больш статнай і стройнай. Сапраўды, такіх
валасоў ён яшчэ ні ў кога не бачыў. Палічыў,
што абавязкова скажа аб гэтым Дары —
хтосьці і ёй павінен гаварыць пра
прыгажосць…
ХЛЕБ МАЦІ
Яго я помню цяжкім, чорным,
Бліскучым караваем-самапёкам,
Што кроіла матуля надвячоркам
І гладзіла цішком, бы незнароку.

Здымала роўнай рыскаю акраец
І клала пад ручнік, перш чым адрэзаць лусту.
— Навошта ты?
— Так людзі, сынку, раяць.
І не лічы па звычцы гэта глупствам.
То каб радзіў, заўжды быў на стале.
Акрайчыку і быць яму працягам…
Толькі цяпер, калі сам пасталеў,
У ім угледзеў я палёў маіх прасцягі.
А што за смак у скібцы той
І пах жытнёвае закваскі!
У прастаце зямной — вялікасці святой
Будзь, чорны хлеб, у кожнага ў прыпаску!
З РАДАВОДУ
Не з саксаў мы, не з баскаў і не з прусаў.
Радзіміч - старадаўні продак наш Нам разам з гордым імем - беларусы Арала даў найпер, не меч-палаш.
Мы ім здавён вядзём свае барозны,
Спрадвек пястуе ніву той лямеш.
Мы з ім ішлі скрозь буры і пагрозы,
Ён ад сахі з зямлёй ідзе сумеж.
Зсмля і плуг дасюль у нашай зладзе,
Хоць з азбукай нейтронаў мы на “ты”.
Ралля была і ёсць на тым парадзе,
Дзе беларус паўстаў, як волат-багатыр!

Мікалай Вікенцьевіч Кароль нарадзіўся 28
снежня 1950 года ў вёсцы Таўкачэвічы
Уздзенскага раёна Мінскай вобласці.
Скончыўшы
мясцовую
васьмігодку,
паступіў у Мар’інагорскі саўгас-тэхнікум
(1966). Ва ўзросце, калі некаторыя з яго
аднавяскоўцаў пасля школы афіцыйна нідзе
не працавалі, чакаючы павесткі ў армію,
спазнаваў жыццё ў якасці памочніка
брыгадзіра трактарнай брыгады калгаса
“ХVI партз’езд”. У тыя гады з’явіліся ў
сшытках юнака вершаваныя радкі, а
“Чырвоная зорка” змясціў яго допісы пра
справы сваіх землякоў.
Пасля
пераехаў
ва
Узду,
працаваў
карэспандэнтам у раённай газеце, вучыўся
завочна
на
факультэце
журналістыкі
Белдзяржуніверсітэта. Хлопца з актыўнай
жыццёвай пазіцыяй запрасілі на работу ў
райкам камсамола, затым — у райкам
партыі. Але сваё прызванне і творчае
прызначэнне ён знайшоў менавіта на
журналісцкай рабоце.
Узначальваў калектыў “Чырвонай зоркі”. У
жніўні 1988 года пераехаў у Мінск. Працаваў
у
абласной
газеце
карэспандэнтам,
загадчыкам аддзела, на працягу многіх
гадоў - намеснікам галоўнага рэдактара,
пасля - карэспандэнтам газеты “Рэспубліка” і
“Беларуская ніва”.
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Саюза
журналістаў Беларусі.
Па матэрыялах артыкула Віктара Сабалеўскага
Спеў і гнеў: вершы розных гадоў / Мікалай Кароль. - Мінск:
В.Хурсік, 2005.
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Мікалай
Кароль
(28.12.1950-10.2013)
“Кажуць, таленавітыя людзі
таленавітыя ва ўсім. Вядомы
беларускі журналіст і пісьменнік
Мікалай Кароль — менавіта з
гэтай кагорты. Усё ў яго жыцці
атрымліваецца “па-каралеўску”:
працаваць, спяваць, пісаць… ” Святлана Хорсун пра Мікалая
Караля.
Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

ДАРА (увывак з апавядання)
…Васілёк не пачуў, а хутчэй толькі адчуў, як
яго падкінула з зямлі нейкая сіла. І ў гэтае ж
імгненне, падалося яму, над самым вухам
прагучаў ці то кароткі ўдар пяруну, ці то сухі
выстрал. Амаль гэтакі самы атрымліваўся, калі
вясковы
паляўнічы
дзядзька
Камовіч
прыстрэльваў аднойчы свой карабін у раскопе
на былой цагельні. Васілёк сам быў таму
сведкам.
— Тах! — і ўвесь выстрал, падобны на
шчаўчок.
Але тут пасля гэтага шчаўчка, быццам
кіпетнем, шчаку агарнуў нясцерпны боль.
Хлопчык паспрабаваў прыціснуць пякучае
месца далонню, і са страхам заўважыў, што яна ў
крыві… І толькі ў гэты момант убачыў, як,
махаючы па баках кароткім бізуном, верхам на
сваім выязным Гарбузе ў бок лубінавага поля
паскакаў Алесь Батун.
У больш непрыемную сітуацыю Васільку за
кароткае жыццё трапляць не даводзілася. Мала
таго што было сорамна за сваю слабасць, за
дапушчаны неадольны сон, ён да таго ж не
ведаў, што яму належыць рабіць: ці то
прыпыняць кроў, якая бегла пагражальным
раўчуком, ці спяшаць услед за брыгадзірам і
выганяць з лубіну кароў. А большая частка
чарады паспела ўжо дайсці да ўскрайку поля,
старанна ласавалася непараўнальна смачнай
пашай. І зусім роспачна адчуў сябе ён, калі
ўбачыў Дару. Расхрыстаная, з кіем-пугай над
галавой, яна бегла наперарэз статку, жадаючы
не дапусціць яго далей у шкоду.
— І колькі ж гэта я праспаў? — не знаходзячы
адказу самому сабе, Васілёк кінуўся да чарады,
каб сагнаць яе з калгаснага поля.
Левая рука хлопчыка, як ён ні спрабаваў, не
закрывала доўгі шрам на шчацэ, а толькі
размазвала кроў па ўсім твары. І калі ён
наблізіўся да Дары, тая толькі ў роспачы
ўсклікнула: «Што гэта ён зрабіў з табой, гэты…

гэты…!». Яна не знаходзіла нейкіх канкрэтных
слоў. Рыўком сарвала з галавы хусцінку,
скамячыла яе ў жмут і прыклала да раны
Васілька.
— Трымай, і мацней!
— Прабачце, цётка, я… я проста не заўважыў…
як заснуў.
— Пры чым, тут сон, дзіцятка ты маё, хай бы
ён цябе спачатку хоць разбудзіў, так жа калекам
зрабіць можна! Я ж бачыла, як ён на ўсім скаку
секануў цябе бізуном! У, вылюдак! Трымай, каб
кроў спыніць. Я зараз!
Дара рванула ўбок, але не да чарады, а да
брыгадзіра, які гарцаваў на Гарбузе ўсцяж кароў,
што выстраіліся бы па лінейцы, бізуном
прымушаў іх пакінуць шкоду.
— Ты што сабе дазваляеш, мілок! — гнеўна
выдыхнула жанчына. — Як жа можна так з
дзіцем!
— Пасвіць трэба, а не спаць! Знайшлі выган! —
кінуў на хаду Батун, страляючы бізуном у бок
узрушанага статка. — Дзякуй скажы, што
выганяю ненажэрных, а то ці справіліся б самі. А
за патраву ведаеш што бывае. Дадалка такіх не
мілуе. І ты не мінеш штрафу са сваім падпаскам.
Не можаш дарослага наняць?.. Усё выгаду
шукаюць за счот калгаснага…
— Во як за калгас ваяваць стаў! А ці не
забыўся, як у сорак першым бегаў і крычаў, каб
хутчэй яго раздзялілі, каб сабе выхапіць больш з
агульнага катла? Га? Я ж помню, якім героем
хадзіў, калі сапраўдныя мужыкі хто на
вайсковыя зборы трапіў, хто на ўкрэпраёны на
новай граніцы. Ты і тады гаспадаром сябе
пачуваў, і цяпер хочаш усімі камандаваць. Не
выйдзе!
Дара не стрымлівала гнеў. Некалькі разоў
замахнулася сваім кіем на кароў, хаця і патрэбы
ў гэтым, па сутнасці, ужо не было. Чарада
выйшла з пасеваў. І калі міма яе чарговы раз
прагарцаваў на Гарбузе Батун, яна, не хаваючы
злосці, улавіла момант хоць неяк адпомсціць за

Васілька: «А калі цябе гэтак жа!». Яе доўгая пуга
са свістам ладна легла на шырокія плечы
Батуна. Але ўважлівы да сырамяці Гарбуз
успрыняў гэты замах як «атаку» на яго і што
сілы рвануў убок. Цяжкаваты наезнік спінай
гацнуўся вобзем.
На такі варыянт жанчына не разлічвала і нават
разгубілася.
— Ах ты, гадаўка, ты на каго руку падняла? —
На цябе, на каго ж, — ачуняла Дара ад
нечаканасці.
— На цябе, сапраўднага гада, прыхвасня
нямецкага!
— Хто? Я — прыхвасцень? Забылася, у якім
атрадзе я быў?
— Не забылася. Як ведаю і тое, пад чыім дулам
ты ў той атрад ішоў, як з цябе рабілі
партызана…
Дара ўпершыню перадражніла Батуна.
— Я вось заўтра пайду ў сельсавет да
Святарчыка, раскажу аб тваім партызанстве. А
старшыня калгаса, думаю, мяне прабачыць. Не
наўмысна ж мы сюды чараду запусцілі, ды і не
чужыя тут каровы, калі з’елі па каліву, больш
малака дадуць. А яно вось такім, як Васілёк,
вунь як патрэбна…
Васілёк не бачыў сябе ў люстэрка, але ўяўляў,
што стаў падобны на параненага з кіно, і адчуваў
сябе ніякавата.
Настрой узняла хіба радасць за цётку. Ён сёння
ўбачыў яе не такой, як заўсёды, — памаладзелай,
акрыленай, упэўненай. Яна зняла сваю
камізэльку, некалі перашытую са старога
шыняля, трымала яе пад пахаю, і ішла наперадзе
чарады, што вярталася дамоў з ранішняй пашы
гэтак жа спакойна і паважна, быццам брала
прыклад са сваёй пастушкі. Вецер распушыў
Дарыныя валасы, і без хусткі яны адсвечвалі
прыгожым мяккім бляскам, падаліся Васільку
досыць багатымі: доўгімі, з лёгкімі завіткамі,
ярка-рыжаватымі на канцах. Спадаючы на
белую кашулю, яны рабілі постаць жанчыны

