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Зінаіда Міхайлаўна

Яна пяшчотна сустракае мяне і вядзе ў кабінет 
Леаніда Марцінавіча. Вялікую частку пакойчыка 
займаюць кнігі, на пісьменніцкім стале — ноўтбук, 
фотаздымкі родных і Біблія. 

— У нас вельмі вялікая бібліятэка. Пакойчык-
кабінет не змяшчаў усяго — дык многа завезлі на 
лецішча. А тут заставалася гістарычнае, што магло 
спатрэбіцца ў працы. І з гэтага я шмат аддала ўнуку 
Лёве — ён любіць гісторыю. Лёня так хацеў. 

Кабінет мужу вельмі падабаўся: піша, а ў вокны 
заглядаюць бярозкі — як на дачы. На шпацыр мы 
часта выходзілі разам, двор у нас таксама прыго-
жы. Ёсць у ім наша любімае дрэва. Я біёлаг, але не 
магу дакладна ідэнтыфікаваць: падобнае на рабіну, 
вялікае, разгалістае. Прыйдзем, паздароўкаемся 
з гэтым дрэвам, пасядзім каля яго. 

Не дай божа заставацца аднаму. Цяжка… Мы 
з ім пражылі 53 гады. І не разлучаліся ніколі, толькі 
калі Лёня ў камандзіроўкі ездзіў. Нават у бальніцы 
не больш чым па дзесяць дзён бываў, таму што 
я заўсёды магла яго дагледзець. Не так даўно 
адкрылі новую лечкамісію, але Лёню туды не ўзялі. 
Можа, і цяпер быў бы жывы. Разрыў анеўрызмы 
ў аорце, пятнаццаць хвілін... і памёр. Аналізы вяс-
ной здаваў — усё было нармальна. Але гэтую хва-
робу можна было вылічыць іншымі спосабамі. 
Атрымалася, што не дагледзелі. Ужо і ўзрост, я гэта 
разумею, але мне здаецца, што мог бы пражыць бо-
лей. Ён прыкідваў прыкладны век па радні: «Зіна, 
я дажыву да 82 гадоў. Не болей». А я яму: «Ой, Лёнь-
ка, што ты!» Я так за ім глядзела! Заўсёды толькі 
дыета. Лёня і сам ставіўся да здароўя сур’ёзна.

 Першае маё каханне. І апошняе. Кахалі адно 
аднаго. Не здарма ж такія тры сыны выраслі 
(усміхаецца). Пазнаёміліся ў інтэрнаце. Я вучылася 
ў БДУ на біяфаку, Лёня — на філфаку на аддзяленні 
журналістыкі. Ён пасля арміі паступаў, ужо дарос-
лым. А я пасля школы, у 18 гадоў. Памятаю, выйшлі 
з дзяўчатамі паглядзець Мінск. А па дарозе сустрэ-
лі хлопцаў, сярод іх і Лёня быў: «Ой, дзяўчаткі, 
а куды вы? Хочаце, экскурсію правядзём?» Ну, мы 
малыя былі, але згадзіліся. Што ні будынак — Лёня 
ўсё пра яго расказвае! І я тады падумала: «Трэба ж, 
які разумны хлопец! Адкуль ён усё гэта ведае?»

Леанід Дайнека: 

вандроўнік па жыцці і гісторыі

Леанід Дайнека — прызнаны класік. Яго раманамі зачытваюцца ўсе, 

хто мае прыгодніцкі дух і цікавасць да гісторыі. А якім ён быў у сваім рэальным 

жыцці? Пра гэта расказваюць самыя блізкія — жонка і сыны.

Ганна Варонка

Імя
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 Пасля гэтай экскурсіі ўсё нібы скончылася. 
Прыйшла зімовая сесія. Мы з сяброўкай Зінай 
і астатнімі дзяўчатамі рыхтаваліся ў інтэрнацкім 
пакоі. Грук у дзверы. Заходіць Лёнеў сябар Кос-
ця: «Дзяўчаткі, тут адзін хлопец цікавіцца Зінай». 
А я кажу: «Нас тут дзве Зіны, Косця, выбірай, якая 
табе даспадобы» (смяецца). Спачатку сяброўка 
паказалася ў калідоры, але ніхто не адрэагаваў. 
Тады я ўжо пайшла. І тут жа Лёнька з’явіўся 
і запрасіў у кіно. Мы схадзілі на спатканне. Божа, 
а які ж разумны! Столькі ўсяго расказваў пра 
Францыю, Грэцыю, Рым… Лёня быў вельмі на-
чытаным хлопцам. Вось так мы і пазнаёміліся. 
Хадзілі разам у бібліятэку. Але ніякіх намераў 
(усміхаецца), кожны займаўся сваёй справай — 
вучылі. 

У 1966 годзе Лёня скончыў універсітэт. На ад-
працоўку накіравалі ў Віцебск. Муж вельмі хацеў 
застацца ў Мінску, бо я заканчвала яшчэ толькі 
трэці курс. Але хлопец з вёскі, нікім не абагрэ-
ты, бацькоў пры газетах няма. Праўда, у Віцебску 

было вельмі добра. Спачатку быў старшым рэ-
дактарам на студыі тэлебачання, а потым загад-
чыкам рэдакцыі праграм для дзяцей. Ну такі быў 
добры калектыў, літаральна сям’я! Калі паехала 
ў радзільны дом — першынец меўся з’явіцца на 
свет — дык яны ўвесь Віцебск паставілі на вушы, 
з лепшым доктарам дамовіліся. Нарадзіўся Сяр-
гей. Такі хлопчык рудзенькі-рудзенькі (з заміла-
ваннем) — Лёнька ж у мяне рудзенькі — ой, і та-
кі прыгожанькі хлопчык! Хочуць ужо забіраць 
немаўля, а я прашу: «Ой, доктар, калі ласка, па-
чакайце, пастойце». То ён каля мяне стаяў мо 
з гадзіну. Адным словам, жыццё праходзіць. Лёнь-
кава ўжо прайшло. Так цяжка. Так шкада.

Заўсёды ў хаце былі госці, сябры. Прыязджаў 
да нас некалі паэт Іван Ласкоў, хімік па адука-
цыі. Такі цікавы хлопец быў, але невысокі. Яшчэ 
ў студэнцкія часы шукаў сабе дзяўчыну, але не ат-
рымлівалася, бо ўсе, як назло, высокія трап-
ляліся. Пасля ўніверсітэта яго адправілі ў Якуцк 
па размеркаванні. Там Ласкоў і ажаніўся з якут-

Ганна Варонка. Леанід Дайнека: вандроўнік па жыцці і гісторыі

Сям’я Дайнекаў. Вёска Змітраўка Другая, 1955 год.
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кай, паэтэсай, па-мойму, таксама. Нарадзіўся ў іх
сын. Яго потым пыталі: «Хто ты?» — «Якут». — 
«А чаму не беларус?» — «Ну, беларусы ж тракта-
ры!» (смяецца). Дык вось прыехаў Іван да нас у госці 
ў Мінск. Ідзём, памятаю, я, Лёня, Іван і яшчэ Лёня 
Левановіч, размаўляем па-беларуску. І прысталі 
да нас нецвярозыя хлопцы, якія побач у валейбол 
гулялі. Прычапіліся да Івана за яго рост, пачалі па-
трабаваць, каб мы размаўлялі «па-нармальнаму». 
І тады Іван Ласкоў даў аднаму падзатыльніка. 
А я са злосці адхвастала другога дзіцячай скакал-
кай. Дык Лёня потым параўноўваў мяне з амазон-
кай (смяецца). Мы заўсёды з Лёнем стаялі гарой 
за блізкіх, сяброў, роднае.

Ведаеце, я вельмі люблю сваю сям’ю. І муж 
любіў. Не так даўно размаўлялі з дзецьмі, кажуць: 
«Не, у нас усё ж такі была вельмі цудоўная сям’я». 
І гэта праўда. Дзеці раслі ў любові. І я з дзіцячага 
дома, і Лёнька з вёскі — у тыя часы бацькі не маглі 
шмат што даць: адпраўлялі, каб ехалі хоць куды, 
толькі б у вёсцы не заставацца.

Думаю, Лёнева любоў да беларушчыны, да 
радзімы — з дзяцінства. Як яго выштурхнулі 
з бацькоўскай хаты, пачуццё нуды і само-
ты не праходзіла. Ён паехаў у Свярдлоўск, там 
папрацаваў. Сум-туга па радзіме, па бацьках, па 
вёсцы Змітраўцы, дзе ён усіх ведаў і яго такса-
ма, зрабілі сваю справу. Гэта ж яго родныя: Лёня 
з дзяцінства то пра аднаго аднавяскоўца вершык 
напіша, то пра другога. Яго ўсе любілі (усміхаецца). 
А захапленне гісторыяй у глабальным сэнсе, ма-
быць, было закладзена ў яго генах, у здольнасцях. 
Часта мапы маляваў. У кабінеце заўсёды вісела 
карта Беларусі. Заўсёды многа чытаў. Ды і я такса-
ма. А хлопцы нашы такія ж, як мы. Бывала, ганялі 
іх. Выключу святло, а яны пад коўдрай усё адно 
чытаюць! Памятаю, зайшлі да нас у госці Сця-
пан Кухараў і Анатоль Вялюгін. Я накрыла стол. 
Вялюгін кажа: «Лёня, чаго ўсе гавораць, што ў цябе 
шмат дзяцей? І дзе яны ў цябе, нешта не чутна?» 
А яны ўсе ў кнігах.

Зінаіда Міхайлаўна і сыны Сяргей, Зміцер, 

Сцяпан 

Няцяжка зразумець, што перада мной сям’я. 
Па-першае, усе вельмі падобныя знешне. Па-другое, 
у паветры атмасфера прыязнасці, светалага суму 
і добрых успамінаў пра мужа і бацьку.

Сяргей

Бацька быў чалавекам светлым. Не ў сэнсе 
колеру скуры ці валасоў. Ён проста любіў сям’ю, 
дзяцей, жонку, унукаў. Заўсёды даваў добрыя па-
рады (маўчыць). Вельмі светлая памяць пра яго. 
На жаль, калі заходзіць размова пра сям’ю, то часта 
многія кажуць, што бацька біў, піў, з хаты выносіў. 
У нас з братамі было вельмі шчаслівае дзяцінства. 
Бацька заўсёды быў прыкладам сям’і, парадку, 
дысцыпліны, сапраўдным беларусам. Мне зда-
ецца, калі час пройдзе, будзе насамрэч ацэнены 
і яго ўнёсак у беларускую нацыянальную культуру. 
Як у Ясеніна: «Лицом к лицу // Лица не увидать». 
То патрэбны нейкі час. А ў памяці маёй, жонкі, 
дзяцей ён застаецца чалавекам светлым, добрым. 
Бацька з намі, нават калі пайшоў.

Зміцер

Памятаю, з дзяцінства ў нас была цудоўная 
завядзёнка. Калі яшчэ жылі на вуліцы Кастуся 
Каліноўскага, каля нашага дома быў літаральна 
дзікі лес. Кожныя выхадныя мы сям’ёй туды хадзілі, 

Імя

У Савецкім войску. Горад Перм, 1960 год.
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часам суседзяў і сяброў з сабой бралі. Было сваё 
месца, якое называлася «вігвамам» — бацька ж 
любіў прыгодніцкую літаратуру, і ў нас таксама 
было як у Джэймса Фенімора Купера (смяецца). 
Мы зрабілі там будан, бралі з сабой гамакі, рон-
даль, распальвалі вогнішча, і мамка варыла нам 
суп і гарбату. Паблізу хавалі недатыкальныя за-
пасы, як у прыгодніцкіх раманах. Напрыклад, 
закопвалі сок у слоіку, а праз тыдзень ён там нас 
чакаў (усміхаецца). Яшчэ з бацькам любілі хадзіць 
у грыбы. Памятаю, лясы ў нас былі багатыя на іх.

Сяргей

Можна ўдакладніць? Недалёка ад нас жыў мой 
школьны сябар Ігар Сапараў. І аднойчы ён сказаў: 
«У, Сяргей, ты з бацькам і братамі ў футбол гуля-
еш!» Гэта было незвычайна для дзяцей таго часу, 
калі бацькі не занятыя толькі працай, а яшчэ і ба-
вяць час з малымі. Сям’я для бацькі была на пер-
шым месцы.

Зміцер

А ўзімку бацька браў нямецкі складны вазок-
саначкі і катаў нас з Сяргеем з горак. Сцёпка малы 
быў, таму яго не вазіў — баяўся згубіць (смяецца). 

Усёй сям’ёй вельмі любілі быць на лецішчы, 
на «Узгор’і-2» каля Заслаўя — там пісьменнікам 
давалі ўчасткі. Калі падмурак пад хату пачалі буда-
ваць, бацька ўзяў рыдлёўку і кажа: «Хадзем, хлоп-
цы, будзем здзіраць шкуру зялёнага мядзведзя» 
(усе смяюцца). 

Ён вельмі любіў геаграфію, падарожжы, прыго-
ды, кнігі Джэймса Фенімора Купера, Джэка Лонда-
на, Жуля Верна. Аднойчы ідзём і бачым след ад нагі 
ў канаве. Бацька таямніча пазірае, а потым выдае: 
«Назавём гэтую мясціну “Цясніна адзінокай нагі”» 
(смяюцца). Увесь час нешта цікавае прыдумляў. 
Калі сталі ўжо дарослыя, лецішча не разлюбілі: 
шашлыкі зробім, павячэраем. А калі мамка і ўсе 
астатнія клаліся спаць, мы з бацькам любілі пага-

Ганна Варонка. Леанід Дайнека: вандроўнік па жыцці і гісторыі

У дзень шлюбу з Зінаідай. Мінск, 1966 год.
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варыць, паспяваць, музыку паслухаць — нешта 
рамантычнае, беларускае. Так маглі падоўгу ся-
дзець ды глядзець у зорнае неба.

Сяргей 

У бацькі быў энцыклапедычны склад розуму. 
Ён заўсёды адказваў на пытанні, звязаныя з ме-
дыцынай, гісторыяй, геаграфіяй, фізікай, матэ-
матыкай, шахматамі. Вельмі, дарэчы, захапляўся 
шахматамі. А яшчэ цікавы штрых да яго партрэ-
та — тата любіў шматмоўе. Проста так у размове 
ўжываў англійскія, польскія, нямецкія, грэчаскія 
словы. У звычайным жыцці за сталом мог сказаць 
«чыз» замест «сыр»; ці «красіа», а не «віно» (смя-
юцца). Не гаворачы ўжо пра бацьку ў вандроўках: 
у любой краіне мог лёгка паразумецца з мясцовы-
мі. Яшчэ ў савецкі час, дзе б мы ні адпачывалі, 
ён гаварыў нам, дзецям, асноўныя фразы на на-
цыянальнай мове. Каб віталіся, дзякавалі на літоў-
скай, абхазскай і г. д.

Зміцер

Так, чыстая праўда! Аднаго разу нават набыў 
мне «Еўраслоўнік» Лявона Баршчэўскага. Баць-
ка любіў дарыць кнігі, асабліва па археалогіі, 
гісторыі, нумізматыцы, заўсёды шчыра падпісваў 
іх. Спяваць любіў. У сакавіку 1982 года  (мне было 
12, Сяргею — 15, Сцёпка зусім малы яшчэ) мы 
думалі, як павіншаваць маці з жаночым днём. 
І бацька прыдумаў музычны гурт «Батавія-82». 
Раніцай пабудзіў: «Хлопцы, у нас будзе свой 
гурт». На жаль, не захаваліся песні, бо запісвалі 
на бабінны магнітафон. 

Сцяпан

А я што, стукаў там толькі ці зусім нічога не 
рабіў?

Зміцер

Нічога, ты быў яшчэ зусім малы (смяюцца). 
Лідар і вакал — Леанід Дайнека, Сяргей Дайне-
ка — бубнар, Зміцер Дайнека — шумавы (смяюц-
ца). Бацька спяваў песні на свае вершы маме пад 
наш акампанемент. Потым гурт аднавіўся яшчэ 
ў 1985 годзе — ужо «Батавія-85». Тата вельмі 
любіў песні свайго дзяцінства «Раскинулось море 
широко», «У чёрного моря»... Літаральна за ме-
сяц да смерці пераклаў іх на беларускую мову 
і выклаў у Facebook. 

Неяк так атрымалася, што Сяргей быў больш 
маміным сынам. А я, асабліва пакуль Сцёпка не 
падрос, шмат часу праводзіў з бацькам. Тата часта 
ездзіў у камандзіроўкі ад часопіса «Маладосць» 
як адказны сакратар. У тыя часы ладзілі сустрэ-
чы моладзевыя выданні Прыбалтыкі, Беларусі 
і Украіны. У Эстонію з бацькам ездзілі, у Маскву — 
тады яшчэ і са Сцёпкам.

Сцяпан

Памятаю, мы паехалі да перакладчыка баць-
кавых раманаў на рускую мову. Сядзім на лаўцы, 
і нехта кажа мне: «Які ў цябе дзядуля харошы». 
Дык я страшна абурыўся: «Які дзядуля, гэта мой 
бацька!»

Зміцер

Бацька вельмі любіў падарожжы, нават проста 
хадзіць. У яго была такая мара: пешшу дабрацца ад 
дома да лецішча. Але неяк усё не атрымлівалася. 
Я са старэйшай дачкой Валерыяй усё ж ажыццявіў 
яго план: прайшлі ад сваёй кватэры да «Узгор’я-2», 
каля 27 кіламетраў. Выправіліся а чацвёртай 
раніцы і рухаліся каля пяці гадзін. Бацька быў на 

Імя

За рабочым сталом. Мінск, 1985 год.



лецішчы і ўжо нас чакаў. Як прыйшлі, паціснуў руку: 
«Дзякуй, Зміцер, што вы ўсё ж здзейснілі гэта!»

Потым у бацькі была ідэя адолець адлегласць 
ад вуліцы Кастуся Каліноўскага, дзе тады жылі, да 
Кургана Славы. Выправілася на роварах зноў-такі 
ўся сям’я: бацька, мама і мы ўтрох. Намёт з сабой 

узялі. Шчыра кажучы, мы дабраліся толькі да Жу-
кавага Лугу і пераночылі там. Бацька з Сяргеем, 
як старэйшыя, вартавалі.

Яшчэ калісьці ездзілі адпачываць у Кактэ-
бель, у Дом творчасці пісьменнікаў. І ў нас з баць-
кам узнік план прайсці ўздоўж мора да гарадка 

У Клічаўскім РК КПБ. 1990 год.

Сустрэча ў музеі Змітраўскай сярэдняй школы. 1990 год.



Арджанікідзэ. Так і не атрымалася. Вось літаральна 
нядаўна нагадваў мне: «Мы яшчэ з табой мусім 
прайсці да Арджанікідзэ». Зраблю гэта абавязкова 
ў памяць пра бацьку!

Сцяпан

А шахматы ўспомніце, як на лецішчы цэлыя 
чэмпіянаты праходзілі! Бацька быў вельмі азарт-

ным чалавекам. Не ў кепскім сэнсе, у ім про-
ста жыў дух азарту: любіў ладзіць чэмпіянаты 
ў дартс і шахматы на лецішчы. З якім-небудзь 
суседам як пачнуць спаборнічаць, то вакол 
збіраюцца заўзятары, эмоцыі кіпяць. І ў рэдакцыі 
«Маладосці», дарэчы, ён зрабіў завядзёнку — 
усе гулялі ў шахматы.

Парфенон. Афіны, Грэцыя, 1997 год.

Порт Пірэй. Грэцыя, 1997 год.
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Па Беларусі вандравалі. Бацька гаварыў, што 
кожнаму абавязкова трэба наведаць найвышэй-
шую кропку краіны, беларускі Эверэст, гару Дзяр-
жынскую. Апавяданне маленькае напісаў пра 
тую вандроўку, бо вельмі недагледжаная была 
славутасць.

Зміцер

Усе ўспаміны пра бацьку як адзін — радас-
ныя… У дзень, калі ён памёр,  я ляцеў у адпачы-
нак з сям’ёй. Мы гулялі да вылету з малодшай дач-
кой, даслаў бацьку фота ўнучкі ў Viber. Ён адразу 
патэлефанаваў: сказаў, што ў малой вельмі свет-
лая скура і каб я мазаў крэмам, каб не згарэла. 
Ён заўсёды вельмі клапаціўся пра дзяцей, унукаў. 
А малодшую, дарэчы, завуць Тэкля — у гонар 
бацькавай маці. Тата казаў: «Ай, будуць смяяц-
ца, цяпер такія імёны не носяць». Але потым быў 
такі радасны.

Зінаіда Міхайлаўна

Апошнім часам паўтараў: «Усё добра, але ж Тэ-
клечка мяне не запомніць». Перажываў.

Зміцер

А вось будзе памятаць, абавязкова будзе! Пасля 
смерці знайшлі ў бацькавай Бібліі (там ён захоўваў 
каштоўныя для сябе фотаздымкі і паперы) верш.

Зміцер чытае знойдзены верш:

Я табе жадаю шчасця!
Тэкля, радасна жыві,
Мы з табою — адной масці!
Мы з табой — адной крыві!

Хай табе спявае вецер
Песню Поля і Ракі.
Мне радней за ўсё на свеце
Твае вочы-васількі!

Вер жыццю! Жыцця не бойся!
Зберагу цябе ад бед!
На цябе гляджу з нябёсаў.
Я — твой Сябра, я — твой Дзед!

Зінаіда Міхайлаўна 

Мабыць, было ў Лёні прадчуванне смерці. Калі 
Тэклечцы споўніўся годзік, ён падарыў ёй верш. 

Заслаўе, Гарадзішча Вал. З унучкай Валерыяй. 2009 год.
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Сям’я Дайнекаў.

У Нясвіжы з жонкай Зінаідай. 2008 год. 
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А вось гэты, што ў Бібіліі знайшлі, 
таксама ёй прысвяціў, але нікому 
не паказаў. Нават мне. Хаця заўсёды 
працавала такая дамова: ён піша 
ўвечары — я раніцай чытаю. Лёня на-
ват намаляваў, як павінен выглядаць 
яго помнік: вельмі сціплы, просты. 
Пахавалі ў Калодзішчах, у прыгожым 
месцы. Лес побач, бярозы — усё, 
як ён пры жыцці любіў.

Абурае стаўленне некаторых да 
смерці Лёні. У адным выданні ба-
чыла тэкст з загалоўкам «Памёр га-
рэлачны магнат». Але ж які магнат, 
чалавек столькі твораў напісаў! Ды 
і думка адкрыць бізнес нарадзілася 
толькі праз клопат пра дзяцей. Трое 
сыноў — кватэра адна, жэняцца — 
дзе жыць? Лёня знайшоў рэцэпт 
крамбамбулі ў старадаўніх кнігах, мы 
яго выкарысталі. І гэты напой фак-
тычна стаў беларускім брэндам — 
вязуць як падарунак у іншыя краіны. 

Зміцер

Пачыналі бізнес як кнігавыдаўцы. 
Памятаю, убачыў у краме бацькаву 
кнігу «Меч князя Вячкі», якая каш-
тавала 25 рублёў, хаця сапраўдная 
цана была каля рубля. Але той бізнес 
пайшоў не вельмі. 

Сяргей 

Думалі потым заняцца півам. Але 
вельмі складаная тэхналогія, каб до-
брае атрымалася. І так вырашылі за-
снаваць прадпрыемтва па стварэнні 
гарэлкі «Белпі», у 1993 годзе. Вы-
творчасць знаходзілася ў вёсцы, 
з’явілася нават прымаўка: «У вёсцы 
Жажэлка добрая гарэлка» (смяец-
ца). Дваццаць гадоў  займаліся гэтай 
справай, каля тысячы чалавек пра-
цавала ў нас. Цяпер супрацоўнічаем 
з іншымі прадпрыемствамі, таму 
крамбамбуля жыве і экспартуец-
ца. Але калі пачыналі бізнес, гэта 
ж быў неверагодны труд. Мы самі 
найперш працавалі: мама стаяла 
на фасоўцы, мы — на канвееры. Усе 

рукамі працавалі. Ніколі не сядзелі ногі ўгору. Да таго ж заўсёды 
дапамагалі грашыма беларускім творцам і праектам.

Сцяпан

Вы тут тараторыце, не магу нават слова ўставіць (усміха-
ецца). Бацьку, па-мойму, характарызавала і тое, што сучас-
ныя тэхналогіі даваліся яму надзіва лёгка: сацыяльныя сеткі, 
камп’ютар, смартфон — усё асвойваў вельмі хутка. Хаця казаў, 
у 80 гадоў закрые свой акаўнт у Facebook. Але ніхто не верыў 
(усміхаецца). Не мог сядзець і нічога не рабіць, не мог не пісаць.

Некалькі разоў на год абавязкова хадзілі з бацькам у кіно. 
У сям’і толькі мы з ім любілі фільмы жахаў. Свой рытуал быў: 
паглядзім страшнае кіно, а потым у кафэ пойдзем, каньяч-
ку возьмем і адзнакі фільму ставім. Аднойчы на 3D яго звазіў. 
Тата здзівіўся, але неяк не вельмі натхніўся (усміхаецца). Ён быў 
заўсёды лёгкі на пад’ём. Калі было здароўе, не адмаўляўся ні ад 
якіх прапаноў. Ужо ў сталым узросце ездзілі з мамкай на Кіпр, 
у Егіпет, у круіз па грэчаскіх астравах. Прыгодніцкі дух у бацьку 
жыў. Прывозіў новыя вершы са сваіх падарожжаў. Драйвер, як 
кажуць у нас у сям’і. Калі ёсць бацька ў кампаніі, то можна было 
ведаць дакладна, што будзе смех і цікавая гаворка. Ганаруся ім.

Зінаіда Міхайлаўна

Жыццё праходзіць. Вельмі шкадую, што Лёнькі майго няма. 
Так нам было добра ўдваіх. Летась пабылі з ім на Кіпры, але 
мне нездаровілася: «Лёнька, — кажу, — так цяжка з нагамі. 
Можа, я ўжо не палячу». Сказаў, што і яму цяжкавата, мо апошні 
раз выбраліся адпачыць. Так і атрымалася… І дзеці, і ўнукі 
падтрымліваюць — тэлефануюць, у госці прыходзяць, квіткі 
ў тэатр купляюць. Але ж Лёнькі, Лёнькі майго няма.

Храме Труны Гасподняй. Віфлеем, 1997 год.




