі 
некалькі маладых падасінавічкаў, напакаваў Антось, нават трохі ў пакет яшчэ паклаў. Знаѐмая 
паляна, як заўсѐды, значылася заключнай часткай яго лясной вандроўкі. Яшчэ здалѐку пачуў ѐн 
у тым накірунку гыркатанне бензапілы. ―Са ―шведкай‖ хтось працуе,‖ – мільганула думка. 
Падыйшоў бліжэй і ўбачыў на паляне двух мужчын у куртках-спецадзенні работнікаў лясной 
аховы. На ўзбочыне паляны стаяў трактар з прычэпам. Назіральнае вока паляўнічага адразу, 
яшчэ здалѐк, заўважыла перамены, што адбыліся на паляне: не стала сухадрэвіны старой 
бярозы, што тырчэла непадалѐку ад яблынькі, трапілі ў трактарны прычэп і зламаныя ветрам 
некалькі месяцаў таму дзве хваіны. 
 
Але далейшаму назіранню за любімай мясцінай перашкодзіў гук заведзенага трактара. Не 
паспеў Антось і кроку зрабіць, як трактар зрушыў з месца і накіраваўся … якраз у бок яго 
яблынькі. 
 
-- Стой! Стой! Спыніся! – што ѐсць моцы закрычаў Антось і кінуўся за тэхнікай. 
 
Ды трактарыст нічога не пачуў. Калі прычэп схаваўся за лясной прагалінай, зірнуў мужчына на 
тое месца, дзе стаяла дрэўца, і на душы палягчэла: роўны ствол узвышаўся на ранейшым 
месцы. Падыйшоў бліжэй, зірнуў і здзівіўся – след ад трактарнага кола пралѐг усяго ў некалькіх 
сантыметрах ад яблынькі. ―Жывая!.. Цэлая!.. Перахвалявалася, перажыўшы такое 
выпрабаванне,‖ – прыгаворваў Антось, пагладжваючы роўненькі ствол, які, як здавалася яму, 
нібы калаціўся ў яго руках. 
 
Праз месяц з лішкам, позняй восенню, калі настала спрыяльная пара, Антось прыйшоў на 
паляну з рыдлѐўкай, акуратна выкапаў дрэўца, паставіў яго разам з купкай прыкаранѐвага 
перагною, перапрэлай лістоты ў аб’ѐмісты пакет, акуратна панѐс у вѐску. Праз паўгадзіны 
яблынька заняла сваѐ месца на ўзмежку прысядзібнага ўчастка. 
 
-- Тут цябе ніхто не пакрыўдзіць, -- казаў гаспадар, паліваючы саджанец вадой. – А вясной 
зробім табе прышчэпку, і будзеш ты паўнапраўнай жыхаркай гэтага саду, а не сірацінай-
кватаранткай у лесе… 
 
Віктар САБАЛЕЎСКІ 
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Ніна РЫБІК  (Астравец), член Беларускага саюза журналістаў і Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Лаўрэат І і ІІІ Абласных конкурсаў рукапісаў імя Цѐткі 
(А.Пашкевіч) у намінацыях «проза» і «публіцыстыка». Захапленні: вандроўкі па 
краіне і па свеце. Сфера інтарэсаў: гісторыя, сацыялогія, культуралогія, 
псіхалогія. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

Іна БАЛУЕВА (Гродна), бібліятэкар 1 катэгорыі, кіраўнік інфармацыйна-
бібліятэчнага цэнтра ДУА «Ліцэй № 1 г.Гродна». Узнагароджана граматай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за стварэнне першага ў Рэспубліцы 
інфармацыйна-бібліятэчнага цэнтра па тэме «інфармацыйнае забеспячэнне 
адукацыйнага працэсу». Захапленні: рукадзелле, чытанне, актыўны лад жыцця. 
Сфера інтарэсаў: педагогіка, культуралогія, інфармацыйныя тэхналогіі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

Віктар САБАЛЕЎСКІ (Узда), аўтар сямі кніг паэзіі і прозы. Член 

Беларускага саюза журналістаў і Саюза пісьменнікаў Беларусі.  Асноўныя тэмы 
творчасці: лірычныя вершы, лірыка кахання, сатыра, гумар (у паэзіі і прозе),  
краязнаўчыя артыкулы, пераклады з рускай мовы. Захапленні: збіранне грыбоў, 
лазня, падарожжы па Беларусі.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


