
Што больш па трэб на: не ба ці зям ля?
Зям лі не бу дзе — бу ду жыць на мо ры,
З ру сал ка мі ры ба ліць на пра сто ры
І ру са лят пад вет ра зем лю ляць.

Не ста не не ба, цем ра ахі не —
Я вог ні шча раз дзьму на скры жа ван ні.
Мо, лю дзі мне пад зя чаць за ста ран не
І сяб ра на агень чык за зір не.

Без ад на го не здо лею пра жыць —
Без вет ру, што між не бам і зям лёю,
За ве не ўтай ма ва ных за са бою
І до рыць ад чу ван не воль ным быць.
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ЭС ТА ФЕ ТА
Ка лі то піш ся — за брыт ву хо піш ся, ка лі 

спаз ня еш ся — па бя жыш да га няць аў то бус.

Кі роў ца — ча ла век, трош кі па ча каў.

Дзве ры яго ка бі ны бы лі ад чы не ны, бо 

га ра чы ня, цу кер кі ў ма ёй су мцы ля жа лі 

звер ху — грэх, зда ло ся, не ска рыс тац ца 

мо ман там — не вы цяг нуць жмень ку, не па-

клас ці на па нэль.

Муж чы на здзі віў ся (мяк ка ка жу чы). Па-

дзя ка ваў. З усмеш кай па ехаў да лей.

Мо жа, яшчэ ка го пад вя зе?

ШТО СТРАШ НЕЙ?
Дзяў ча ты ба яц ца...

Пе ра ліч ваць, ча го — мож на бяс кон ца: 

цем ры, жаб, мы шэй, па ву коў, ка жа ноў, пру-

са коў...

Зна ё май на до ечы сон пры сніў ся, што па 

сто лі над га ла вой поў за юць вя лі кія бе лыя 

жу кі, што яна ха пае тэ ле фон, «за бі вае» ў 

ін тэр нэ це: «Як зма гац ца з бе лы мі жу ка мі?», 

а там... пус та.

— Як? Не мо жа быць! — жах ну ла ся дзяў-

чы на і... пра чну ла ся.

Жа бы, мы шы ды жу кі, як ака за ла ся, па ло-

ха юць менш, чым ад сут насць ін фар ма цыі.

УСЁ І... НІ ЧО ГА
Як на пер шы по гляд, дык у Але сі з На та-

шай агуль на га шмат: абедз ве яны ма ла дыя, 

па-свой му пры го жыя, абедз ве не за муж нія 

(пас ля раз во даў...), у ад ным го ра дзе на ра-

дзі лі ся, у ад ным ка ле джы ву чы лі ся, ра зам 

пра цу юць.

Гэ та га, як зда ва ла ся, ужо да стат ко ва, каб 

ра зам мах нуць на цёп лае мо ра, ад па чыць...

Не па ра зу мен ні ўзнік лі ад ра зу ж, у дзень 

пры лё ту. Вы свет лі ла ся, па-пер шае, што 

сне даць, па луд на ваць і на ват вя чэ раць (ка-

лі «ўсё ўклю ча на» — у кошт пу цёў кі) Але ся 

ха це ла б... двой чы. І з са бой яшчэ неш та 

браць з то га швед ска га ста ла, што для На-

та шы азна ча ла ўкрас ці.

Па-дру гое, за га раць-ку пац ца яны так-

са ма збі ра лі ся па-роз на му: На та ша — на 

пля жы, на мо ры, з гуль нёй у ва лей бол, з 

кніж кай. Але ся — у два ры атэ ля, на тап-

ча не  ля ба сей на — з цы га рэ тай і фу жэ рам 

ві на, па жа да на — у кам па ніі муж чы ны, яко га 

яшчэ трэ ба бы ло знай сці (у атэ лі, як ака-

за ла ся, усе «вар тыя ўва гі» бы лі з жон ка-

мі-дзець мі). Та му Але ся ледзь не што дня 

цяг ну ла сяб роў ку ў го рад — каб па ся дзець 

там у ней кай ка вяр ні. А за ад но — ку піць 

ма ро зі ва, пры сма каў, су ве ні раў...

Пла ці ла за іх На та ша, бо Але ся ўвесь час 

«за бы ва ла ся» ка ша лёк. Дроб ныя рас хо ды за 

доўг яна не лі чы ла і ад да ваць не збі ра ла ся...

Ад нак гэ та ды ін шае — яшчэ па лова бя-

ды: най больш На та шу ўра зі ла (каб не ка-

заць да бі ла...) вяр тан не да моў, ка лі Але ся, 

каб не як пры ва біць су се да па ку пэ, ста ла 

на зы ваць яе На тал ляй Ра ма наў най, кла па-

ціц ца пра... яе хво рыя су ста вы ды згад ваць 

сы на — амаль пад лет ка.

Ка ра цей, як на пер шы по гляд, дык агуль-

на га ў іх бы ло шмат. На дру гі — ні чо га!

ГОР КАЕ ВІ НО
«Да ра ваць мож на ўсё, без вы клю чэн-

ня», — лі чыць до сыць аў та ры тэт ны бе ла-

рус кі пісь мен нік.

Гу тар ку з ім пра чы та ла зран ку, а ве ча рам 

на во чы тра пі ла ін фар ма цыя — што на зы ва-

ец ца, у тэ му: як свед чаць гіс то ры кі, мар шал 

Жу каў у сва ёй кам па ніі не-не ды і ўспа мі наў, 

як у лі хія ча сі ны ўсе ад вяр ну лі ся, як кі ну лі 

яго сам-на сам, як здра дзі лі...

— Але ж пры гэ тым, — пра цяг ваў ён, 

па ды ма ю чы ке ліх, — вы і толь кі вы — мае 

ба я выя сяб ры: ін шых ужо не бу дзе. І та му — 

за ва ша зда роўе!

КАБ ЗРА ЗУ МЕЦЬ...
Ста рэй шыя ка ле гі ву чы лі: ка лі не ве да-

еш, як скон чыць ар ты кул, сме ла пі шы, што 

ге рой — стом ле ны, але шчас лі вы — вяр таў-

ся да до му; ка лі не ве да еш, як па чаць, глы ба-

ка дум на за ўваж: «Па-роз на му скла да юц ца 

люд скія лё сы». Бо яно ж і са праў ды — па-

роз на му: у за леж нас ці ад та го, ку ды па тра-

піў, хто вы хоў ваў, за што га ніў, хва ліў...

У Ле нач кі лю бі май цац кай змал ку быў... 

ве нік. Ім яна «пад мя та ла» па кой у ка му-

наль най ква тэ ры, по тым і там жа — доў гі 

ка лі дор, га нак, ву лі цу, пры чым што дня: ёй 

не на да куч ва ла! «Во ма лай чы на! — дзі ві лі ся 

су се дзі. — Во дзе гас па дынь ка бу дзе!»

Пад гэ тыя кам плі мен ты дзі ця па кры се 

«асвой ва ла» ануч ку, шваб ру, ігол ку, нож і 

на жні цы, прут кі... А да лей — бо лей, яно ўсё 

па спя ва ла: на вы дат на ву чыц ца, пры бі раць, 

га та ваць, мыць, вя заць, вы шы ваць — для 

род ных, сяб роў, для ква тэр най гас па ды ні, 

для му жа ўрэш це: ён жыў і не ве даў, як!

На до ечы на два тыд ні адзін за стаў ся: 

жон ка ў баль ні цы ля жа ла. А вяр ну ла ся 

і — хай па ці ху, не мо гу чы — зноў за сваё, 

заў сёд нае. Муж з ра бо ты прый шоў, а до-

ма — усё як ра ней: ква тэ ра пры бра ная, вя-

чэ ра — на ста ле, на ват з кань яч ком.

Яны па кры се глы ну лі — за зда роўе (гэ та 

ж свя тое), смач на па елі; жон ка пра ўсё і ўсіх 

рас пы та ла, неш та рас ка за ла са ма, на смя-

шы ла баль ніч ны мі анек до та мі...

По тым ён, зда ец ца, ска заў ёй, што ка хае.

І па трэб ныя сло вы знай шоў:

— Як доб ра з та бою жыць!

Ні бы ор дэн вы даў.

ВЫ СНО ВА
Усіх сва іх дзя цей ма ці лю бі ла ад ноль ка-

ва, та му і ха ту — за 30 кі ла мет раў ад Мін ска, 

з 30 сот ка мі зям лі — апі са ла на чац вя рых: 

трох сы ноў і дач ку.

Яны, усе на шчад кі, ту ды і пры яз джа лі (то 

ра зам, а час цей па чар зе): муж чы ны ар га-

ні зоў ва лі ла зень ку, шаш лыч кі, «му зон» — 

«куль тур на ад па чы ва лі».

На заўт ра і не дзе пад абед маг лі «па вы-

паў заць» на двор, «як бы» ўзяц ца за ней кую 

ра бо ту — пры бі раць, ка сіць, ра ман та ваць... 

Але хут ка кі нуць, бо «дур ное», бо ча му, 

улас на, я? Хай ін шы хто — ён жа так са ма 

сю ды пры яз джае.

Ка ра цей, не бы ло ў на шчад каў зго ды, а 

зна чыць і тол ку: па рах не ла па кры се ха та, 

бур' я ном за рас та ла зям ля.

— Зду ра ва ла ба ба, — шка ду ю чы ся лі-

бу, ка жуць ця пер су се дзі. — На дач ку ўсё 

апіс ваць трэ ба бы ло, бо яна ж да гля да ла... 

Гля дзіш, і сы ны сю ды пры яз джа лі б, а так... 

Не апраў да лі ся бе кал га сы.

НА ЗА ВІ... 
ХОЦЬ ГАРШ ЧКОМ?

Мац ве еў на, мож на ска заць, біз нес-лэ дзі, 

бо на яе пра цу юць міль ё ны — пчол, у пры-

ват нас ці.

Дня мі гас па ды ня пер шы вяс но вы мя док 

«зда бы ла»: па каш та ва ла са ма, па час та ва-

ла зна ё мую дач ні цу. Яна ледзь з лыж кай яго 

не глы ну ла!.. І тут жа «зва нок сяб ру»: та бе, 

маў ляў, мёд па трэ бен? Тут ад на баб ка...

— Не, я пра да ваць не бу ду, — ад рэ за ла 

Мац ве еў на.

Па крыў дзі ла ся — за «баб ку».

МЯ НЯ ЮЦ ЦА ЧА СЫ...
Ле та, ле ці шча, гос ці і з гэ тай на го ды — 

якое-ні я кое за стол ле, раз мо вы...

Пе ра пы няе іх стук у дзве ры. Гэ та су сед:

— Смач на ес ці! — гу кае з па ро га.

— Дзя куй!.. За ходзь!.. Да лу чай ся! — за-

пра ша ем мы на пе ра бой.

— Ня пра віль ны ад каз, — кры ты куе ён. — 

Сён ня ўжо так не ка жуць.

— А як?

— «Не тваё дзе ла!»

Век жы ві, век ву чы ся і ўсё роў на дур нем 

па мрэш!

ДЗЕ ЛЯ ЧА ГО
Дзень як дзень і пры пы нак як пры пы нак. 

Лю дзі ста яць, ча ка юць па трэб ны транс парт...

Цёт ка хі ба мі ту сіц ца: вы хо дзіць на су страч 

ці не кож на му тра лей бу су, жму рыц ца — узі-

ра ец ца ў ну ма ры марш ру таў. Не дзе ба чыць 

іх, не дзе пы тае: «Гэ та які?»

— За паў го да зрок сеў, — пры зна ец ца ў 

«паў зе», — і я ве даю з-за ча го: дач ка свой 

ма біль ны ад да ла — з ін тэр нэ там. Я да вай 

там кніж кі чы таць. До ма на гэ та ча су ня ма, 

дык я на ха ду, у транс пар це.

— А што хоць чы та е це? — спы та лі мы 

(бо ехаць прый шло ся ра зам).

Ка бе та на зва ла не каль кі амаль не зна ё-

мых аў та раў, па хва лі ла ся, што пра чы та ла 

ўсе іх тво ры.

Аб гус тах, звы чай на, не спра ча юц ца, 

хоць тут і ха це ла ся, бо ка лі ма ла дыя тра-

цяць сваё зда роўе на абы што, гэ та хоць 

кры ху зра зу ме ла. Ка лі ж да рос лыя...

Без ка мен та ры яў, як той ка заў.

ДЫЯ ЛО ГІ
З ус па мі наў сяб роў кі: «Зва ню, каб вы клі-

каць на дом док та ра. У мя не пы та юць:

— Што з ва мі?

Ка жу:

— Мне кеп ска...

— А коль кі вам га доў?

— 88.

— І вы хо ча це, каб вам бы ло доб ра?

Пры хо дзіць док тар, ці ка віц ца, што са 

мной? Ка жу сваё:

— Мне кеп ска.

— А ка му ця пер доб ра? — ад каз вае ён.

З той жа «се рыі» і ў пра цяг. Док тар пры-

яз джае на вы клік, за хо дзіць у па кой да хво-

рай, «ад веш вае» ёй кам плі мент:

— О, вы, ба бу ля, му сіць, Ле ні на ба чы лі!

— Не, дзе тач ка, Ле ні на я не ба чы ла, — 

ад каз вае тая. — А вось Ста лі на — то га чу ла. 

Ён ка заў, што ўсіх дрэн ных дак та роў трэ ба 

на Са лаў кі ад праў ляць.

...Дзе тыя аст ра вы? І дзе ад праў шчык?

Ад мно гіх дак та роў яны ўга як да лё ка — 

і па ча се, і па ад лег лас ці.

Як і ўлас ная ста расць — з улас ці вы мі ёй 

хва ро ба мі.

«...НІ КО ЛІ ПРАЎ ДА 
НЕ ЎМІ РАЕ!»

...Верш, зна ё мы са шко лы:

Ка жуць, мо ва мая ад жы вае

Век свой ці хі: ёй знік нуць па ра.

Для мя не ж яна веч на жы вая,

Як ра са, як сля за, як за ра...

Гэ та — Пан чан ка з яго пра нік нё ным, 

умоль ным: «Толь кі ме ся цаў наз вы па кінь-

це...».

І гэ та ён жа (?) з фі наль ным:

...Ці пла чу я, ці пяю,

Ці раз маў ляю з ма ту ляю —

Пес ню сваю, мо ву сваю

Я да гру дзей пры туль ваю.

Вось гэ тыя, апош нія рад кі, заўж ды зда-

ва лі ся... ней кі мі не ар га ніч ны мі, чу жы мі. 

Зда ва ла ся, што та кі верш і так Пан чан ка 

за вяр шыць не мог.

І са праў ды: пер ша па чат ко ва ён на пі саў 

(па чуй це роз ні цу!):

Ці пла чу я, ці пяю?..

Во сень. На ву лі цы цём на...

Па кінь це мне мо ву маю,

Па кінь це жыц цё мне!

Гэ тыя рад кі нех та па лі чыў ду жа змроч-

ны мі: іх за мя ні лі...

Каб урэш це за мя ніць яшчэ раз: праў да 

вы жы ла, яна пе ра маг ла!

Але і хлус ня ні ку ды не дзе ла ся.

Ва лян ці на ДОЎ НАР



Прос тая мо ваПрос тая мо ва  

«ЖЫЦ ЦЁ ЗА КОН НЯ ЗЛОМ НЫ МАЕ...»
Усё як ва ўсіх (ці мно гіх): ве чар, пят ні ца і...

Трох ра зо вае ўра: мы едзем на ле ці шча!

Ве ча рам ня дзе лі, праз двое су так — так са ма ўра, але ад но і ці хае, 

бо мы, змо ра ныя і шчас лі выя, вяр та ем ся ў Мінск.

Ён (і зда лёк яшчэ) аж зі ха ціць аг ня мі! Тут прос та без ліч ма шын, да моў, 

ліх та роў, тут ва ўсю ві руе жыц цё: лю дзі гу ля юць, ка та юц ца на ро ва рах, 

спя ша юц ца — а ўжо ж пры бра ныя, на фар ба ва ныя (гэ та пра жан чын) — 

на спат кан ні, у кі но і тэ ат ры, ся дзяць у рэ ста ра нах... Ка ра цей, не тое, што мы...

— Даў но ні дзе не бы лі, — ві на ва та ка жу свай му ча ла ве ку.

— Ну ча му гэ та рап там «даў но» і «ні дзе»? — спа кой на пя рэ чыць ён. — 

Ты на ра бо ту ха дзі ла, я ў па лі клі ні ку...

І са праў ды — усю ды лю дзі, усю ды жыц цё.


