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НА КА ЛЯ ДЫ СНЕ ГУ 
НЕ ДА ПРО СIМ СЯ?

...Не ка лi даў но, зда ец ца, на па-

чат ку мi ну лых ся мi дзя ся тых, у на шу 

вёс ку пры ехаў но вы бры га дзiр. Ма-

ма ска за ла, што знеш не ён, як быц-

цам, нi што са бе: ма ла ды, пры го жы, 

вы со кi, але ж, па доб на, не вель мi 

ра зум ны.

Да лей быў яе рас каз пра са мо зна-

ём ства, пра тое, як адзiн з вяс коў-

цаў прый шоў на яго апош нi i ледзь 

не з па ро га за явiў, што роў на праз 

тры ме ся цы, у гэ ты са мы дзень, вы-

пад зе пер шы снег i пра ля жыць больш 

су так.

Зда ва ла ся б, ну што тут та ко га: 

не зна ё мы i ста рэй шы за ця бе ча ла-

век неш та ка жа, дык ты, пры ез джы, 

па слу хай i, мо жа, пра маў чы: вы пад зе 

снег дык вы пад зе (хоць яму i ра на ва-

та яшчэ)...

Ад нак гэ ты но вы на чаль нiк 

не з такiх, не з па мяр коў ных быў. 

Дзядзь ку Зыг мун да ён прос та на смех 

пад няў: во, маў ляў, свой пра зор ца 

знай шоў ся! За раз пра гно зы мож на 

не слу хаць, у га зе тах не чы таць...

I па ло ва бя ды, каб ён па смя яў ся 

ды за быў ся, а то ж не! Амаль пры 

кож най су стрэ чы пад' юдж ваў дзядзь-

ку, цi ка вiў ся, ну што там заўт ра ча ка-

ец ца? Мо жа, па топ? Цi зем ля трус? 

Пры чым пы таў ся не толь кi з во ка на 

во ка, але i пры iн шых лю дзях. Я са ма 

та му свед кай.

Пом ню, у апош нюю пят нi цу жнiў ня 

мы з та там у Вiль ню па еха лi. Ба чым, 

бры га дзiр, так са ма ту ды кi ру ец ца ў 

акру жэн нi дзяў чат... Зда ва ла ся б, ка-

му-ка му, а iм дак лад на не да сне гу, 

але ж хло пец i тут не змаў чаў, знай-

шоў маж лi васць, ус пом нiў дзядзь каў 

пра гноз:

— Вы ж як у го рад пры е дзе це, — 

стаў ра iць сяб роў кам, — дык ад ра зу 

бя жы це па кра мах, ка жу хi куп ляй це, 

бо во сень сё ле та зу сiм ка рот кая бу-

дзе. Праз па ру тыд няў снег ля жа — 

ну па са мыя ва шы ка ле нi! Дзядзь ка 

Зыг мунд дак лад на абя цаў...

I ха-ха-ха на ўсё гор ла!

Тут та та не вы тры ваў.

— Слу хай, хлоп ча, мо жа, табе 

лепш па маў чаць? — спы таў у бры-

га дзi ра. — Ну праў да: ча каць за ста-

ло ся зу сiм ня доў га... Та ды ўжо i па-

смя еш ся. А па куль... Ду ма еш, ка лi 

ты з дып ло мам, дык са мы ра зум ны 

тут? Мо жа... Хай бог дае! Але што ты, 

бра ток, за пя еш, ка лi снег i на праў ду 

пой дзе?

— Як гэ та пой дзе? — за смя яў ся ў 

ад каз бры га дзiр. — Ад куль?

— З не ба, — спа кой на ад ка заў яму 

та та.

I як у ва ду па гля дзеў, бо ў «на-

зна ча ную» дзядзь кам ра нi цу ўсё i 

са праў ды па кры ла ся бе лай пу хо вай 

коў драй, у зi мо выя снеж ныя «шап-

кi» пры бра лi ся чыр во ныя вяр гi нi, яб-

лы кi... Зям лю ва кол ста ла прос та не 

па знаць! Бед ны бры га дзiр ха дзiў па 

ёй, быц цам мы ла з'еў шы: не мог зра-

зу мець, ну ад куль той Зыг мунд мог 

ве даць пра пер шы снег?

А та та над гэ тым пы тан нем га ла-

ву не ла маў, хоць на двор'е прад каз-

ваў лепш за гiд ра мет: узяў ды прос та 

спы таў ся.

Як i вар та бы ло ча каць, спа дар 

Зыг мунд з ах во тай ад ка заў, што 

зра бiць пра гноз на конт пер ша га сне-

гу здоль ны той, хто жы ве ка ля рэч кi 

i лю бiць за ёй на зi раць. А зна чыць, 

можа за ўва жыць, як на ва ду па да юць 

бе лыя лет нiя ма ты лi, як па кры ва юць 

яе нi бы коўдрай... Праз тры ме ся-

цы пас ля гэ та га — дзень у дзень — 

пойдзе снег i пра тры ма ец ца роў на 

столь кi, коль кi пра ля жыць «покрыва».

...Сё ле та, на жаль, я яго не ба чы ла. 

I та му, вi даць, што да рэч кi ха дзi ла 

не кож ны дзень — мне да ле ка ва та...

Дык мо жа, не ка му iн ша му з на ро-

ду, што на на шым «про ва дзе», гэ та 

блi жэй? Мо жа, ён ба чыў ва ду, бе лую 

ад ма ты лёў, i за пом нiў, яко га чыс ла? 

То ня хай на пi ша. Бу дзем ве даць, ка лi 

нам ча каць сне гу.

Ган на Ка гар ка,

м. Яцы ны, Аст ра вец кi ра ён.

...А ГРО ШЫ 
МОЖ НА НА ВЕ ЦЕР

У мя не цi ка вы ўзрост: як бы i не ста-

расць яшчэ, але ўспа мi наў!.. Азiр неш-

ся на зад — кан ца-краю ня ма! Не дзе 

там, у да лё кай да ле чы, ня прос тае 

ма лен ства, пi я не рыя, кам са мол, пя-

цiгод кi i ся мi год кi, упэў не ны шлях да 

ка му нiз му, по тым — за стой, пе ра бу до-

ва, чар но быль ская тра ге дыя. А цяпер 

гэ ты вi рус з «ка ро най»... Коль кi лю-

дзей пе ра хва рэ ла ў Кi таi, Iта лii, у да-

лё кiх Шта тах! I блi жэй — у Поль шчы, 

Ра сii, Укра i не, у на шых га ра дах i сё-

лах... По бач гэ тая за ра за — не дай бог 

пад ча пiць... У лю бым уз рос це. А ўжо ў 

ма iм... I з во зам хва роб...

Ка ра цей, я ад ра зу i з вяс ны яшчэ, 

ста ла ра та вац ца.

Пер шае, што зра бi ла, на шы ла ма-

сак, бо ў про да жы iх не бы ло. Пры-

чым не з то нень кай мар лi, якая мо жа 

хут ка па рвац ца, а з ба воў ны i ў не-

каль кi сто лак. У та кой ку ды хо чаш 

iдзi, а да моў вяр нуў ся, вы мыў-пра кi-

пя цiў, па куль зноў у да ро гу, гля дзiш, 

i вы сах ла. На ўся ля кi вы па дак мож на 

пра сам прай сцi ся...

Па чу ла яшчэ, што паль чат кi па-

трэб ны. Знай шла гу ма выя, гас па дар-

чыя, на дзе ла, се ла на ро вар, пры еха-

ла ў вёс ку. У мя не там ха та, га род, 

якая-нi я кая гас па дар ка: гу сi, ку ры, ка-

ты, са ба ка... Зна чыць, трэ ба ху цень ка 

зды маць паль чат кi i за спра вы?

Ды не тут тое бы ло: ру кi спа це лi, 

гу ма да iх пры лiп ла — пра вая паль-

чат ка тут жа па рва ла ся... Вы ра шы ла, 

што на ступ ны раз — за мест тон кiх 

ад на ра зо вых — лепш на дзя ваць ба-

ваў ня ныя. Ад на праб ле ма: што да лей 

з iмi ра бiць, як вi рус «вы да лiць», ка лi 

пад ча пiў ся? Мож на як быц цам так са-

ма пра кi пя цiць, по тым па пра са ваць, 

але ж гэ та кло пат... А што, ду маю, 

ка лi ў ду хоў ку iх, як тыя ж сло i кi для 

на рых то вак: на ста вiў, газ уклю чыў...

Та кiм жа чы нам мож на i ма не ты 

апра ца ваць: яны ж праз коль кi рук 

пра хо дзяць, вi ру сы збi ра ю чы?!.

Пы тан не за ста ва ла ся, што з па-

пя ро вы мi гро ша мi ра бiць? Можа, 

у мый ны па ра шок па клас цi? А што — 

хiмiя ж слу жыць на ро ду? Зна чыць, 

вi рус дак лад на за б'е — за су ткi? 

Цi лепш за двое?

Сло вам, я, зда ец ца, усё пра ду гле-

дзе ла, але ж перш чым пра свае пры-

дум кi сы ну з ня вест кай рас ка заць, 

каб з iн шы мi людзь мi па дзя лi лi ся, 

вы ра шы ла ўсё пра ве рыць.

Па ча ла з паль ча так. Дзве па ры па-

ла жы ла ў ду хоў ку, по бач — ме та лiч-

ныя гро шы. За кры ла дзвер цу, уклю-

чы ла газ — ра да: пра цэс пай шоў.

Я так са ма пай шла, не да лё ка — 

у па кой... Каб вы цер цi пыл. Гэ та ж 

мi гам, ка лi не за ха пiц ца...

Я, зда ец ца, пе ра ста ра ла ся, бо па-

куль вы цi ра ла, ней кi пах з'я вiў ся. Ду-

ма ла, з ву лi цы, а гэ та... з кух нi ма ёй, 

з ду хоў кi. Дзве паль чат кi там да дзi-

рак пра тле лi, дзве iн шыя — толь кi па-

ры жэ лi. Ма не ты — за ста лi ся цэ лыя, 

хоць i ў кра пiн ку.

I па пя ро выя гро шы (для экс пе ры-

мен та я вы бра ла драб ней шыя) так-

са ма амаль не па цяр пе лi: хi ба ску-

ко жы лi ся кры ху i ша ляс цяць не так 

ад уз дзе ян ня мый на га срод ку... Што 

iх не псуе: у кра мах, ба чу, i не та кiя 

бя руць, не та кiя да юць. Га лоў нае, каб 

без вi ру са!
...Та кiм вось чы нам (паль чат кi «ва-

рац ца» i су шац ца, гро шы, ка ша лёк i 
воп рат ка на тры-ча ты ры днi «пус ка-

юц ца на ве цер», то-бок ад леж ва юц ца 

на бал ко не, плюс ап ты мiзм i гу мар) 

я з вяс ны ра та ва ла ся ад «ко вi ду».

Ця пер з iм, вя до ма ж, пра сцей: 

у ап тэ ках i мас кi, i паль чат кi, i ан ты-

сеп ты кi... (Я ад ра зу ку пi ла ма лень-

кую бу тэ леч ку з пуль ве ры за та рам i 

вя лi кую — каб бы ло чым яе за праў-

ляць — i ўзя ла за пра вi ла: вый шла з 

пад' ез да, ру кi апра ца ва ла i па еха ла 

(апроч сва ёй вёс кi, бо лей нi ку ды.) На 

мес цы ро вар па ста вi ла, зноў за ан ты-

сеп тык, каб «прай сцi ся» па клю чах, 

тэ ле фо не, руч ках дзвяр ных...

У кра мы за хо джу ў мас цы i тры-

маю дыс тан цыю, ру кi мыю... Бе ра гу-

ся, ка ра цей, са ма i тым са мым бе ра гу 

ад хва ро бы iн шых. Па куль жы ву, ча го 

шчы ра жа даю ўсiм, бо яно ж праў ду 

ка жуць, што вы ра та ван не та пель цаў 

спра ва рук iх са мiх — най перш?!

Та ма ра Но вiк,

г. Клецк.

ДА ГНАЎ — 
НЕ ДА ГНАЎ,
а пра бег чы... вар та!

Не ка лi даў но, у мi ну лым ста год дзi i 

яшчэ да тэ ле вi за раў, Юзiк, муж ма ёй 

су сед кi, па ехаў у го рад да шваг ра. 

Мо жа, спла на ваў так, мо жа, чар ку 

лiш нюю ўзяў, — факт, што за стаў ся 

на ча ваць, а на заўт ра — до ма ж ра-

бо ты проць ма — ра на ра нi цай пад ха-

пiў ся, каб па спець на пер шы аў то бус. 

Еў-не еў там што — вы ска чыў з до му, 

хут кiм кро кам па шы ба ваў на вак зал. 

Але ж пры гэ тым па чуў яшчэ, што ў 

яго за спi най гуч на ляп ну лi дзве ры. 

Азiр нуў ся — услед за iм з пад' ез да 

муж чы на вы бег у... тру сах i ў май цы. 

«Няй на чай го нiц ца!» — спу жаў ся Юзiк 

i на ўся кi вы па дак кi нуў ся ўця каць.

Сi лы, трэ ба ска заць, бы лi ня роў-

ныя: ад лег ласць па мiж муж чы на мi 

iмк лi ва ска ра ча ла ся. «За раз, за раз 

ён да го нiць мя не, — ба яў ся пер шы, — 

за раз не чым агрэе (iнакш — ча го б ён 

з ха ты вы скак ваў?!), але за што? Я ж 

нi ко му нi ко лi нi чо га та ко га...»

Ду маў, бед ны, вось так i зай цам 

азi раў ся па ба ках — шу каў хоць ней-

ка га па ра тун ку.

На яго нае шчас це брам ка ў адзiн з 

пад вор каў (у так зва ным пры ват ным 

сек та ры) бы ла рас чы не на. Юзя мi гам 

«ныр нуў» ту ды i на ват за шча пiў ся! 

Той, хто гнаў ся за iм, пра нёс ся мiма.

«Ня ўжо абы шло ся?» — не мог па-

ве рыць Юзiк, спра бу ю чы ад ды хац ца, 

i... нi чо га не ра зу ме ю чы, бо, ка лi вый-

шаў та кi на ву лi цу, зноў уба чыў та го 

вар' я та ў тру сах: ён нёс ся ў бок до ма 

шваг ра.

...Што цi ка ва, на аў то бус Юзя та ды 

па спеў, да моў да ехаў, ад нак пра гэ ту 

пры го ду не ска заў анi ко му. Хi ба праз 

ме сяц-дру гi — та му са ма му га рад ско-

му шваг ру.

Ду маў, ён штось па тлу ма чыць, дык 

не — на смех вяс коў ца пад няў. Ска-

заў, што бя гун той — з iх ня га пад' ез-

да, што па ра нi цах, каб у фор ме быць, 

ён спор там зай ма ец ца — ро бiць спе-

цы яль ныя раз мiн кi. «Што? — ву шам 

не па ве рыў Юзiк. — Раз мiн кi? У тру-

сах?.. Ды каб яго сон ца не грэ ла!.. 

Каб на бе ра зе ўзяў i ўта пiў ся! Iн ша га 

спо са бу ня ма, — трэ ба лю дзей па-

ло хаць»...

Ра ней дзе ля той «фор мы» i зда-

роўя лю дзi са праў ды бо лей пра ца ва-

лi. Ця пер — i бе га юць, i на ро ва рах 

ка та юц ца, i з пал ка мi хо дзяць, а ўсё 

роў на хва рэ юць. Вось што здзiў ляе!

Яў ге нiя Ку ле вiч,

Смар гон скi ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

МАТ ЧЫ НА 
СЭР ЦА
Не вя сё лыя дум кi 
пас ля пры го жа га свя та
ТАК не зна рок су па ла — аку рат пе рад Днём ма цi тра пi лi 

мне ў ру кi два лiс ты. На пi са ныя аку рат ным по чыр кам, якi 

мо жа быць толь кi ў бы лых на стаў нiц, яны прый шлi з роз ных 

ра ё наў ад ной воб лас цi. У iх — прось ба да па маг чы вы ра шыць 

ней кiя праб ле мы. Але больш усё-ткi спо ведзь жан чын, якiя 

ма юць най вя лiк шае шчас це i ня шчас це быць ма цi. Я пе ра чыт-

ва ла iх не каль кi ра зоў, ста ра ла ся пас ля не браць да га ла вы 

гiс то рыi, па сут нас цi, не зна ё мых мне лю дзей, але яны-та кi 

па да ры лi мне бяс сон ную ноч, у якой бы ло шмат роз ных ду-

мак i раз ваг. I я ра шы ла, што пра iх на пi шу, бо гiс то рыi гэ тыя, 

ня гле дзя чы на сваю не па доб насць, ты по выя. Тое, аб чым ста-

ра юц ца маў чаць. Тое, аб чым пла чуць ноч чу ў па душ ку або 

дзе ляц ца з са мы мi блiз кi мi людзь мi (цi, ка лi ўжо зу сiм ня ма 

сiл тры ваць, — са спа да рож нi кам у ва го не або з га зе тай, якую 

чы та юць). Тое, аб чым ба лiць мат чы на сэр ца.

СПА ДА РЫ НЯ Ва лян цi на (iм ёны я змя нi ла, не яны тут га-

лоў нае) дбае пра пра ца ўлад ка ван не свай го да рос ла га 

сы на. Хло пец не жа на ты, жы ве з ёй до ма, не адзiн год пра-

ца ваў ка ча га рам у мяс цо вай шко ле. У на ступ ны се зон з iм 

не за клю чы лi но вы да га вор, ад ка заў шы, што, маў ляў, ле там 

ад мо вiў ся прый сцi раз гру жаць бры кет. На яго мес ца хут ка 

ўзя лi но ва га ча ла ве ка — на вёс цы з ра бо тай ня гус та. Яму ж 

нi бы та ска за лi: маў ляў, не пра па дзеш, мат чы на пен сiя ёсць. 

А ма цi пай шла абi ваць па ро гi, пра сiць за кры вiн ку — спа чат ку 

ў ра ён, по тым на пра мую лi нiю ў абл вы кан кам зва нiць ста ла. 

Там па абя ца лi па ве да мiць пра вы нi кi ў па ня дзе лак. Два па ня-

дзел кi яна не ады хо дзi ла ад тэ ле фо на. Пас ля на пi са ла нам: 

маў ляў, нi хто не па зва нiў, сын так i за ста ец ца без ра бо ты, а я, 

мо жа, i не да жы ву — вель мi цяж ка хва рэю...

Мы па тэ ле фа на ва лi ў абл вы кан кам, па пра сi лi ра за брац ца. 

Там пры яз на ад ка за лi: так, спа да ры ня Ва лян цi на са праў ды 

тэ ле фа на ва ла, з ёй раз маў ля лi спе цы я лiс ты ўпраў лен ня па 

пра цы i са цы яль най аба ро не. Яе зва нок зва ро там не лi чыц ца, 

бо яна вы ра шае, па сут нас цi, не сваю праб ле му. Сын, дзя куй 

бо гу, да рос лы дзея здоль ны зда ро вы ча ла век, свае пы тан нi 

(у тым лi ку пi саць, зва нiць, да бi вац ца праў ды) вырашаць па-

вi нен сам. Ма цi бы ла яго за кон ным прад стаў нi ком толь кi да 

паў на лец ця. А яму ж ужо не шас нац цаць га доў...

Тут мож на па чаць раз ва жаць пра тое, якiя бю ра кра ты на-

шы чы ноў нi кi, як за рад ком за ко на не ба чаць жы вых лю дзей. 

Але я пра iн шае — як раз пра гэ тых са мых лю дзей. Не па 

за ко не, а па-люд ску. Ча му ма ла ды зда ро вы муж чы на — 

не ўло мак i, мяр ку ю чы па ўсiм, на ват не п'я нi ца — ся дзiць 

без ра бо ты i ча кае, ка лi цяж кахво рая ма цi вы ра шыць яго 

праб ле мы? Ча му не зво нiць ва ўсе зва ны: да па ма жы це, не 

ха чу ся дзець на шыi ў ня мог лай жан чы ны, ха чу сам ёй да-

па ма гаць: ку пiць якi лiш нi вi та мiн цi ле кi? Ча му ён не пi ша ў 

рэ дак цыю, не тэ ле фа нуе ў абл вы кан кам, не сту кае ва ўсе 

дзве ры? Пра пус цiў той час, ка лi не ма ма ста ла за яго ад-

каз ваць, а, на ад ва рот, ён па вi нен яе бе раг чы i кла па цiц ца 

аб ёй? Яму нi хто не ска заў, што гэ ты час на стаў? А пра гэ та 

хi ба ўво гу ле трэ ба га ва рыць?..

АЎ ТА РКА iн ша га лiс та, спа да ры ня Ма рыя, пра сi ла да па маг-

чы ра за брац ца са штра фам за вы пад ко ва па бi тую яе му-

жам чу жую ма шы ну. Па жы лыя лю дзi ез дзi лi на аў то зда ваць 

ана лi зы ў ра ён — там на ста ян цы i не раз мi ну лi ся. Гро шы на 

штраф вы пi са лi вя лi кiя — ты ся чу руб лёў. Да вя ло ся ад даць 

усе, што збi ра лi на ра монт. «Ха ла дзiль нiк ад кры еш, каб ес цi 

зва рыць, а там пус та... А хлап цоў жа яшчэ трэ ба i апра наць!..» 

Па доб ныя пiсь мы я ка лiсь цi чы та ла ад ба буль, якiя га ду юць 

уну каў, што кi ну лi iх п'я нi цы-дзе цi. Але тут — зу сiм iн шая 

спра ва. «Хлап цам» — больш за со рак га доў, абод ва — з 

вы шэй шай аду ка цы яй. Ся дзяць у баць коў на кар ку, як ма цi 

пi ша, «сек тан ты па ста ра лi ся» — «та кiх хлоп цаў за гу бi лi!» I тут 

мож на бы ло б па спа чу ваць, але чы та еш да лей i ба чыш — з 

сек ты хлоп цаў даў но вы цяг ну лi («але ча го нам гэ та каш та ва-

ла»). Ця пер яны «не п'юць (Бог мi ла ваў!), за тое ку раць шмат 

i ка ву п'юць па дзе сяць ра зоў на дзень». Зна чыць — яшчэ не 

ста рыя, зда ро выя i пра ца здоль ныя. Але ўраж вае больш вось 

гэ та: «Ка роў ку даў но пра да лi, бо апош нi год мне на ват пус тое 

вяд ро на сi лi ў хлеў». I вось гэ та: «Гас па дар ка — толь кi ку ры, 

дзве пра па лi, дзве куль га юць. Са бач ку на фер ме за бi лi, ко цiк 

i той сы шоў... Я ку рэй пры ву чаю да рук, каб хоць якая жы вая 

iс то та...» «Пра шу ў Бо га тое, што лю дзi ма юць без ма лiт ваў: 

дзе цям — ра бо ту, са бе — уну каў»...

Бог, дзяр жа ва, сек тан ты, на ват за меж ныя iн вес та ры, якiя 

вы ку пi лi мяс цо вую гас па дар ку, — усе ў гэ тым пiсь ме пры чы-

не ныя да та го, што два са ра ка га до выя муж чы ны ся дзяць на 

шыi ў ста рых хво рых баць коў. Пры чы не ныя ўсе, толь кi не яны 

са мi — тыя, што з вы шэй шай аду ка цы яй, тыя, што не п'юць. 

Тыя, якiя па вiн ны бы лi б са мi за вез цi баць коў у баль нi цу, 

са мi вы ра шаць праб ле мы са штра фам, са мi за свае гро шы 

ра бiць ра монт у баць коў скай ха це, са мi зай мац ца гас па дар-

кай. Iм так са ма нi хто не ска заў, што час, ка лi не баць кi для 

iх, а яны — для баць коў, ужо даў но на стаў?

А ма ма — што? Ма ма — яна не ска жа. Яна бу дзе ма лiц-

ца за дзя цей, абi ваць за iх усе маг чы мыя па ро гi, моўч-

кi глы таць крыў ду. Ха ваць усё ра зам з без умоў най, ча сам 

сля пой, лю боўю ў сва iм вя лi кiм сэр цы. Па куль яно тры вае...

Та кiя вось не вя сё лыя i зу сiм не свя точ ныя дум кi на заўт ра 

пас ля Дня ма цi. Свя та, з якiм ма iх сённяшніх ге ра iнь на ўрад 

цi хто па вiн ша ваў. А цi ад ны яны та кiя?

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.
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