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АВОСЬКА
Цесць Іва на Дзміт ры е ві ча па мёр па раў-

наль на даў но, а ня даў на не ста ла і це шчы. 

На па ха ван не яе са бра лі ся сва я кі з роз ных 

кут коў Бе ла ру сі і на ват з бліж ня га, як ця пер 

ка жуць, за меж жа. Той жа Іван Дзміт ры е віч 

жы ве ў Санкт-Пе цяр бур гу. На пра вах ста-

рэй ша га зя ця ён і па ра іў пе ра браць рэ чы, 

якія за ста лі ся ў ква тэ ры ня бож чы цы. Што 

вы кі нуць на смет нік, што, маг чы ма, мож на 

ска рыс таць ней кім чы нам ва ўжыт ку. Так і 

зра бі лі. Нех та за браў ста рэнь кі тэ ле ві зар і 

швей ную ма шын ку, тое-сёе з мэб лі — ка-

лі не до ма, то на да чы спат рэ біц ца. А Іван 

Дзміт ры е віч узяў са бе на па мяць пра жон-

чы ных баць коў уся го ад ну рэч — авось ку.

— Не ўсмі хай це ся, мае ша ноў ныя: гэ та 

са праў ды са мая да ра гая для мя не і бліз кая 

рэч, — тры ма ю чы яе на вы цяг ну тай ру цэ, 

шчы ра пры знаў ся ён. — Ды, спа дзя ю ся, не 

толь кі для мя не... Вось яе і за бя ру ў Пі цер. 

Ба чу, ні хто не су праць? Дзя куй. Па-пер-

шае, і мес ца амаль не зай мае ў су мцы, 

а па-дру гое, яна мне бу дзе на гад ваць пра 

той час, ка лі я пры яз джаў у Го мель. Браў 

яе, авось ку, за піх ваў у кі шэ ню і лёг ка шы-

ба ваў на ба зар аль бо ў звы чай ную кра му. 

Коль кі са да ві ны ў ёй пе ра на сіў! Я і ця пер 

чую во дар тых бе ла рус кіх ан то на вак, мал-

даў скіх і азер бай джан скіх аб ры ко саў, не 

ка жу чы ўжо пра буль бу! Бог ты мой, які 

за ла ты час быў!..

Пры га даў Іван Дзміт ры е віч і та кі вы па-

дак. Амаль трыц цаць га доў слу жыў ён у 

Са вец кай, а за тым у ра сій скай ар міі. Афі-

цэр у ад стаў цы. Змя ніў не каль кі гар ні зо наў 

і на ват рэс пуб лік. Да вя ло ся па слу жыць і ў 

Ся рэд няй Азіі. А там шмат бы ло ка ву ноў, 

ды няў і ві на гра ду, а вось буль бы — да руй-

це: дэ фі цыт! І ка лі на да ра ла ся маг чы масць 

на быць яе хоць не каль кі кі ла гра маў, то гэ та 

лі чы ла ся за ўда чу. Ку піў у той дзень Іван 

Дзміт ры е віч яе так са ма. Па ста яў у чар зе, 

праў да, мо з га дзі ну. Уя віў, як аб ра дуе жон-

ку. А па коль кі спя ко та бы ла не вы нос ная, то 

вы ра шыў вы піць ку фаль ха лод на га ква су. 

Убіў ся ў па віль ён чык, дзе той пра да ваў ся. 

Там так са ма чар га бы ла не ма лень кая, і ён, 

каб не тры маць па кет з буль бай, па пя рэд-

не па ча піў яго на кру чок ста ла-круг ляч ка 

пе рад ува хо дам, дзе сто я чы по тым мож на 

бы ло і апра стаць квас. А ка лі вы браў ся з 

ква сам з па віль ён чы ка, то — во жах! — 

па ке та з буль бай не бы ло на мес цы. Так з 

ні чым ён і вяр нуў ся да до му.

Пас ля апо ве ду і ўспа мі наў Іван Дзміт-

ры е віч узяў авось ку, што за ста ла ся яму 

ад жон чы ных баць коў, сха дзіў на ры нак і 

пры нёс роў на два кі ла гра мы буль бы.

— Як раз столь кі ў мя не бы ло та ды 

яе... як укра лі. У чар зе ця пер, вя до ма ж, 

не ста яў. Вы бар вя лі кі. Ды і буль ба на ша, 

бе ла рус кая: яе не па раў на еш з той, што 

пры во зі лі нам ад не куль. Смач ная над та. 

Ка лі не су праць, да вай це яшчэ раз пе ра-

ка на ем ся!

Буль бу елі з вя лі кім апе ты там. А Іван Дзміт-

ры е віч вы трас з авось кі рэш кі ў вя дзер ца і, за-

піх ва ю чы авось ку ў сваю спа да рож ную сум ку, 

здзіў ляў ся і ад на ча со ва ра да ваў ся:

— Авось ка! Коль кі яна вы ру ча ла нас! 

Коль кі бы ла по бач з на мі! А ця пер вунь на-

ра бі лі па ке таў гэ тых роз ных — ад на хі мія! 

Хі ба ж мож на па раў наць яе з імі?! Вось пры-

еду ў Пі цер — па ка жу ўну кам ды праў ну кам 

са праўд ную авось ку. Здзіў лю, ма быць. Бо 

чым яшчэ мож на іх сён ня здзі віць?

ІНТЭРНАТ
Да вы ха ду на пен сію Мі хась Сця па на віч 

ра біў на за вод зе аку му ля тар шчы кам. Пра-

сіў ся яшчэ па пра ца ваць хоць з паў го дзі ка, 

але яму вет лі ва ад мо ві лі: нам, ша ноў ны, 

ма ла дых ня ма ку ды па дзець, ад па чы вай і 

не крыў дуй. Ты — за слу жыў. Пен сію, праў-

да, атры маў пры стой ную. Але ж дзе яму, 

па-ра ней ша му не па сед лі ва му, «жыў чы ку», 

бы ло до ма ўсе дзець! Гэ та ме сяц, ад сі лы 

два мож на ба дзяц ца без спра вы з ку та ў 

кут ды пе рад тэ ле ві за рам кіс нуць. Пэў ны 

час не зна хо дзіў да ча го га ла ву і ру кі пры-

клас ці. Ну да за ела. Вось тут ён і ўспом ніў, 

што не дзе ёсць баць коў ская ха та. Хоць 

яна і ў су сед няй воб лас ці, да ле ка ва та, ад-

нак жа праў ду ка жуць, што да ро га да до му 

са мая ка рот кая. Ска рыс таў ся гэ тым вы-

слоў ем і наш ге рой. Як толь кі па чы на ла 

пры гра ваць вес на вое со ней ка і па каз ва-

лі ся ля ні выя раў чу кі ў го ра дзе, ён за яў ляў 

сам са бе: «Па ра!» Што азна ча ла: усё, што 

са браў у мя хі і клун кі, трэ ба да ста віць у 

вёс ку. Ра зам, вя до ма, з ім. Сва ёй ма шы ны 

ня ма, та му сы ны, а іх у яго двое, зна хо-

дзяць ка го-не будзь з сяб роў, і тыя ад во-

зяць Мі ха ся Сця па на ві ча з усі мі тран та мі 

ў вёс ку на ўсё ле та. Ра зоў коль кі на ве да-

ец ца з го ра да жон ка, да па мо жа па са дзіць 

ага род, зро біць пер шую пра пол ку, а ўсё 

ас тат няе ён упа рад куе сам. Жон ка маг ла 

б па быць з ім і больш, але на доў га не па кі-

неш ква тэ ру ў го ра дзе. Ма лод шы, Пець ка, 

раз вёў ся са сва ёй па ло вай, а па коль кі быў 

у пры мах, то вяр нуў ся да до му, а ча ла век 

Пець ка не на дзей ны — лю біць за гляд ваць у 

чар ку, а ка лі стаў ха лас ця ком, то ва кол яго 

ця пер, ка неш не ж, уюц ца та кія ж лат ру гі, 

як і сам. «Яшчэ вы не суць што з ква тэ ры і 

пра п'юць», — ба я ла ся ма ці.

Больш воль на па чу вае яна ся бе, ка лі 

вяр та ец ца пас ля чар го вых вы ха дак жон кі 

Ле а нід. Вы пі вае, ха ле ра, жон ка. А ка лі пад 

«му хай», тор кае та ды паль цам на дзве ры: 

«На Сель маш!» Дзе ці, зу сім ма лыя сын і 

дач ка, учэ пяц ца за баць ку, не ад пус ка юць, 

ад нак ка бе та не зва жае на гэ та, не пе ра-

стае паў та раць: «На Сель маш, я ска за ла!» 

Ле а нід вяр та ец ца ў баць коў скую ква тэ ру, 

жон ка пра спіц ца і на заўт ра про сіць пра ба-

чэн ня. Да гэ та га ўжо пры вык лі. Але не як ён 

вы ра шыў за стац ца до ма на доў га — ня хай 

ад на па жы ве, коль кі мож на цац кац ца!

За тое баць кі Ле а ні ду мо гуць да ве рыц-

ца. Не п'е, не ку рыць. Тры мае ў лей цах і 

ма лод ша га. «Пры ім Пець ка не раз гу ля-

ец ца», — та ды ра ду ец ца ма ці і мо жа на ват 

за тры мац ца ў вёс цы на бо лей.

Ка лі ж Мі хась Сця па на віч пе ра во зіць у 

го рад усё вы ра шча нае і па-гас па дар ску 

са бра нае на ага ро дзе, то без да па мо гі сы-

ноў тут, вя до ма, так са ма не абы хо дзіц ца. 

Ад нак тыя жы вуць і жы вуць у баць коў скай 

ква тэ ры, на ват не ўспа мі на юць, што не-

дзе ў іх ёсць свае, хоць і чу жыя, ку ты. Ка-

лі баць ка цвя ро зы, то маў чыць толь кі ды 

ка са ву рыц ца на сын коў, а вар та вы піць 

гор кай, па чы нае сваё:

— Глянь ты на іх: ін тэр нат знай шлі! Прэч 

ад сюль! Дай це баць ку дзе за хо ча па ся-

дзець і па ля жаць! У дру гіх баць коў дзе ці 

як дзе ці, а тут жа не зра зу ме лае неш та!.. 

Ка лі гэ та скон чыц ца?! Я ў ка го пы таю, гал-

га ны?!

Па куль жа «ін тэр нат» гэ ты іс нуе, як іс-

на ваў: паў та ра ец ца ўсё час ад ча су. То 

пой дуць сы ны да сва іх сем' яў, то вер нуц ца 

на зад. Мі хась Сця па на віч жа не за бы вае, 

хто гас па дар у до ме, і за мест сло ва «ін тэр-

нат», бы вае, ужо вы гук вае ін шае, па пра ка-

ю чы сва іх хлоп цаў:

— Усё жыц цё я «ма рыў» у гас ці ні цы 

жыць!..

Ад но су ця шае: свае яны лю дзі — раз-

бя руц ца!

БЕЛЫ
Спы тай це, як са праўд нае проз ві шча 

Мі ці Бе ла га, — ма ла хто ска жа. Бе лы ды 

Бе лы. Ха ця я ве даю: ён — Сем чан ка, у 

на шай вёс цы проз ві шча да во лі рас паў сю-

джа нае.

Упер шы ню я бліз ка па зна ё міў ся з ім у 

ся рэ дзі не 60-х, ка лі Мі ця вяр нуў ся з Вал га-

гра да, ку ды бы ло па ехаў да сва я коў — каб 

улад ка вац ца там на якую-не будзь ра бо ту, 

а мо спяр ша і вы ву чыц ца на ка го. Шчы ра 

пры знац ца, я на огул яго не пом ню школь-

ні кам. Быц цам пра чнуў ся ран кам, і вось 

ён пе рад та бой, гэ ты пры го жы хлоп чык з 

бе лым чу бам, шчуп лень кі, ру ха вы. «Пры-

ві тан не! Я Бе лы! А ты хто?»

Вал га град не спа ла ніў вяс ко ва га хлап-

чу ка, і ён вяр нуў ся з го ра да да ма ці, якая 

жы ла ад на. Апра ну ты быў у мод нае па тым 

ча се адзен не і та му вы гля даў са праўд ным 

фран там. Ка лі толь кі па спеў стаць та кім! 

А нам жа, уме ла цыр ка ю чы слі най на клуб-

ным ган ку, пры зна ваў ся, што го рад не для 

яго, там мож на хут ка збіц ца з да ро гі і тра-

піць за кра ты.

Як бы там ні бы ло, а ся род нас, тро хі 

ма ла дзей шых хлоп цаў, Бе лы стаў сва ім 

ча ла ве кам. Та ды і мы, вя до ма ж, ста ра лі ся 

вы гля даць да рос лы мі, за дзі ра лі нос, ка лі 

ка му-не будзь з нас Бе лы па да ваў ру ку, і, 

гле дзя чы на яго, зрэд ку ку ры лі, хоць — да 

на ша га го на ру — ні хто з ма іх сяб роў дзя-

цін ства ку рыць ра на не па чаў. Не пры жыў-

ся ты тунь. Да руй це, што бы ло, тое бы ло: 

спра ба ва лі на смак і га рэл ку. Як без яе, 

ка лі ста рэй шыя хлоп цы ідуць слу жыць у 

вой ска, а ця бе за пра сі лі на пра во дзі ны! 

Трэ ба ра зу мець, што ты ўжо і сам неш та 

зна чыш! І на та кіх вось ме ра пры ем ствах 

Бе лы меў ся ў нас за ата ма на.

А паз ней мы і яго пра вя лі ў сал да ты. 

З го ра да вяр ну ла ся сяст ра-ве ка ву ха, і Бе-

лы, ка жуць, па ехаў сам у ва ен ка мат: ця пер 

і мне мож на слу жыць, за бі рай це! За бра лі. 

У якім чы не і на якой ар мей скай па са дзе 

слу жыў ён, я не ве даў да пэў на га ча су...

Пас ля дэ ма бі лі за цыі пра ца ваў Дзміт рый 

у кал га се — ку ды па шлюць. По тым па браў-

ся шлю бам з мяс цо вай дзяў чы най, пай шлі 

дзе ці. З ма ці жыць не стаў (хоць сяст ру па-

сва таў трак та рыст-уда вец з су сед няй вёс кі), 

а па бу да ваў са бе ха ту ў пры го жым мес цы. 

На вод шы бе. Як па да ло ся — па жа даў жыць 

па да лей ад лю дзей, каб ва кол бы ло ці ха і 

спа кой на. Бе лая чуп ры на з ця гам ча су ста-

ла рэд кай, яе па се раб ры ла сі віз на.

Пас ля шко лы па кі нуў і я вёс ку, ад нак 

жыц цё скла ла ся так, што не каль кі ра зоў 

яшчэ меў маг чы масць су стрэц ца з гэ тым 

ці ка вым, над звы чай доб ра зыч лі вым хлоп-

цам, які, у ад роз нен не ад нас, вяр нуў ся на 

баць коў скі по плаў, не спа ку сіў ся на га рад-

скі акра ец хле ба.

Ад на з су стрэч ад бы ла ся ў 1985 го дзе, 

увес ну. Ён па хва ліў ся, што ка лі ля жаў у 

баль ні цы ў Ма гі лё ве, то слу хаў па ра дыё 

ін тэр в'ю, якое да ваў я з на го ды прэм' е ры 

спек так ля «Сі вы бу сел» па ма ёй п'е се ў 

аб лас ным драм тэ ат ры. Ка заў, што ўсю 

па ла ту пад няў на но гі. Дык гэ та ж, маў-

ляў, наш хло пец, Вась ка, мы з ім на ад ной 

ву лі цы вы рас лі! І пад крэс лі ваў: па ве ры лі, 

усе да ад на го па ве ры лі! Ба чыў та ды, як 

зайз дрос ці лі яму су се дзі па па ла це. «Так 

што дзя ку ю чы та бе і мя не больш па ва жаць 

ста лі ў баль ні цы!» — ска заў.

І апош ні раз я су стрэў Бе ла га на ган-

ку вяс ко вай кра мы. Ён быў у вай ско вай 

фор ме — у шы ня лі і зі мо вай шап цы-ву-

шан цы, на па го нах я за ўва жыў сяр жанц кія 

на шыў кі. Уба чыў шы мя не, рас па сцёр на-

су страч ру кі і моц на за ціс нуў у аб дым ках. 

А на пы тан не, ча му ў фор ме, гуч на і гор да 

ад ра пар та ваў:

— Бы лых раз вед чы каў не бы вае!..

Вы свет лі ла ся, што яго пры зва лі ў «пар-

ты за ны» і ён на не каль кі га дзін вы рваў ся да 

сям'і. Чым не мо мант па ка заць сва ім дзе-

цям, якім ар лом не ка лі быў? Ды і ёсць!

Жыц цё, на вя лі кі жаль, ад ме ры ла яму 

ма ла ва та ча су. Не па спеў і дзя цей пад няць. 

Пай шоў не як ці ха і не пры кмет на — здзі віў 

зем ля коў і гэ тым ра зам...

І ка лі я бы ваю на вяс ко вых мо гіл ках, то 

па стаю і пе рад Мі цем. На карт цы ён яшчэ 

з той чуп ры най, да якой пры вык лі зем ля-

кі. Бе лы.

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

Жыц цё він кіЖыц цё він кі

Свае людзі — 
разбяруцца

«Авось ка! Коль кі яна вы ру ча ла 
нас! Коль кі бы ла по бач з на мі! 
А ця пер вунь на ра бі лі па ке таў гэ тых 
роз ных — ад на хі мія! Хі ба ж мож на 
па раў наць яе з імі?!»


