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БЫ ЛО ў мя не два жыц ці...

Як так? — рэз ка і не да-

вер лі ва спы тае хтось ці. Два жыц ці 

ні як не мо жа зда рыц ца! У ка гось ці 

не мо жа, а ў мя не, грр-ры-р... так 

і бы ло.

Пер шае...

Пер шае зу сім не ха чу ўваск-

ра шаць у па мя ці — яно па доб нае 

на зве ра, на па чва ру жу дас ную, 

лю тую і ня ўмоль ную, што му чы-

ла мя не, ка та ва ла, здзе ка ва ла ся. 

Я збу да ваў між ім — ма ім пер шым 

са ба чым жыц цём — і са бою сён-

няш нім тры ва лую сця ну за быц ця.

Дру гое са ба чае жыц цё па ча ло ся 

най шчас лі вей шым вя сен нім днём 

у пры тул ку, дзе бра ха ла, ску лі ла і 

пад вы ва ла га рот ная кам па нія пя-

рэс та поў сце вых «губ ля́шак», «вы-

кі да́шак» і «хут ка ўсып ля́шак»...

— Та-а-ат, мо жа, вось гэ ты — 

чор нень кі? — па чуў я рап там дзі-

ця чы га ла сок, што ра дас на бру іў 

і раз лі ваў ся са звон кай на стой лі-

вас цю за сет кай валь е ра.

— А вунь, па гля дзі, сы ну ля, ры-

жань кі куд ла цік які... Ці аў ча рач ка 

ма лая, так са ма ні чо га... Ну і чор-

нень кі гэ ты... па ро ды «двор тэр' ер» 

са праў ды сім па тыч ны...

Двое — муж чы на і ру ся вы бой кі 

хлоп чык — се лі на ку кіш кі ля валь-

е ра, як раз на су праць. Пра ма пе ра-

да мною яр ка вы пра мень ва ла ся 

дзі ця чае за хап лен не і над ім пыр-

ха ла, пры крыў шы ся, ні бы кры ла мі, 

пыш ны мі ву са мі шчы рая ўсмеш-

ка — муж чын ская, на дзей ная.

«Што гэ та? Ён за раз пра мя-

не — «чор нень кі»? Мне са праў ды 

не па чу ла ся? Ці лёс зноў па смі ха-

ец ца, жар туе?..»

Я за мёр на ім гнен не і ці хень ка 

за дры жаў — не спа ло хаць бы не-

ча ка ную ўда чу. Лёг. Па клаў га ла ву 

на ла пы. Гля джу з-пад іл ба. Ба ю ся 

па ва ру шы ца. Ба ю ся ўдых нуць на-

ват... А так хо чац ца пад ско чыць і 

за га ла сіць ад чай на ва ўвесь го лас: 

«Мя не-е-е! Не бя ры це дру го гаў-

гаў-гаў...»

От ёсць жа спра вяд лі васць на 

све це. І Бог са ба чы ёсць. Інакш 

як вы тлу ма чыць тое шчас це, што 

аб ры ну ла ся на мя не так не ча ка на. 

На заўж ды...

Пры вез лі мя не ў вёс ку, на шы-

ро кі, пра стор ны і вель мі ўтуль ны 

двор. Та ко га два ра ні ў ад на го са-

ба кі ў гэ тай вёс цы не бы ло, кля ну-

ся кіп ця мі. Су стра каць мя не з до му 

вый шла Яна. Пры го жая. Усмеш лі-

вая. Ад ра зу та кая род ная. Пры нес-

 ла мне, кал ма та му ды дзі ка ва та му 

на ва сё лу, міс ку смач най дух мя най 

ка шы з ба то нам, раз мок лым ад 

ма ла ка. А-а-а... Гэ та ўсё не мро іц-

ца? Не па мя та ю чы ся бе, на кі нуў ся 

без уся ля кіх цы ры мо ній на гэт кую 

сма ка ту: «гом-гом-гом...» На аб гон. 

А Яна гля дзіць на мой спрыт у ежы 

і смя ец ца:

— Еш, еш, ву га лёк. Ото ж

па рсюч ка нам пры вез лі! Так ло-

паць бу дзе — тлус тым ка бан чы кам 

хут ка па бя жыць...

— Ні чо га! Гэ та спа чат ку яны та-

кія, пры тул каў цы, — ска заў раз-

важ лі ва Ён. — Аб жы вец ца, ад' ес-

ца, яшчэ і пе ра бі раць пач не.

«Не смя шы це мае са ба чыя ла-

пы, — ду маў я, ле жа чы ля міс кі 

і вы ліз ва ю чы чор ны «ма лоч ны» 

нос. — Каб я... ды ў ежы пе ра бі-

раць? Са ба чая фан тас ты ка...»

Хм, ме ней чым праз год фан-

тас ты ка ста ла явай.

Бу ды ні на для жыл ля мне да-

ста ла ся... У-у-у... Не буд ка — 

апарт амен ты! Са ба чыя, вя до ма. 

Цёп лень кая та кая са ба коў ня, пра-

стор ная, на ват па фар ба ва ная, і 

пад ме та ліч ным да хам зя лё на га 

ко ле ру. Ля жу са бе ў ма ёй утуль най 

са ба ха́тцы з сы тым пу зі кам — і 

лаў лю, хвас том па мах ва ю чы, са-

ба чы рэ лакс.

Імя мне ўру чы лі на на ступ ны 

дзень. Вый шла Яна з міс кай су пу 

і са каў ной кос тач кай і па клі ка ла, 

на мя не гле дзя чы:

— Рэкс, Рэкс... Ідзі ес ці... Гля-

дзі, кал ма цік, каб усё доб ра бы ло... 

Аб жы вай ся тут. Сце ра жы двор і 

не сва воль ні чай... Ты ця пер Рэкс. 

Зра зу меў? Не ве даю, як там ця-

бе з дзя цін ства клі ка лі і ці клі ка лі 

на огул...

Рэкс? Рэкс! Р-р-рэкс... «Р» — 

так дзіў на і ўра чыс та пе ра кат ва-

ла ся звон кі мі ма лень кі мі ка мень-

чы ка мі ў ро це, раз лі ва ла ся шчас-

лі вым хва лю ю чым ко зы там пад 

ма ёй чор най кал ма тай поў сцю.

Рэ ксік! Рэ ксюлька! Рэ ксус-

ле ́ксус! Дзе ці гас па дар скія на пе-

ра бой вы дум ля лі мне па цеш ныя 

мя нуш кі. А я што? Я не су праць! 

Лек сус дык Лек сус...

Спак ва ля, дзень за днём, ува 

мне вы рас та ла ад чу ван не, што я, 

ашчас ліў ле ны лё сам, на рэш-

 це зай меў са праўд ную сям'ю. А ў 

сям'і ўсё ад бы ва ец ца па за ве дзе-

ным па рад ку. Спа чат ку ра ні цаю 

Яна вы но сі ла мне ў вя лі кай міс цы 

апе тыт ны сня да нак. Гла дзі ла і ня-

змен на адо рва ла пры вет ным слоў-

кам. По тым Ён, вя сё лы і ба дзё ры, 

вы хо дзіў на ву лі цу, каб па бу дзіць 

вя лі кае ме та ліч нае стра шыд ла — 

аў та ма біль і па ехаць на ім у «не-

вя до ма ку ды». Пры тан цоў ва ю чы і 

ві ля ю чы не ўтай моў ным хвас том, 

я бег уве ча ры на су страч гас па-

да ру і за кід ваў на яго пя рэд нія 

ла пы — аб няц ца, пры ла шчыц ца. 

У ад каз шы ро кая моц ная да лонь 

шку ма та ла маю кал ма тую чор ную 

па ты лі цу:

— Пры вітанне, Рэ ксю чэ ла! Як 

па чу ва еш ся? Што но ва га рас ка-

жаш?

«Вуй, столь кі на бе гаў-гаў-гаў, 

столь кі на вы нюх ваў-ваў-ваў... — 

та роп ка, на пры лі ве ўзбу джэн ня 

і ра дас ці рас каз ваў я апош нія на-

ві ны май го са ба ча га жыц ця, па-

скуль ва ю чы ад за да валь не ння і 

ўдзяч нас ці. — І-і-і! Усё р-р-ра шу ча 

добр-р-ра...»

Праз ме сяц май го но ва га, вяс-

ко ва га жыц ця да ве даў ся я, што 

та кое лан цуг. Р-р-р... дзі кун ства 

гэ та, на жаль, яшчэ іс нуе на све це. 

Толь кі, на пэў на, я сам быў кры ху 

ві нен у тым.

Па-пер шае, вый шаў не да рэ чны 

ка зус з гас па дар скі мі гас ця мі. Мне 

па аба вяз ку са ба чым да во дзі ла ся 

пер шым су стра каць усіх — ві таць, 

раз маў ляць, аб нюх ваць. Толь кі... 

Р-р-р... са стро гас цю ў го ла се я, 

ба дай, пе ра ста ра ўся. Эх, лю дзі 

мя не не ра зу ме лі. Па-са ба ча му 

на огул рэд ка хто з ча ла ве чых 

асо бін ра зу мее. Нас вы хоў ва юць, 

дрэ сі ру юць, а каб са мім хоць па ру 

слоў са ба чых вы ву чыць... Усё на 

зда гад ках!

— А ваш ваў ка даў не ку са ец-

ца? — на поў ным сур' ё зе не ка то-

рыя пы та лі ся ў гас па да ра. — Брэ-

ша так страш на...

Ой! Тры май це мя не ўсе са ба кі 

на све це. Ну смя хоц це! Ку са ец ца! 

Вы чу лі? Што я, га лод ны ці дзі кун 

ня вы ха ва ны? І пра «бра хаць» я па-

пра сіў бы... Я ка жу толь кі праў ду. 

Сваю зу ба тую праў ду.

Па-дру гое, стаў я на фер му 

ўпо тай ноч чу бе гаць. Гэ та та кое 

мес ца, дзе пра жы ва юць ці ка выя, 

да во лі вя ліз ныя ка пыт ныя жы вё-

лы, з кры вы мі, у-у-у, не бяс печ ны-

мі ра га мі. Лю дзі за вуць іх ка ро вы. 

Ад ной чы ўран ку яны пра хо дзі лі ля 

мя не на луг і ад іх так уз бу джаль на 

пах ла ма ла ком... а яшчэ тра вой, 

ра кой, пры сох лым да круг лых ба-

коў гно ем і не жа дан нем вяр тац ца 

да моў — на фер му, та кую цём ную, 

змроч ную.

Ля фер мы я па зна ё міў ся з сім-

па тыч ным бо бі кам, ру дым з чор-

ны мі пля ма мі, які так са ма ад бег 

на хві лін ку з два ра, каб пра ве даць 

ад но па та ем нае мес цей ка. Ру дзік 

(так на зваў я свай го но ва га сяб ра, 

бо ён не прад ста віў ся) і мне рас ка-

заў, а по тым і па ка заў тое ка зач нае 

мес ца. Там... Каб вы толь кі ба чы лі! 

Проць ма кос так. Так мно га, што ў 

мя не поўсць ды бам ста ла і слін кі 

па цяк лі. Сха піў ад ну кост ку хут чэй 

у зу бы і па цяг нуў да до му. На ват з 

Ру дзі кам не раз ві таў ся, эх, ду маю, 

ён не за крыў дуе, бо сам вы цяг нуў 

з ям кі пры смак не гор шы, чым у 

мя не...

Усё б ні чо га, толь кі праз дзень, 

і трэ ба ж та ко му як на зна рок зда-

рыц ца, вый шла мая гас па дынь ка 

лас ка вая клум бу пра па лоць. Я, як 

во дзіц ца, тут жа по бач ля жу — са-

чу, як яна спраў на пра цуе, пад ба-

дзёр ваю моўч кі. І-і-і... Э-э-э... не! 

Вы цяг вае Яна з клум бы кост ку 

маю, вя лі кую, з цвёр дым чор ным 

ка пы том...

Вы мо вы мне бы лі ня доў гія, але 

вель мі гуч ныя... Кост ка, зра зу ме-

ла, бы ла тут жа кан фіс ка ва на для 

вы свят лен ня аб ста ві н. Яе, як я

по тым уба чыў, прад' яві лі гас па да-

ру ў якас ці рэ чыў на га до ка зу ма ёй 

пра він нас ці.

— Рэкс, як са бе хо чаш, — вы-

дых ну ла Яна, — але ад каз ваць 

да вя дзец ца. Не ха це лі мы пры-

маць та кія жорст кія ме ры, ду ма-

лі, бу дзеш рах ма ным, з два ра не 

пой дзеш...

— Ага, Рэ ксю чэ ла, на бя да чыў, 

нос са ба чы... Скон чы лі ся твае за-

два ро выя па гу ля́шкі-ца ца́шкі, — 

пад тры маў Яе гас па дар і ўжо нёс 

з хлеў чу ка лан цуг, каб пры ла дзіць 

яго ад на шый ні ка да ма ёй са ба-

коў ні.

Лан цуг ака заў ся вель мі не пры-

ем най шту ко ві най. Ляз гае не вы-

нос на, да тлу му ў га ла ве, бе гу за-

мі нае, і ау-у-у — та кі ка ро цень кі, 

мет ры тры, не бо лей. Тор гаў ся я, 

аша ле лы ад аб ра зы, ту ды-сю ды, 

упра ва-ўле ва — толь кі го рай са бе 

зра біў: шыя ба лець ста ла. Гэ та ж 

трэ ба, так бяз глуз да «спа ліў ся»!

— Што, па паў ся, які не ку саў-

ся! — уве ча ры кпіў з мя не ча ты-

рох но гі су сед — Жу лік.

— У-гу-у-у... па паў ся, — агрыз-

нуў ся я, за сму ча ны. — Толь кі ўба-

чыш: хут ка яны мя не ад пус цяць. 

У май го гас па да ра да бры ні — го-

го-го! Ад кон чы каў ног і да ву соў...

Я, да рэ чы, яшчэ пра свай го кал-

ма та га су се да ні сло ва не ска заў.

Жу лік, ён жа Жуль ка, — ма лы, 

васт ра мор ды, вярт ля вы, бы ваў-

чок, са ба ка. Пра ны ра і прай дзі свет 

рэд кі. Дзя ку ю чы свай му ліс лі ва му 

ха рак та ру Жуль ка заўж ды атрым-

лі ваў па блаж кі ад сва іх гас па да-

роў — ка ва лак смач ны, ванд роў ку 

ў лес. Я і сам з гас па ды няю ў лес 

не ад ной чы ха дзіў — па дзея, вар-

тая трох... не, — пя ці мі сак су пу. 

Кінь це ў мя не ка ме нем, ка лі я вам 

сыл гаў-гаў-гаў-гаў...

Двор мой най цу доў ней шы зна-

хо дзіў ся на ўскрай ку вёс кі — і 

зруч насць у тым не ве ра год ная: 

лес быў зу сім бліз ка. Вый дзеш 

з два ра за ва ро ты, пра бя жыш ся 

па кры вой, уха біс тай да ро зе, так 

што і за ды́хац ца сур' ёз на не па-

спе еш, і вось ён — ка зач ны свет з 

дрэў, хмы зоў, тра вы і раз на стай-

ных — са лод кіх, гор кіх, даў кіх па-

а-а-ахаў. А па хі для са ба кі, як... 

зор кі для ня бё саў, аль бо як кот кі і 

са ба чая па гар да да іх — ад но без 

дру го га не маг чы ма ўя віць. З'я ва 

жыц цё ва га на тхнен ня.

Прый шла чар га рас па вес ці і пра 

ко так... Спа чат ку гэ тых мяр зот ных 

ства рэн няў не бы ло на ма ім два-

ры, і гэ та бы ло рай скае жыц цё. 

По тым праз не каль кі год май го 

адзі на ўлад на га па на ван ня ў ду шы 

гас па да роў на два ры не ча ка на з'я-

ві ла ся ма лень кае ка ця ня. Я, ні бы та 

га лод ная аку ла ў акі я не, па чаў на-

ра заць кру гі ва кол ка ця ня ці. А яно, 

на той мо мант яшчэ не асво іў шы-

ся, не аб на глеў шы, па да зро на азі-

ра ла ся і ба яз лі ва фыр ка ла.

— Рэ ксік, вось і сяб ро вач ка та-

бе... — смя я ла ся гас па ды ня.

На што гас па дар ня злос на па-

жар та ваў:

— Ага, бу дзе ка го па шку ма таць 

за ву ха ды па ту заць за хвост, га-

га-га...

«Бе ра жы мя не са ба чы бог ад 

та кой сяб ро вач кі!» — лязг нуў я 

клы ка мі ў ка ця ня ці над ву хам.

— Ты што, Рэ ксік! — абу ры ла ся 

Яна. — Нель га! Та бе ка жу! Ці зра-

зу меў ты мя не?

А кот ка? Яна, шкад ліў ка ма лая, 

тут жа ад чу ла пад трым ку і сваю 

ва гу. На ват за шы пець па спра ба-

ва ла на мя не па-змя і на му. Змеі і 

ка шэ чыя асо бі ны — дак лад на ро-

дзі чы, я вам ка жу, ад но што пер-

шыя па зям лі сліз га юць, а дру гія 

па дрэ вах сноў да юць — ні як не 

да стаць! Га ды, ад ным сло вам...

Час не ста яў на мес цы. Улет ку 

шпар ка, на злом га ла вы, бег, узім-

ку ледзь ве ва лок ся. Зі мою гас па-

да роў сва іх лю бых, зда ра ла ся, па 

пяць хві лін толь кі ба чыў і ўран ку, 

і ўве ча ры. І ў тым бы ла для мя не 

жу дас ная не са ба чая па ку-у-у-ута.

А яшчэ мы з сяб рам бе га лі ў 

ма ла ды ба рок. Ён рос зу сім пад 

бо кам, за на шы мі два ра мі, на па-

го рач ку. Там, між ін шым, лі сі цу 

вы соч ва лі. Ад ной чы ба чы лі яе, 

рас фу фы ра ную хіт рун ню, зда лёк 

на по лі, бліз ка па ды сці па ба я лі-

ся — дзі кая, хто ве дае, што ў яе ў 

га ла ве? А ка лі яна са ба ка мі дур-

ны мі хар чу ец ца? Па ста я лі на вод-

даль, па бра ха лі ся з ёю. Ды што 

яна са сва ім ці хень кім ска вы тан-

нем су праць двух ім пэт ных са ба-

ке наў у са мым роск ві це го ла су? 

Шан цаў — нуль! Па бег ла ліс ка, 

пры са ром ле ная, па по лі, апус ціў-

шы пы су, за мя та ю чы сваю аб ра-

зу ру дым хвас том. Але абя ца ла 

хіт ра мор дая да нас ка лі-не будзь 

на ве дац ца.

Жыц цё маё, дру гое са ба чае, 

цяк ло шчас лі вай плын ню шмат 

га доў. Час — той яшчэ мас так: не-

ўпры кмет, па дзя нёч ку, па ма зоч-

ку па сі віў ву сы мае, пад ба род дзе. 

І па чаў па ці ху свят ло ў ва чах ма іх 

пры гаш ваць.

Што ж, дзе Ста расць клы пае, 

там і Не мач шу кай, і Хва ро ба 

дзесь ці по бач швэн да ец ца. А да 

мя не, так зда ры ла ся, Сле па та пер-

шая пры тэ па ла: «Пры ві тан не! Не 

ча каў?»

Гас па да ры доў га ні пра што не 

зда гад ва лі ся. Але я чуў не раз, як 

яны між са бою ка за лі:

— Па гля дзі, як наш Рэ ксік змя-

ніў ся апош нім ча сам. Па сі веў пёс, 

здае...

— Эх, па бя жыць Рэ ксю чэ ла ад 

нас хут ка... на вя сёл ку... Э! Пе ра-

стань но сам шмы гаць. Мы ўсе ту-

ды па бя жым... ні хто пад кус том не 

сха ва ец ца...

А пас ля Сле па ты ўзя ла ся за мя-

не сур' ёз на і Не мач: як уз лез ла на 

ка рак у кан цы ле та, так ужо бо лей 

і не зла зі ла, ка та ла ся да пры хо ду 

яе вя лі кас ці Смер ці. Ля жаў па ру 

тыд няў пад кус том гус то га яз мі ну, 

ні бы та ў ша ла шы, слу хаў раз мо вы 

гас па дарс кія. Ён. Яна. Дзе ці, якія 

ўжо і не дзе ці зу сім — амаль да-

рос лыя лю дзі.

Га ла сы. Га ла сы. Га ла сы...

Яна ўран ку вы нес ла мне, як 

заўж ды, міс ку сма ко ты. Па гла дзі ла 

па га ла ве. Чую, за хлю па ла, ру ка, 

што мя не гла дзі ла, за трэс ла ся... 

Я не стаў ес ці — у не быц ці, ку ды я 

за раз скок ну, бу дзе шмат і мі сак, і 

кос так, і ўся го ін ша га, пры ем на га 

са ба ча му во ку і ню ху.

«Бы вай, мая лю бая гас па дынь-

ка, не трэ ба за мя не тур ба вац ца, і 

гас па да ру пе ра дай: не трэ ба ліць 

слё зы. Го-го! У мя не па чы на ец ца 

ці ка вая ванд роў ка. Я і ўва ход ба-

чу — свет лы та кі, а за ўва хо дам га-

ру кос так ві даць... Бы вай. Дзя кую 

за ўсё! Я сваё дру гое са ба чае... 

доў га і шчас лі ва... ля вас... ад бе-

гаў-гаў-га-а-а-а...»

Жан на Мі ус пі ша паэ зію і про зу, а яе кні-

гі для дзя цей ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ў 

ма лень кіх чы та чоў. Апа вя дан не, якое пра-

па ну ец ца на кон курс «Звяз ды», ад мет нае 

тым, што гіс то рыя ў ім рас каз ва ец ца са ба кам 

Рэ ксам. Як тут не зга даць «Пры го ды Буль бо-

баў» Паў ла Місь ко. Рэ кса ўзя ла з пры тул ку звы чай ная сям'я — так 

па ча ло ся яго дру гое са ба чае жыц цё... Ду ма ец ца, чы та чы з ці ка вас цю 

па зна ё мяц ца з апа вя дан нем ма гі лёў скай пісь мен ні цы, са ста ро нак 

яко га да нас звяр та юц ца бра ты на шы мен шыя.

Але на БРА ВА.

Жан на МІ УС

ДРУ ГОЕ СА БА ЧАЕ
апа вя дан не


