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ТРЫС ТА ГРА МАЎ ЧАР НА СЛІ ВУ
Бы вае ў жыц ці та кое, што каб і ха цеў, не пры ду ма еш, а 

тут ста іш — на зі ра еш і не ве да еш, смя яц ца ці пла каць.
Кра ма, зна чыць. Ху дар ля вы па жы лы муж чы на пен сій на га 

ўзрос ту пы тае ў пра да вач кі (а «тая ба ба — сем пу доў са ма 
ме ней ва жыць»...):

— У вас чар на сліў з кос тач кай ці без?
— Яго толь кі што пры вез лі. Ад куль я ве даю? — ад мах-

ва ец ца жан чы на.
— Дык вы па спы тай це, — пад каз вае ёй па куп нік.
— З ча го б гэ та? Мне — нель га.
— Та ды да вай це я зраб лю.
— Яшчэ што вы ду май це! Вы па спы та е це, а мне за вас 

ад каз вай... Тут усю ды ка ме ры ста яць... Так што куп ляй це і 
каш туй це... Ці ра бі це што хо ча це!

— Доб ра, уз важ це дзве шту кі, — зга джа ец ца муж чы на 
і тут жа б'е ад бой. — Я што, — абу ра ец ца, — з-за дзвюх 
чар на слі він па ві нен у чар зе да ка сы ста яць? Ці вы ў та ва-
ра знаў ца яко га спы та е це, што вам пры вез лі?!

— А ча му гэ та я па він на спы таць? Сха дзі це са мі.
— Ну і пай ду, — не здаў ся муж чы на. — Дзе ён у вас ся-

дзіць?
— Не ён, а яна... І сён ня ў ад гу ле, — ска за ла пра да вач ка, 

за хоў ва ю чы спа кой сфінк са. — Вунь у за ле ад мі ніст ра тар 
ста іць, па ды дзі це да яе.

Пен сі я нер пад аў ся ў бок да мы ў бе лым ха ла це.
— Ка лі лас ка, да па ма жы це вы ра шыць праб ле му, — па-

пра сіў жан чы ну, пад руч ку пад вёў шы да пры лаў ка. — Ска-
жы це, чар на сліў у вас з кос тач кай ці без?

Мо жа, на пуд ляг чэй шая ад мі ніст ра тар ка па ды шла да 
лат ка з су ха фрук та мі, узя ла ад ну чар на слі ві ну і ад пра ві ла 
яе ў... рот — на экс пер ты зу.

— Без кос тач кі, — ска за ла яшчэ не зжа ваў шы.
— Ну ка лі так, — з па лёг кай уз дых нуў па куп нік, — уз важ-

це мне 300 гра маў.
Пра да вач ка за чарп ну ла са ўком чар на слі ву, на сы па ла яго 

ў па кет, па кла ла на ва гу, на пі са ла ца ну і — па да ла муж чы ну. 
Той (і на рэш це!) атры маў жа да нае, му сіць, не вель мі ве ра-
чы, аб ма цаў фрукт у па ке це і то нам са праўд на га след ча га 
пра да вач цы ска заў:

— Вось, па гля дзі це, я бя ру пра дукт, на ціс каю на яго паль-
ца мі і ад чу ваю, што ён без кос тач кі! Вы ж маг лі б зра біць 
тое са мае?

— Муж чы на! Не пуд ры це мне маз гі! — праз пры ла вак 
кажа яму пра да вач ка.

— Ды гэ та вы іх пуд ры це! — пе ра мож на за яўляе па куп-
нік. — Дай це мне кні гу скар гаў!

— А на вош та?.. Вы ха це лі ўзяць трыс та гра маў чар на слі-
ву без кос тач кі і вы іх узя лі. Дык ідзі це ў ка су, пла ці це і ня сі це 
да моў — зра бі це ра дасць жон цы аль бо ўну кам...

Па куп нік ха цеў неш та адка заць, але па трэб ных слоў, 
ві даць, не знай шоў: мах нуў ру кой і ру шыў да ка сы — з «пад-
ня ты мі» нер ва мі, з гор кім пры сма кам крыў ды...

Не вам ка заць, яшчэ мно гія так сы хо дзяць (з рын каў, з 
кра маў, з цы руль няў, з ап тэк) — не «вы свят ля ю чы ад но сін», 
ні ко му ні чо га не ка жу чы...

І па куль мы бу дзем маў чаць, нас бу дуць так аб слу гоў-
ваць.

Ва лян ці на Па лі ка ні на, г. Мінск.

ПА МЫ ЛІ ЛІ СЯ
У пер шыя пас ля ва ен ныя га ды на шы вяс коў цы рэд ка трап-

ля лі ў го рад, але ж та ды ад ра зу ба чы лі, што жыц цё там 
на ладж ва ец ца ку ды хут чэй: бу ду юц ца да мы, ад кры ва юц ца 
роз ныя кра мы, пра цу юць клу бы, кі на тэ ат ры...

Дык вось. Аку рат у тыя ча сы мы з сяб рам То лі кам тра пі-
лі ў Ма зыр. Пер шае, што зра бі лі, — па каш та ва лі ма ро зі ва 
з па пя ро вых ку бач каў. По тым з ней кіх дзіў ных жа лез ных 
скры нак па пі лі га зі роў кі. Аў та ма ты, праў да, спра цоў ва лі не 
заўж ды: бы ва ла, ка пей кі бра лі, а ва ды не лі лі... Та ды мы — 
як да рос лыя, як га рад скія — сту ка лі па іх ку ла ка мі.

Але ж са мае ці ка вае нас ча ка ла на пе ра дзе: у кі на тэ ат ры 
ішоў фільм «Ча па еў», і мы скі ра ва лі ту ды.

На пэў на, тро хі спаз ні лі ся, бо ні ў акен цы ка сы, ні ў фае 
ўжо ні ко га не бы ло. Адзі нае — у су праць лег лым ба ку ста я лі 
ней кія хлап чу кі — ну вель мі да нас па доб ныя. Мы ру шы лі да 
іх, каб спы таць пра кі но. І тут жа за ўва жы лі, што яны... ідуць 
да нас. Мы спы ня ем ся, па чы на ем, што на зы ва ец ца, кры віць 
мор ды... Яны ў ад каз! Мой ся бар То лік, не ра зу ме ю чы, што 
гэ та, ад сту піў на зад. Тое ж са мае зра біў хлоп чык, які быў 
па доб ны на яго...

Толь кі тут я пры гле дзеў ся да хлоп чы ка, які змах ваў на 
мя не, і за ра га таў, бо зра зу меў, што на су праць доб рую па-
ло ву сця ны зай мае... люс тэр ка.

...Неш та па доб нае ў тыя ж ча сы ад бы ло ся і з на шай 
цёт кай Хвя до рай. У Ма зы ры яна зай шла ў кра му адзен ня, 
што бы ла каля цэнт раль най пло шчы, і ўба чы ла там сваю 
сяст ру.

— І ты тут, Маль ві на? — спы та ла з ра дас ці цёт ка.
А Маль ві на ёй не ад каз вае: яна пра тое ж... пы тае.
Хвя до ра ў крыў ду, бо даў но ж не су стра ка лі ся, а яна, бач, 

крыў ля ец ца... За гэ та ж толь кі ву шы на драць!
Пра цяг ну ла яна ру ку, а там ні я кай Маль ві ны: люс тэр ка 

на ўсю сця ну. Хвя до ра на ват аб ма ца ла яго і ўзра да ва ла ся, 
што не трэ ба на сяст ру крыў да ваць.

Ана толь Ка шэ віч, Лель чыц кі ра ён.

ЖАХ — ГЭ ТА ПА-НА ША МУ
...Дзед Панк рат — ча ла век не бла гі, па мяр коў ны, з гу ма-

рам, лю біць не ка га пад ка лоць, не ка му па маг чы (адзі но кіх 
ста рых у вёс цы ня ма ла), але ж за гэ та і пла ту бя рэ — вад-
кай ва лю тай. З-за яе, пра кля тай, жон ка ўсе нер вы спа лі ла: 
і пра сі ла яго, каб су пы ніў ся, і ла я ла, і па гра жа ла, а ў та го, 
што на зы ва ец ца, у ад но ву ха ўля це ла, у дру гое вы ле це-
ла. Гэ та зна чыць, што дзень-дру гі ча ла век «пра пус ціць», 
а по тым зноў за сваё: да до му ідзе — за пла ты тры ма ец ца, 
на заўт ра ка жа, што «тру бы га раць» — трэ ба за ту шыць. Ну 
і «ту шыць»...

Але ж уну кі ўсё роў на яго лю бі лі. Адзін на ват мя нуш ку 
даў. Імя як на ле жыць вы ма віць не мог, — зваў дзе дам Да-
кра там. Вяс коў цы ў гэ тае імя ад ну лі тар ку ўста ві лі — стаў 
Дамк ра там. І ліш ні ко зыр зай меў. Ка заў: «Што — я з та кой 
мя нуш кай ды чар ку пад няць не ма гу?!»

І рап там як пад мя ні лі ча ла ве ка — ні кроп лі ў рот! Ня ўжо 
«за вя заў»? Але як?

Сам ён ні ко му ні чо га не ска заў, Ка ця ры на, жон ка яго, пра-
бал ба та ла ся. «Не як у ня дзель ку, — па сак рэ це рас ка за ла 
яна, — за ха це ла я ў су сед нюю вёс ку да дач кі сва ёй з'ез дзіць. 
Ду ма ла да абе ду да моў вяр ну ся, але ж за тры ма ла ся — на 
змяр кан ні пры ка ці ла. Свін ні — яшчэ зда лёк па чу ла — га-
лод ныя, хлеў чык раз но сяць, ка ро ва не до еная мы чыць... 
Зна чыць, ду маю, гас па дар мой ні чо га не ра біў.

Ад чы ні ла дзве ры, — так яно і ёсць. Панк рат на лож ку 
каля акна хра пе — аж за на вес кі гай да юц ца, пе ра га рам 
у ха це смяр дзіць так, што ўча дзець мож на...

Я да вай вок ны рас чы няць, каб па вет ра змя ні ла ся, да вай 
сві ней кар міць...

Усё па ра бі ла — за ста ло ся толь кі ка ро ву па да іць.
Зай шла ў ха ту, каб дай ні цу ўзяць, а там... Кар ці на Рэ пі на 

«Не ча ка лі». Ра гу ля на ша ўсу ну ла га ла ву ў акно — як раз 
над лож кам, дзе Панк рат мой спаў. І язы ком па тва ры яму... 
Адзін раз, по тым дру гі...

Той зен кі прад раў, у мы зу ру ка мі ўпёр ся ды кры чыць: «Не! 
Я ні ку ды з та бой не пай ду!.. За што? Я ж ні ко га не крыў дзіў?! 
Хі ба Ка цю ка лі...»

Тут жа згле дзеў мя не. Пы та ец ца: «А ты тут ча го?.. Я — 
вя до ма — га рэл ку піў...»

Ка ро ва ў гэ ты час: «Ну-у-у-у» і зноў з язы ком, каб Панк-
ра та ліз нуць...

Я за кры ча ла на яе, за ма ха ла, ра гу ля ад сту пі ла ся — вы-
цяг ну ла га ла ву з акна (шчас це, што рам не па кры шы ла... 
Пы таю ў Панк ра та: «Ну што — да піў ся?» А ў яго, ба чу, дзі кі 
страх у ва чах і слё зы ад туль што боб...

Пас ля ўжо тро хі су па ко іў ся, ка жа: «Я ж ду маў, што па-
мёр, што гэ ты ня чыс цік ра га ты па мя не прый шоў, каб у 
пек ла за вес ці».

...З то га жа ху пра цве ра зеў Панк рат: сло ва даў, што бо-
лей — ні-ні, тры ма ец ца. Дай бог на доў га.

Га лі на Ні чы па ро віч, в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

ПЕ РА КА НАЎ ЧЫ АД КАЗ
Гэ та га ча ла ве ка і ў ста лым уз рос це зва лі прос та Ва сі лёк. 

Энер гіч ны быў дзед, вя сё лы, хоць і адзі но кі — да жы ваў свой 
век у не вя ліч кай хат цы, лю біў ус па мі наць мі ну лае. Рас каз-
ваў, якім ён хлоп цам быў (стат ным ды пры го жым), як спа да-
баў ся па ну Бо гу шу і як той на няў яго ў фур ма ны. Пры чым не 
прос та, а на два тыд ні ў Ма зыр ву чыц ца па слаў!..

Ну і да лей — з якім свіс там, на шас цёр цы пры го жых 
ко ней, ён, раз адзе ты, пад' яз джаў да чы гун кі, каб су стрэць 
гас па да ра, ка лі той вяр таў ся з Санкт-Пе цяр бур га, як вёз яго 
ў ма ён так, а ўсе ін шыя па ны (не ка жу чы ўжо пра лю дзей 
звы чай ных) па зі ра лі на экі паж ды зайз дрос ці лі...

Трэ ба ска заць, што да ро га да ма ёнт ка бы ла ня бліз кая — 
еха лі не каль кі га дзін. Не дзі ва, што ча сам ха це ла ся і спы ніц-
ца — па якой-не будзь ма лень кай ці вя лі кай па трэ бе. Ва сіль 
та ды ху цень ка бег у лес і тут жа вяр таў ся.

Дык вось не як, за ўва жыў шы гэ та, пан Бо гуш па пра сіў:
— А ска жы мне, Ва сі лёк, ча му гэ та вы, му жы кі, так хут ка 

спраў ля е це ся? Бо мы, па ны, дык на шмат ма руд ней.
— Я, па ноч ку, — з па ва гі да вас ну ні дзе не ма гу за тры-

мац ца.
— Ды я не пра ця бе пы та ю ся, я на огул...
— Та ды па ду маю, — па абя цаў фур ман.
І абод ва яны змоў клі. Едуць са бе да лей — і пяць вёрст, 

і дзе сяць...
Пер шым го лас па дае пан:
— Ва сі лёк, — про сіць, — спы ні на шых ко ней, я да вет ру 

сха джу.
— Ну, што вы, па ноч ку, тут нель га: тут дзеў кі яга ды збі-

ра юць. Як жа вы пой дзе це? — ка жа фур ман і пад га няе 
за прэж ку.

Едуць яшчэ кі ла метр-дру гі, пан зноў ка жа:
— Спы ні...
— Ну што вы, па ноч ку, тут так са ма мес ца ня ўда лае: тут 

лю дзі дро вы са бе пі лу юць.
І зноў па ко нях.
Пан не ўза ба ве ў крык:
— Стой, пся крэў!
І з фур ман кі, мож на ска заць, на ха ду, як той за яц. І ў 

лес...
Праз хві лі ну-дру гую вяр та ец ца, са дзіц ца, дае ка ман ду 

ехаць. А за ад но стро га пы тае ў фур ма на:
— Ты што са бе да зва ля еш? Ча му я му сіў цяр пець?..
— Дык вы ж, па ноч ку, не штач ка пы та лі... Вось я і ад ка-

заў.
— Ну ты шэль ма! Ну ма ла дзец! Ты ж не толь кі ад ка заў, 

ты яшчэ і па ка заў мне! — праз смех пра мо віў пан і пас ля 
гэ та га хві лін з дзе сяць яшчэ смя яў ся.

Ула дзі мір Пу гач, м. На ва сёл кі, Пет ры каў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж. Пі шы це! Кон курс на най леп шую вя сё лую і 

праў дзі вую гіс то рыю пра цяг ва ец ца.

ЛЕПШ ДА ГА НЯЦЬ, 
ЧЫМ ПА ЧА КАЦЬ...
Ці ўсё-ткі на ад ва рот?
СЁН НЯ, на пэў на, ці не ў кож на га зной дзец ца або 

сва як, або доб ры зна ё мы, які ця гам апош ніх трыц-
ца ці га доў па кі нуў Ра дзі му і ата ба рыў ся ў да лё кім ці кры ху 
блі жэй шым за меж жы. Быў та кі ад рэ зак ча су, ка лі на ша 
на род нае «Доб ра там, дзе нас ня ма» не спра цоў ва ла, і ў 
по шу ках уяў ных да брот усе імк ну лі ся ме на ві та ту ды, дзе 
нас да гэ туль не бы ло. Асаб лі ва дзяў ча ты, спа ку ша ныя 
маг чы мас цю фор му лу «вый сці за муж за ін ша зем ца», якая 
бы ла, дый сён ня для мно гіх за ста ец ца то ес най «вый сці 
за муж уда ла», пры мя ніць на свой лёс. Ця пер гэ тыя ле-
ту цен ныя дзяў чын кі ўжо са ра ка пя ці га до выя са ма ві тыя 
цёт кі, яны вы ву чы лі мо ву, атры ма лі від на жы хар ства, а то 
і гра ма дзян ства. На сталь гу юць па Ра дзі ме, на ват ча сам 
сю ды пры яз джа юць. Хтось ці жы ве там, за мя жой, лепш, 
хтось ці горш, але тут усім га во раць, што доб ра. А што 
яшчэ ка заць, ка лі та ды са мі зра бі лі свой вы бар?

Зрэш ты, пра вы бар — гэ та за над та гуч на. Мы ня даў на з 
сяб роў кай ся дзе лі і ўспа мі на лі на шых ад на курс ніц, прыяце-
лек і ка лег, якія за мя жой апы ну лі ся. І, вы ве да е це, — 
у мно гіх та кія па кру час тыя гіс то рыі, та кія су па дзен ні, якіх 
не бы вае, што па чы на еш ве рыць у на ка на ва насць, у лёс, 
які, як вя до ма, ні на якім ка ні не аб' е дзеш, у веч нае ба бу-
лі на: «Пла нэ та ў яе та кая»...

ВОСЬ, да пры кла ду, Ма ры на. Пра ца ва ла на ра дыё, 
акра мя жур фа ка, скон чы ла яшчэ лінг віс тыч ны ўні-

вер сі тэт. На ўзроў ні ве да ла анг лій скую і ня мец кую, пі са ла 
кан ды дац кую ды сер та цыю. Ні ку ды з'яз джаць, у ад роз нен-
не ад мно гіх дзяў чат у той час, на ват не ду ма ла. Дзя ку ю чы 
ве дан ню моў, улад ка ва ла ся на ра дыё стан цыю, якая вя-
шчае за мя жу. Як жур на ліст гэ тай ра дыё стан цыі пай шла 
браць ін тэр в'ю ў ня мец кае па соль ства. Там на яе па клаў 
во ка яе су раз моў нік — ма ла ды перс пек тыў ны дып ла мат. 
У яе ён так са ма вы клі каў пэў ную сім па тыю... Не, вы не 
ўга да лі, яны не па бра лі ся шлю бам. Ён прос та за пра сіў яе 
з'ез дзіць з ім у Гер ма нію. Там у яго бы лі ней кія спра вы, 
та му яна шмат гу ля ла ад на, ха дзі ла ў му зеі, на вы ста вы. 
І там уба чы ла Яго — яко га ча ка ла ўсё жыц цё. Па зна ё мі лі-
ся па вяр хоў на: ён пра ца ваў з гру пай рус кіх ту рыс таў, але 
па кі нуў сваю ві зі тоў ку. Яна яму па элект рон най по шце 
на пі са ла за пра шэн не пры ехаць у Мінск. І ён — пры ехаў, 
з па ро га за явіў шы: «Я пры ехаў да ця бе»... Яны ра зам ужо 
га доў пят нац цаць, жы вуць у Бер лі не, га ду юць два іх дзе-
так. Жы вуць не вель мі ба га та, але шчас лі ва... Што ста ла 
з тым перс пек тыў ным дып ла ма там — гіс то рыя за моўч вае. 
Пэў на, ужо да слу жыў ся да па сла.

Ці На тал ля. Ёй бы ло ўжо амаль трыц цаць пяць, а з аса-
біс тым жыц цём не склад ва ла ся. І та ды сяб роў ка, якая пас ля 
доў гіх по шу каў знай шла ўсё ж са бе ба га та га му жа-фран-
цу за, ні чо га не ка жу чы На тал лі, па ка за ла яе фо та кам-
пань ё ну му жа. Той ад ра зу захацеў па зна ё міц ца. На тал ля 
пас ля доў гіх уга во раў вы пра ві ла ся ў тую Ту лу зу. І праз 
коль кі ча су вый шла за муж. Але не за біз нес ме на, які яе так 
упа да баў і з якім ужо на ват за ру чы ла ся, а за яго пры яце-
ля, з якім па зна ё мі ла ся ўжо ў ста ту се ня вес ты. З бы лым 
жа ні хом яны да гэ туль пад трым лі ва юць цёп лыя ад но сі ны. 
На та ша ка жа, што ўво гу ле яму вель мі ўдзяч ная, бо, ка лі б 
не ён... Што ду мае пра гэ та ад ры ну ты жа ніх? Гэ та мож на 
да ве дац ца, толь кі спы таў шы яго са мо га. Дый то на ўрад ці 
пры зна ец ца.

А вось у Да р'і ўсё яшчэ больш за блы та на. Яна ў Поль-
шчы, скон чыў шы ву чо бу ва ўні вер сі тэ це, знай шла 

вель мі доб рую пра цу. Але атры маць від на жы хар ства 
ні як не маг ла. Адзі ная маг чы масць бы ла — вый сці за муж 
за мяс цо ва га. Але дзе яго знай сці, ды яшчэ так хут ка? 
Знай шла... ста рэй шая сяст ра. Еха ла ў цяг ні ку, да яе стаў 
за ля цац ца су сед па ку пэ. Пры чым на стой лі ва, рас каз ваў 
пра ка хан не з пер ша га по гля ду. Тая, да ма за муж няя, на 
за ля цан ні не ад каз ва ла, але ска за ла, што ў яе ёсць вель-
мі па доб ная на яе сяст ра. Ка ра цей, прос та з вак за ла яны 
ўдва іх пры еха лі да Да шы на ква тэ ру — зна ё міц ца. Вы слу-
хаў шы гіс то рыю пра від на жы хар ства, па ляк спы таў ся, 
чым ён мо жа да па маг чы. «Ажа ніц ца!»— ці то жар там, 
ці то ўсур' ёз хо рам ад ка за лі сёст ры. «Я зго дзен!» Яны 
па жа ні лі ся, з'е ха лі ў Бель гію, дзе пра ца ваў на вас пе ча ны 
муж. Але імк лі вы шлюб пра тры маў ся ня доў га. Без ра бо-
ты і без му жа Да ша вяр ну ла ся ў Мінск і ду ма ла, як жыць 
да лей. Але тут зда рыў ся сю жэт, як у сла ву тай «Адзі но це 
ў Се ці ве»: са мот на се дзя чы за кам п'ю та рам, яна ад ной чы 
ўве ча ры атры ма ла па ве дам лен не па «асьцы» (хто па мя-
тае, быў та кі чат, пра воб раз сён няш ніх ме сен джа раў): 
«У Па ры жы сён ня дождж, а ў вас?» Яна ад ка за ла штось ці 
до сыць ба наль нае пра за леж насць на двор'я ад на строю... 
Яны ра зам ужо больш за дзе сяць га доў. Жы вуць у тым 
са мым Па ры жы, дзе, як і паў сюль, то дождж, то сон ца. 
Пер ша га му жа, ня гле дзя чы на не па ра зу мен ні і свар кі, якія 
бы лі ў іх ня доў гім шлю бе, Да ша інакш як «ру кой лё су» не 
на зы вае. І ці мож на тут спра чац ца?..

Ня даў на ў Се ці ве пра чы та ла на ста рон цы ў зна ё май 
ці ка вы пост. Маў ляў, што ра біць, ка лі ад чу ва еш 

ся бе цац кай у кра ме, за якую мно гія б'юц ца, а яна так і 
за ста ец ца ста яць на па лі цы, бо ні хто ўрэш це не за браў? 
Яшчэ больш ці ка выя ка мен та рыі спа чу ва ю чых. Хтось ці 
пра па нуе са мой ус ту піць у бой ку за ка го-не будзь. Хтось ці 
фі ла соф ствуе, што мы не цац кі і не аба вя за ны быць ка-
мусь ці па трэб ны мі, хтось ці фа та ліс тыч на за ўва жае: бу дзе 
так, як за хо ча Бог.

А я, ка лі шчы ра, каб і ха це ла, дык не ве даю, што на-
пі саць...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ




