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Ча ла век 
ча ла ве ку — хто?
Су час ны ва ры янт ад ка зу — не вель мі пры ваб ны

НА ад ным з па пу ляр ных сай таў у раз дзе ле пры ват ных аб' яў ужо 
не адзін ты дзень ві сіць аб вест ка пра да па мо гу ў збо ры срод-

каў. Звы чай на та кія аб' явы да юць тыя, у ка го цяж ка хво рыя дзе ці 
і па тра бу ец ца апе ра цыя за мя жой, якая каш туе вя лі кіх гро шай. 
Але гэ та не той вы па дак. Жан чы на, якая да ла аб' яву, збі рае да па-
мо гу... на ад ва ка та і су до выя вы дат кі. Бо лі чыць, што яе спра ва, 
якая на па чат ку бы ла аса біс тая, вель мі важ ная і для мно гіх ін шых 
лю дзей. Пэў на, так яно і ёсць: на краў дфан дын га вай плат фор ме, 
дзе збі ра юц ца гро шы, на сён няш ні дзень з за пы та ных дзвюх ты сяч 
ся мі сот руб лёў са бра на ты ся ча дзе вяць сот со рак...

А па чы на ла ся ўсё з не па ра зу мен ня су се дзяў у шмат ква тэр ным 
до ме. На трэ цім па вер се ста ліч на га дзе вя ці па вяр хо ві ка жы ве сям'я 
кур цоў, прос та над імі, на чац вёр тым, — лю дзі, якія не ку раць. Кур цы 
лю бяць сма ліць на ло джыі, пры чым ро бяць гэ та час та, ці не кож ную 
га дзі ну. Зда ва ла ся б, ні чо га страш на га: па ляць на сва ёй пры ват-
най тэ ры то рыі, на што ма юць поў нае пра ва. Але ў на шых ты по вых 
шмат па вяр хо вых да мах пры то ка ва-вы цяж ная вен ты ля цыя — гэ та 
ка лі па «во да ры» заў сё ды ве да еш, што ў су се да на вя чэ ру. Дык 
вось гэ та са мая вен ты ля цыя ты ту нё вы дым, вы пу шча ны з ло джыі 
трэ ця га па вер ха, за цяг вае на ло джыю і, ад па вед на, у ква тэ ру чац-
вёр та га. Гас па ды ня ква тэ ры ма ла та го што не ку рыць, дык яшчэ 
і пра цуе до ма. А ся дзець з за чы не най ло джы яй ле там у го ра дзе 
не маг чы ма. Вось і атрым лі ва ец ца, што ад ды му су се дзяў ёй прос та 
ня ма ку ды дзец ца.

ПА ГА ВА РЫЦЬ і да мо віц ца не атры ма ла ся з са ма га па чат ку. 
Зра зу ме ла, хто ж бу дзе ду маць пра зруч насць ін шых, дзе ля 

якой да вя дзец ца ах вя ра ваць зруч нас цю ўлас най. У сва ёй ква тэ ры 
што хо чам, тое ро бім, — быў ад каз. Жы хар ка чац вёр та га па вер ха 
ба раць бу за пра ва ды хаць чыс тым па вет рам не спы ні ла і па ча ла 
скар дзіц ца ў роз ныя ін стан цыі і вы клі каць роз ныя пра вер кі. Тыя 
ні я кіх па ру шэн няў не знай шлі — не з-за ад сут нас ці праб ле мы, 
хут чэй — ад па вед ных нар ма тыў ных да ку мен таў. На ша ге ра і ня не 
спы ні ла ся і на гэ тым і пай шла ў суд. Не асаб лі ва спа дзе ю чы ся, што 
вый грае, — ня ма та ко га за ко на, які б за ба ра няў ку рыць на ло джы ях, 
за што та ды пры цяг ваць кур цоў да ад каз нас ці? Так яно і вый шла — 
суд жан чы на прай гра ла. Яшчэ і за ста ла ся він на больш за ты ся чу 
руб лёў... тым, ка го пры цяг ва ла ў якас ці ад каз чы каў. Яны па тра ці лі ся 
на ад ва ка та, і суд аба вя заў кам пен са ваць іх вы дат кі.

Спа да ры ня збі ра ец ца пра цяг ваць зма гац ца не толь кі за свае 
пра вы, але і за пра вы ас тат ніх, хто не ку рыць і зна хо дзіц ца ў ана-
ла гіч най сі ту а цыі. Але трэ ба пла ціць су до вую пош лі ну і аплач ваць 
па слу гі ад ва ка та. Вось яна і звяр ну ла ся па пад трым ку ў се ці ве...

«Пра жы ван не ў шмат ква тэр ным до ме аба вяз вае жы ха роў лі чыц-
ца ад но з ад ным», — та кі лейт ма тыў яе ба раць бы. Сла ба ва та для 
та го, каб вый граць суд, па га дзі це ся. Ха ця б та му, што трак тоў ка на 
юры дыч най мо ве ні як не гу чыць, так, прак ты ка ван ні з воб лас ці ма-
ра лі. Якую, як вя до ма, да спра вы не пры шы еш. Але я, улас на, не пра 
гэ та ду маю, а пра ін шае. Гэ тыя ж лю дзі — тыя, што су дзі лі ся, — су-
се дзя мі і за ста лі ся. Як ця пер су стра кац ца ў пад' е дзе, у ліф це (на ват 
у шмат па вяр хо вым до ме та кое ча сам зда ра ец ца), як гля дзець ад но 
ад на му ў во чы? «Ха лод ная вай на» на ўсё ас тат няе жыц цё? Але ж 
мож на бы ло б да мо віц ца па-ча ла ве чы — прос та пай сці на су страч 
суседцы, якая не хо ча тру ціць шкод ным ды мам ся бе і сва іх дзя цей. 
Толь кі на вош та, ка лі гэ ты ча ла век аб са лют на ні хто та бе, і якая та бе 
бя да да яго зда роўя і ад чу ван няў? А ў ліф це мож на дэ ман стра тыў на 
па вяр нуц ца спі най і моўч кі тыя тры па вер хі пра ехаць...

УВО ГУ ЛЕ, зда ец ца ча сам, што су поль насць чу жых ад но ад на му і 
аб са лют на з юры дыч на га пунк ту гле джан ня ні чо га ад но ад на му 

не  він ных лю дзей, якіх па-ін ша му мож на на зваць га ра джа на мі, прос-
та з'яз джае з усіх ка ту шак, за быў шы ся на та кія звы чай ныя і ра ней 
на поў не ныя кан крэт ным сэн сам сло вы, як пры стой насць, со рам, 
сум лен не. Абы мне доб ра бы ло — а ас тат нім... А хто яны мне та кія? 
На ват ка лі асу дзяць, па ўшчу ва юць — якая роз ні ца? Мо жа, та му, 
што апош нім ча сам усё больш лю дзей кі ру ец ца гэ тым прын цы пам, 
мы і хо дзім па ву лі цах, і ез дзім у транс пар це з та кі мі не за да во ле-
ны мі на сця ро жа ны мі тва ра мі — ча ка ем ад кож на га з вы пад ко вых 
спа да рож ні каў ней ка га не адэ кват на га ўчын ку, скан да лу — толь кі 
та му, што яму ў гэ ты мо мант так за ха це ла ся?..

Ня даў на да вя ло ся раз маў ляць з гас па да ром не каль кіх ганд лё-
вых пунк таў на буй ным ста ліч ным рын ку. Ён як раз вяр нуў ся да до му 
злос ны — пі саў чар го вую тлу ма чаль ную па скар зе па куп ні ка. Цёт ка 
па пра сі ла ўзва жыць ёй ад ну слі ву. Буй ны плод па цяг нуў на адзі-
нац цаць ка пе ек. «У мя не ня ма гро шай», — ска за ла цёт ка. «Дык 
бя ры це, з'еш це так», — па спа га да ла пра давачка. Як вы ду ма е це, 
што зра бі ла цёт ка? Пай шла і на пі са ла на яе скар гу: маў ляў, аб ра зі ла 
мя не, што я ёй, жаб рач ка?! Пра даў шчы цу вы му сі лі пе рад па крыў-
джа най вы ба чыц ца. І, па да зраю, ад бі лі ах во ту пра яў ляць спа га ду 
на ўсё ас тат няе жыц цё.

«Дык гэ та яшчэ што! — за смя яў ся мой су раз моў ца, гле дзя чы, як 
я вы луп лі ваю во чы, ад маў ля ю чы ся ве рыць у рас ка за нае. — Бы вае, 
ку пяць агур кі, па аб ра за юць у іх «дуп кі», пры но сяць аб рэз кі на зад і 
пры му ша юць уз ва жыць і вяр нуць за іх гро шы па ва зе: маў ляў, мы 
ж іх не ядзім. А ад ной чы асаб лі ва вы на ход лі вая баб ка кос тач кі з 
ча рэ шань пры нес ла: маў ляў, вунь яны коль кі за ва жы лі, а іх жа не 
з'я сі!..»

МЫ пас ля доў га раз маў ля лі пра тое, што яшчэ га доў двац цаць 
та му па доб ныя па во дзі ны зда ва лі ся б, мяк ка ка жу чы, дзі ва ка-

ва ты мі, а сён ня ўспры ма юц ца як нор ма. Штось ці ў на шых маз гах 
(ці ў ду шах?) са праў ды пе ра клю чы ла ся не ў той бок.

«Ча ла век ча ла ве ку — воўк», — вы ра шы ла па фі ла соф ства ваць 
я. «Гэ та сён ня не ак ту аль на, воўк — звер пра віль ны, ка лі ку сае, 
дык ку сае. Ча ла век ча ла ве ку — скунс. На га дзіць і пойдзе да лей, 
пры чым бес па ка ра на», — ад ка заў мой су раз моў ца.

Я ха це ла за пя рэ чыць, але не знай шла, што ска заць...
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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ТАН ЦУЙ...
Па куль не 
за му жам?

Са на то рый, у які я пры еха ла пад-
ля чыц ца, зна хо дзіў ся ў ма лень кім 
лі тоў скім га рад ку — чыс цень кім, 
да гле джа ным. Азёр по бач з ім не 
бы ло, але по бач нёс свае во ды наш 
баць ка Нё ман. Ле там ён пры ва біў 
бы шмат на ро ду, пе ра важ на ма ла-
до га, ах во ча га па ку пац ца, а та ды 
быў са ка вік, «не се зон», ды і люд 
у са на то рыі до сыць ста ла га ўзрос-
ту. Днём, як во дзіц ца, мы ха дзі лі 
на роз ныя пра цэ ду ры, на вед ва лі 
дак та роў, а па ве ча рах па чы на ла-
ся так зва ная куль тур ная пра гра ма: 
нех та ішоў гу ляць па бе ра зе Нё ма-
на, нех та — у кі но ці на тан цы. Ну 
са праў ды, які сэнс ад на му, як той 
ёлу пень, ся дзець у па коі, ка лі мож-
на (дай бог у доб рай кам па ніі) не-
ку ды сха дзіць — на лю дзей па гля-
дзець і ся бе па ка заць, па слу хаць, 
што на зы ва ец ца, жы вую му зы ку, 
«ада рвац ца» ў ско ках...

У той ве чар мне па шчас ці ла: 
у клуб збі ра ла ся мая су сед ка Тац-
ця на, за пра ша ла на тан цы і мя не.

Прый шлі. На ро ду, ба чым, проць-
ма. Жан чы ны ўсе рас фу фы ра ныя, з 
пры чос ка мі, з ма ні кю ра мі. Ну хто ж 
не хо ча вы гля даць ма ла дзей, чым 
на пі са на ў паш пар це? Да та го ж 
там, дзе іг рае ду ха вы ар кестр, дзе 
ўзрос ту твай го ні хто не ве дае?

Факт, што да мы бы лі пры па ра-
дзе. А вось ка ва ле ры...

Як мне зда ец ца, яны не ўме юць 
вы гля даць ма ла дзей шы мі. У боль-
шас ці спі ны са гну лі ся, жы ва ты ад-
віс лі, ра зум ныя ва ла сы даў но па кі-
ну лі га ло вы (не бу дзем удак лад няць 
якія і з якіх пры чын)... На та кіх «ма-
лай цоў» па гля дзіш, — між во лі па ду-
ма еш, што ім, мо жа, лепш бы ло б у 
да мі но па гу ляць аль бо ў пад кід но га, 
а яны вось па клу бе — ад жан чы ны 
да жан чы ны. За ру чаль ныя пярс цён-
кі па зды ма лі і ўсе ўжо «не жа на тыя», 
усе, як быц цам, жа ні хі ды тан цо ры, 
бо дзе ж яшчэ ўс па мя нуць ма ла-
досць, як не на ку рор це?

Да та го ж і ў люс тэр кі яны гля-
дзяць хі ба пры га лен ні, то-бок цал-
кам, як пра ві ла, ся бе не ба чаць... 
А ду ша — яна ж заўж ды ма ла дая. 
Ды і ў на ро дзе ка жуць, што ка лі 
муж чы на кры ху пры га жэй шы за 
чор та, то ўжо і кра сун чык. Ка лі ж 
да та го і тро хі ма нер...

Ін шы мі сло ва мі ста ра лі ся «хлоп-
цы»: до сыць га лант на за пра ша лі 
жан чын на тан цы (нас з су сед кай 
так са ма) — з не кім зна ё мі лі ся, за-
во дзі лі раз мо вы... Та ню адзін ка-
ва лер аж трой чы за пра шаў. Што і 
не дзі ва! Жан чы не ўся го трыц цаць 
пяць. У са на то рый пер шы раз пры-
еха ла. А тут і кам па нія, і жы вая му-
зы ка, і тан цы... Воч кі так і га раць, 
бо ўсё ў на ві ну, ці ка ва!

Вяр та ец ца вось пас ля доб ра га 
валь са — шчас лі вая, па чыр ва не-
лая — і ка жа мне:

— Ве да е це, а там у ку це, у на-
тоў пе муж чын, адзін ча ла век міль-
га нуў... Як раз як мой муж... У яго, 
да рэ чы, і ка шу ля та кая ж ёсць — 
бла кіт ная. Ле тась на дзень сал да та 
да ры лі.

Я ста ла ўзі рац ца ў кут, дзе ста я лі 
муж чы ны, шу ка ю чы «па трэб ную» 
ка шу лю... Та ню тым ча сам зноў за-
пра сі лі на та нец.

Ад нак ады сці  ад сця ны яна не 
па спе ла, бо з на тоў пу муж чын «вы-
ныр нуў» адзін (до сыць пры го жы, у 

бла кіт най ка шу лі), хут кім кро кам 
ру шыў на су страч.

— Дык вось як ты ле чыш ся? — 
гроз на пра мо віў ён. — Мне ж пра 
гэ та ка за лі... Мя не па пя рэдж ва лі... 
А я, ду рань, ве рыць не ха цеў: ад-
пус ціў ця бе... А ну марш да моў!

Муж чы на ра шу ча «ад цяг нуў» 
Тац ця ну ад парт нё ра і як ма лую, 
за ру ку, па вёў на вы хад.

...Ка лі я вяр ну ла ся ў па кой, су-
сед кі і след пра стыў. А шка да: яна 
так ра да бы ла свай му вод пус ку (два 
га ды, ка за ла, з ра бо ты не ад пус ка-
лі!), так ха це ла ад па чыць ад уся го, 
ад хат ніх спраў, па быць прос та жан-
чы най.

І не пры вя ло ся.
З. М. На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

ПАЭ ЗІЯ
і про за жыц ця

Лю дзі ка жуць, што ў пер шы 
дзень — госць зо ла та, у дру гі — се-
раб ро, а ў трэ ці — медзь: да до му 
едзь.

Та неч ка, пля мен ні ца май го му-
жа з Бран ска, гас ці ла ў нас амаль 
тры тыд ні, і за гэ ты час мы ні коль кі 
не ста мі лі ся. Хут чэй на ад ва рот: на-
га ва ры лі ся, на гу ля лі ся, ра зам на-
пра ца ва лі ся, на збі ра лі тро хі ягад 
ды гры боў...

І па смя яц ца ме лі з ча го. Ну, уя ві-
це: у нас на да чы (ня ём ка і пры зна-
вац ца), як толь кі пры еха ла гос ця, 
ста ла пра па даць... ту а лет ная па-
пе ра. Не каль кі дзён мы з му жам 
губ ля лі ся ў зда гад ках, па куль не да-
ве да лі ся, што на ра бо це ў на шай 
Та неч кі ў гэ ты ма лень кі да мок кож-
ны хо дзіць са сва ёй... А по тым — 
ад па вед на — за бі рае. Пры выч ка... 
І яна ўжо на столь кі ў кры ві, што на-
ват у гас цях і ў час ад па чын ку Та ня 
з ру ло нам пад па хай маг ла з'я віц ца 
і на га ро дзе, і на кух ні, і на ка на пе 
ля тэ ле ві за ра...

Ка ра цей, на смя шы ла нас, а як 
мя не дык вяр ну ла ў мі ну лае, у ча сы 
та таль на га дэ фі цы ту на ўсё.

...Як раз та ды, пом ню, я ад да ва-
ла за муж сваю сяб роў ку. Вя сел ля 
ма ла дыя зу сім не ха це лі, а па коль-
кі баць кі на стой ва лі, зга дзі лі ся на 
больш чым сціп лы ва ры янт. Маў-
ляў, у загс яны пой дуць пе ха той, 
рас пі шуц ца. Гос ці з най блі жэй шай 
рад ні і куп кі сяб роў па ча ка юць іх 
до ма ў ня вес ты...

І вось у пры зна ча ны час ста лы 
ўжо на кры тыя, гос ці па зі ра юць на 
іх, як той кот на каў ба сы, ад нак не-
шта вы піць ці з'ес ці ўсё не вы па дае, 
бо мі ну ла га дзі на, пай шла дру гая, 
а ма ла дых ўсё ня ма і ня ма. Ма ці 
іх ужо ледзь не пла чуць («Неш та 
зра бі ла ся!»), ба ́ць кі — абод ва — 
ку раць па пя ро су за па пя ро сай, а 
мы, гос ці, уго лас пе ра бі ра ем усе 
маг чы мыя ва ры ян ты за трым кі ды 
спра бу ем іх су ця шаць.

Урэш це нех та ўжо збі ра ец ца зва-
ніць — спа чат ку ў загс, а по тым і 
ў мі лі цыю, але ж не па спя вае, бо 
шчас лі выя ма ла да жо ны з'яў ля юц ца 
на га ры зон це. Ня вес та (гэ та і сён ня 
пе рад ва чы ма!) — та нют кая, пры го-
жая, з бу ке там гэт кіх жа не за быў на 
пя шчот ных руж і жа ніх — усмеш лі-
вы, ду жы, з «абой май»... ту а лет най 
па пе ры.

Усё ака за ла ся больш чым прос-
та. Шлях гэ тай но ва спе ча най сям'і 
пра ля гаў ка ля ста ліч на га ЦУ Ма, дзе 
ў кан цы кож на га ме ся ца (не ка жу чы 
пра год і квар тал) у про даж вы кід-
ва лі ней кі дэ фі цыт.

Вось і та ды чэр гаў бы ло не каль-
кі, на ват на ву лі цы ка ля ўсіх дзвя-
рэй... І тая, за ту а лет най па пе рай, 
зда ла ся ма ла дым зу сім ня доў гай. 
Да та го ж на ру кі да ва лі па дзе сяць 
ру ло наў, а яны бы лі ўдва іх, зна чыць, 
ку піць маг лі цэ лых дваццаць і та кім 
чы нам рас па чаць су мес ныя ся мей-
ныя буд ні.

Ад та кой вось про зы жыц ця нам, 
сяб роў кам ня вес ты, бы ло трош кі 
не па са бе. А з ін ша га бо ку яшчэ ў 
дзень вя сел ля мы зра зу ме лі, што 
гэ та сям'я не пра пад зе, што яна, 
ня гле дзя чы на роз ныя там дэ фі цы-
ты ды цяж кас ці, хут ка аб жы вец ца і 
мець бу дзе ўсё, што па трэб на.

...Па вя лі кім ра хун ку, так яно ўсё 
і вый шла: праз год у сяб роў кі з'я ві-
ла ся да чуш ка, по тым якая-ні я кая, 
але асоб ная ква тэр ка, ма шы на, 
да ча...

А вось муж у яе — на ад ва рот — 
знік. Як яна по тым ска за ла, ста-
міў ся ад вы бі ван ня ды зда бы ван-
ня — «ад шу каў» у са бе чац вяр цін ку 
яў рэй скай кры ві, рас па чаў но вае 
жыц цё — спа чат ку ў Із ра і лі (сяб-
роў ка з ім не па еха ла), по тым — 
з но вай жон кай у Шта тах.

...І, зда ец ца ж, ня даў на гэ та бы-
ло, а на ша бран ская гос ця (Та неч цы 
ўся го 22) не ад ра зу і па ве ры ла.

Як, маг чы ма, не ка лі по тым яе 
дач ка — ка лі, дай бог, на ро дзіц-
ца — не па ве рыць, што ма ці ха дзі ла 
ў пры бі раль ню са сва ёй ту а лет най 
па пе рай.

Свят ла на Го вар,

г. Мінск.

ДЗЯ КУЙ!
Ёсць за што? 
Ці ня ма?

Амаль цэ лы ты дзень іш лі даж-
джы. Но гі так і сліз га лі па раз бі тай 
да ро зе, але ж Вой цік ішоў па ёй па-
вай ско ва му бра ва, на ўсю па дэ шву: 
на строй меў — яшчэ той! Ра зам з 
жон кай га да ва лі яны чац вё ра дзя-
цей, і ўсе чац вё ра — доч кі. Толь кі 
на пя ты раз сы нок атры маў ся. На-
шча дак! Пра даў жаль нік ро ду!.. Ну 
ці ж не ра дасць?

А та му Вой цік у вёс цы з на дзе яй 
за зі раў за пла ты, у два ры: ду маў, 
рап там хто-не будзь вый шаў? Яму 
(а тым больш на пад піт ку) вель мі ж 
кар це ла па хва ліц ца.

— Э-э-э, у мя не сын на ра дзіў-
ся! — за кры чаў ён рап там на ўсю 
сваю ву лі цу. — Чу е це, лю-ю-ю-
дзі-і!..

— Ты ча го ве ра шчыш, ні бы той 
пад сві нак? — па чуў ся го лас з-за 
пло та.

Вой цік спы ніў ся, па вяр нуў га ла-
ву і ўба чыў дзе да Алёк су. Ста ры, 
пус ка ю чы з люль кі дым, ста яў ка ля 
брам кі.

— Дык поў нае пра ва маю! У 
мя не сы нок, чу еш! — кі нуў ся да 
дзе да шчас лі вы баць ка. — Гэ та ж 
трэ ба! Столь кі дзе вак, а тут — хла-
пе-ец!.. Эх!.. І піць бу дзем, і гу ляць 
бу дзем! — за цяг нуў на ўсё гор ла.

— Ска жы дзя куй мне-е, — за-
смя яў ся ў ба ра ду дзед Алёк са.

— Вой, дзя куй! Дзя куй, дзе ду! — 
пад сту піў да ста ро га Вой цік, ляс нуў 
та го па пля чы, сту піў у лу жы ну ды 
так і за стаў ся з пад ня тай на гой:

— А за што гэ та дзя куй? — бурк-
нуў пад нос Вой цік. Во чы яго на лі-
лі ся кры вёй, і ён стаў па во лі на соў-
вац ца на дзе да. Ад нак той, вя до ма 
ж, ве даў, што з п'я ны мі дур ныя жар-
ты, а та му, па шка да ваў шы ба ра ды, 
абач лі ва шмыг нуў у ха ту.

Вой цік не каль кі хві лін па ста яў 
ка ля брам кі ў роз ду ме, ці не пай сці 
яму следам, але по тым раз вяр нуў ся 
і па кро чыў да до му. Праў да, ця пер 
ён ішоў ужо моўч кі, бо кры чаць не 
бы ло ад ча го: знік ла не ку ды ра-
дасць, а за ад но і форс.

Зыг мунд Дзя ке віч,

в. Пен це ніш кі, Во ра наў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


