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ЗНА Ё МЫЯ 
НЕ ЗНА ЁМ ЦЫ,
або Су се дзі ў вя лі кім го ра дзе
СУ СТРА КАЮ сён ня ў ліф це су сед ку, а яна мне на поў ным 

сур' ё зе: «З Но вым го дам!» Я ва чы ма лы паю: не вы спа ла ся, 
ду маю, мая цёз ка, ці што? А яна мне з усмеш кай тлу ма чыць: «Мы ж 
з та бой сё ле та яшчэ не ба чы лі ся»... Яно і праў да: жы вём дзве ры
ў дзве ры, пад трым лі ва ем нар маль ныя су сед скія ад но сі ны — ві-
та ем ся, ці ка вім ся, як спра вы, ве да ем, як ім ёны, а вось з Но вым 
го дам так і не па він ша ва лі ся, дый са праў ды за гэ тыя два з па ло-
вай ме ся цы ні дзе не пе ра ся ка лі ся. А каб зай сці ад на да ад ной, 
хоць у на ва год нюю ноч па він ша ваць, хоць прос та так, — пра гэ та 
на ват і дум кі ня ма. Мы і так для су се дзяў у шмат ква тэр ным до ме 
пра гра му мак сі мум вы кон ва ем.

Да рэ чы, пра тое, што су сед ка — мая цёз ка, мы да ве да лі ся га доў 
праз пяць пас ля та го, як у но вы дом за ся лі лі ся. Іш лі мы не як ра зам 
з пры пын ку, га ва ры лі пра на двор'е, і рап там яна мне: «Слу хай, а як 
ця бе за вуць?» — «Але на. А ця бе?» — «І мя не». Дзя ку ю чы гэ та му не-
ча ка на му дыя ло гу ў мя не бы ла на го да спы таць, як за вуць яе му жа і 
сы на, а так бы і за ста ва лі ся яны да гэ туль «баць кам і сы нам з 41-й». 
Бо чым больш ча су пра хо дзіць з па чат ку су мес на га пра жы ван ня на 
ад ным па вер се, тым больш ня ём ка та кія рэ чы, пра якія звы чай на 
на пер шых хві лі нах зна ём ства да зна еш ся, пы таць...

ВОСЬ, на прык лад, у 36-й жы вуць баць ка, ма ці, сын і дач ка. 
І кош ка. З усі мі (акра мя, ка неш не, кош кі) ві та ем ся, але, па коль-

 кі жы вуць яны ў са мым даль нім кут ку на шай кру га вой пля цоў кі, 
да лей гэ та га наш ка му ні кат не ідзе. Праў да, ад ной чы ка ля смец-
цеп ра во да я зла ві ла іх кош ку (ад куль, улас на, пра яе і ве даю). 
Пух на тае ства рэн не, пэў на, не ўпры кмет вы ска чы ла ў ад чы не ныя 
дзве ры, а гас па да ры ляг лі спаць, не за ўва жыў шы, што га да ван ка 
не до ма. Ка ра цей ка жу чы, раз бу дзі ла я іх у па ло ве пер шай но чы, 
пры чым зва ні ла доў га і на стой лі ва. Здзіў лен не на за спа ным тва-
ры сы на бы ло яшчэ тое. Вось та ды б, ска рыс таў шы ся мо ман там, 
і спы тац ца, як уця кач ку за вуць, а за ад но так ня зму ша на пра цяг-
нуць: «А вас?» Але мо мант быў упу шча ны, і гэ ты сім па тыч ны 
хло пец так і за ста нец ца на заў сё ды «сы нам з 36-й», як ге рой Іга ра 
Кас та леў ска га ў вя до май ка ме дыі — «сы нам Мі ла сер да ва».

Су се да з 37-й за вуць Іван. Ве даю гэ та, бо нам з ім да вя ло ся быць 
па ня ты мі, ка лі ў без ымян ных чар го вых ква та ран таў у 38-й шу ка лі 
нар ко ты кі. Та ды, пад піс ва ю чы пра та кол, я згле дзе ла не толь кі яго імя, 
але і тое, што ён на два га ды ма ла дзей шы. Як за вуць мя не, Іван, я 
ду маю, не ве дае: ад ной чы, вяр та ю чы ся з ней кай гу лян кі, зва ніў мне 
ў ча ты ры ра ні цы ў да ма фон і пя шчот на так пра сіў: «Ма лыш, упус ці 
мя не, я ключ згу біў»... Яшчэ ён зрэд ку мо жа зай сці па пра сіць со лі або 
за рад нае для тэ ле фо на. Ка ра цей, з Іва нам мы амаль сяб ры.

У 38-й ця пер но выя гас па да ры, зра бі лі ра монт, па ста ві лі да ра-
жэн ныя ўва ход ныя дзве ры. Іх я ні як не за пом ню ў твар: су стра ка еш 
на пля цоў цы і не ве да еш, ці то гэ та хтось ці з гас па да роў, ці то іх 
госць. На ўся кі вы па дак ві та ю ся з усі мі. Час цей за ўсё не ад каз-
ва юць. Пэў на, усё-такі гос ці...

Су сед ка з 39-й, чые дзве ры блі жэй за ін шыя, — да ма асаб лі ва 
за ня тая, ві та ец ца на ха ду. Па га ва рыць з ёй так ні ко лі і не ўда ло ся. 
З ёй жы ве цы ба ты хло пец (двор ні чы ха Па лі на ска за ла, што пля-
мен нік, але як за вуць яго, як і тую імк лі вую су сед ку, яна так са ма не 
ве дае). Гэ ты не ві та ец ца ні ко лі, на ват ка лі ад на ча со ва ад мы ка ем 
дзве ры ў ква тэ ры, амаль су да кра на ю чы ся спі на мі. Пэў на, лі чыць 
ся бе ча со вым ква та ран там.

ЯШЧЭ я су се дзям з вось ма га па вер ха, чыя ква тэ ра пра ма над 
ма ёй, пі шу пісь мы, хоць іх са міх ні ко лі не ба чы ла. І ве шаю іх 

на дзвя рах у там бу ры, бо ў сам там бур па тра піць не маг чы ма. Ка-
ра о ке дур ны мі га ла са мі ў ча ты ры ра ні цы або ра гі бруд най ва ды ў 
кух ні на шпа ле рах не мо гуць за ста вац ца не за ўва жа ны мі. Не каль кі 
ра зоў (пас ля пісь мо вых па пя рэ джан няў) я на ват вы клі ка ла мі лі-
цыю... Ця пер у ліф це, як хтось ці на ціс кае кноп ку вось ма га па вер-
ха, на сця ро жа на гля джу яму ў твар: мо жа, ме на ві та ён (ці яна) не 
да ва лі ноч чу спаць. Гэ так са ма, як і яны, на пэў на, гля дзяць на ўсіх, 
хто едзе на сё мы. Мы за ста ём ся ад но для ад на го ін ког ні та, і так, 
мо жа, яно і лепш.

Усіх ас тат ніх жы ха роў на ша га 113-ква тэр на га до ма (на сель ніц-
тва ад ной вя лі кай вёс кі) я вы ба рач на па знаю ў твар. Ды яшчэ... па 
са ба ках: су стрэў шы да ле ка ва та ад до ма моп са ў чыр во най ка мі-
зэль цы або са мот на га вя ліз на га двар ня ка, у ва чах яко га чы та ец ца 
ма ра аб буд цы або валь е ры, на ват не ўзі ра ю чы ся ў іх гас па да роў, 
ве да еш: гэ та на шы. З не ка то ры мі з «зем ля коў» вет лі ва ві та ем ся: 
тут ужо спра ва суб' ек тыў най сім па тыі. І гэ та мак сі мум, ча го вар-
та ча каць ад зно сін з людзь мі, з які мі жы веш у ад ным до ме ўжо, 
дзя куй бо гу, ча тыр нац ца ты год...

«ДЗВЕ РЫ ў дзве ры са мной жы ве Адам Пят ро віч Хі лін скі, 
які ча сам за пра шае мя не згу ляць у шах ма ты і ўзяць чар ку 

кань я ку... На чац вёр тым па вер се жы ве ўда вец Кя не віч з пад лет кам-
сы нам, не ду жа ці ка вы ча ла век, а на су праць яго, з ма маю, Рос цік 
Гры бок, ча ла век двац ца ці ад на го го дзі ка... Дру гі па верх. На яго най 
пля цоў цы жы ве ле кар, да яко га я, дзя куй бо гу, яшчэ ні ко лі не ха дзіў 
і ха дзіць не ха чу і вам ні ко лі не раю, і ня хай ён уво гу ле за ста нец-
ца без пра цы і гла ды ё лу сы раз во дзіць. Бо ён псі хі ятр і, зда ец ца, 
пра цуе ў до ме вар' я таў. Імей ка яго нае, да ва ша га ве да ма, Ві таўт 
Ша по-Ка ла вур-Лы га ноў скі. Ад ной чы іш лі ра зам да тра лей бу са, і 
не як раз мо ва пе рай шла на тое, хто ад куль, на ім ёны і г. д...»

Шчы ра: я зайз дро шчу ге рою «Чор на га зам ка...» Як і яго аў та-
ру, які ўся го ней кіх со рак га доў на зад, не су мня ва ю ся, пі саў 

гэ тыя рад кі з аса біс та га до све ду.
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ



БЫЎ ВЫ БУХ,
АЛЕ НЕ СА ЛЮТ

...З вёс кі да моў, у го рад, Ве ра 
пры еха ла тро хі ра ней — не да ка па-
ла буль бу, бо ні дзе ж яна не дзе нец-
ца — па ча кае, а вось свя та — не.

Лі зе, Ве ры най да чцэ, спаў ня ла ся 
20. Круг лая да та. Дзяў чы на ха це ла 
ад зна чыць, збі ра ла гас цей. І хто, як 
не ма ці, па ві нен быў тут пад клю чыц-
ца — да па маг чы ёй ку піць усё не аб-
ход нае, пры га та ваць на стол...

Ве ча рам за ім са бра лі ся Лі зі ны 
стры еч ныя бра ты, сяб ры, сяб роў кі. 
Ся дзе лі шум на, ве се ла, бо імя нін ні-
ца ра зам з ма ту ляй, апроч роз най 
сма ка ты, пад рых та ва лі яшчэ і кон-
кур сы, гуль ні, за баў кі, тан цы...

Надурэлі ся, ка ра цей, на смя я лі ся. 
У «пра гра ме» свя та за ста ва ла ся хі-
ба са мае кра наль нае: ма ту лі — вы-
нес ці торт, імя нін ні цы — за га даць 
жа дан не ды за дзьмуць на торце 
свеч кі. Гос ці зноў па се лі за стол.

Пус та ва ла толь кі крэс ла Мак сі ма — 
ад на го з за про ша ных хлоп цаў. Ён, 
па доб на, за трым лі ваў ся (пра бач це, 
у пры бі раль ні), кам па нія сці ша на 
ча ка ла. І не столь кі яго вяр тан ня, 
коль кі та го, што вось за раз жа ў 
па коі па тух не свят ло, у дзвя рах з'я-
віц ца... торт са свеч ка мі, пач нец ца 
ча я піц це.

...Вы бух (?!) у гэ тай ці шы ні быў 
на столь кі гуч ны і не ча ка ны, што ўсе 
раз гу бі лі ся, зня ме лі.

Толь кі праз ім гнен ні Ве ра з Лі зай 
(а гос ці сле дам) кі ну лі ся на гук і ўжо 
там усё зра зу ме лі...

Пліт ку для аб лі цоў кі сцен бы ло 
та ды не да стаць, не ку піць, але ж 
Ве ры не як па шчас ці ла. У вы ні ку 
сце ны ў пры бі раль ні атры ма лі ся 
на столь кі пры го жы мі, што, зда ва-
ла ся, грэх свід ра ваць там ней кія
дзір кі — пры ладж ваць «вя шак» для
ту а лет най па пе ры... Яны для гэ та-
га ін шую «кан струк цыю» пры ду ма-
лі: да трох літ ро ві ка з фар бай, які 
ста яў на са ма роб най па лі чцы над 
бач ком (а са мі бач кі ў той час ві се-
лі ледзь не пад стол лю) пры вя за лі 
пры го жую вя ро вач ку, на яе пад ча-
пі лі па пе ру...

І ўсё б ні чо га, ка лі б яна, тая вя-
ро вач ка, не зві са ла ў най блі жэй шым 
су сед стве са шнур ком для злі ву і 
ка лі б той госць, Мак сім, іх не пе-
ра блы таў...

Пас ля гэ та га сло ік з фар бай і 
грым нуў. Пры чым не прос та на 
пад ло гу: ён грым нуў на... уні таз... 
Раз біў ся сам. Раз біў не за мен ную ў 
до ме па су дзі ну.

Што бы ло ра біць гас па ды ні? Ну, 
вя до ма ж, пры бі раць друз і фар бу, 
пра вет ры ваць па мяш кан не. Ве ра, 
што на зы ва ец ца, за ка са ла ру ка вы.

Імя нін ні ца з гас ця мі пай шла на 
ву лі цу.

Свя та скон чы ла ся. І праз га ды, 
маг чы ма, за бы ла ся б, ка лі б не гэ ты 
не ча ка ны... «са лют».

Тац ця на Чэ кед,

г. Го мель.

СВАЯ РУЧ КА 
НЕ СУЧ КА

Пры сло ве «пік нік», му сіць, мно-
гія пры га да юць пры го жыя сцэ ны з 
кі на філь ма «Маск ва сля зам не ве-
рыць»: муж чы ны (у тым лі ку «Го-
га, ён жа Го ша, ён жа Юрый, ён жа 

Жо ра») сма жаць шаш лы кі, жан чы-
ны — ад па чы ва юць, по бач бе гае 
са ба ка... По тым — ві но, за ду шэў-
ныя раз мо вы, пес ні пад гі та ру. І ўсё, 
за ўваж це, су мес нае, бо той, хто ў 
адзі ноч ку неш та п'е, той ка лек тыў 
не пры знае.

...Адзін з іх, вось та кіх — чыс та 
муж чын скіх, до сыць рэ гу ляр на (хоць 
і сты хій на) збі раў ся ў га ра жах. Па-
чы на ла ся ўсё з та го, што ў не ка га 
зла ма ла ся ма шы на, і для та го, каб 
яе па пра віць, трэ ба з ад ным су се-
дам па ра іц ца, у дру го га — па зы-
чыць ін стру мент аль бо зап част кі, 
у трэ ця га — па пра сіць да па мо гі.
А по тым, ка лі спра ва зро біц ца, ну вя -
до ма ж, ра зам па ся дзець, узяць па 
«кроп лі».

Зга джа лі ся на гэ та ўсе, апроч 
Рус ла на. Што здзіў ля ла, ча ла век 
ён не фа на бэ рыс ты, на ват кам па-
ней скі: з ах во тай браў ся да па маг-
чы (і толк у аў та спра ве ве даў), мог 
све жы анек дот рас ка заць і з усі мі 
па смя яц ца... А вось каб скі нуц ца ды 
ра зам вы піць — не, ні ко лі. «Да вай-
це без мя не», — ка заў су се дзям па 
га ра жы.

І хлоп цы, вя до ма ж, «да ва лі» (ці 
«пад да ва лі»?) — ка лі менш, ка лі 
больш, пас ля ча го нех та аба вяз ко ва 
ка заў, што Рус лан іх усё-ткі «не па-
ва жае», бо ка лі б па ва жаў, то хоць 
зрэд ку, але ж да лу чаў ся б!

— А хо ча це, — за ік нуў ся не як 
так сіст Алё ша, — я яго «да лу чу»?

— Ага, як ма лень ка га за ру ку 
пры вя дзеш і во тут па са дзіш, — не 
па ве ры лі муж чы ны.

— І па са джу! — пай шоў у за клад 
хло пец. — Дай це мне ме сяц ча су.

— Ды хоць два, — «рас ка шэ ліў-
ся» нех та з кам па ніі.

І яны ста лі ча каць. Як і ра ней, па 
вы хад ных збі ра лі ся ў га ра жах, як і 
ра ней, збі ра лі руб лі на вы піў ку.

— Хлоп цы, вазь мі це і мае, — пра-
па на ваў ад ной чы... Рус лан.

Муж чы ны — аслу пя не лі, але ж 
гро шы ўзя лі...

А по тым — пі лі і не п'я не лі: з ці-
ка вас цю па зі ра лі то ў бок Аляк сея 
(«Ня ўжо пе ра вы ха ваў? Але як?»), то 
ў бок Рус ла на («Дзе гэ та хто здох? 
Ча му ты рап там з на мі?»).

Не вы тры ва лі: пас ля трэ цяй чар-
кі спы та лі. Рус лан та ды вы цяг нуў з 
кі шэ ні мяс цо вую рэ клам ную га зе ту 
і ра шу ча пра мо віў:

— Ка лі б ве даў, хто аб' яву па даў, — 
пры ду шыў бы!

— А што там? — за ці ка ві лі ся 
хлоп цы.

— Ды на це, па чы тай це... Вось 
тут, — паль цам па ка заў Рус лан і 
ад даў га зе ту за столь ні кам.

— «Пры му ў кам па нію, — уго лас 
за чы таў пер шы, — моц на га зда-
ро ва га муж чы ну (мож на двух) для 
дыс ку сій на роз ныя тэ мы. Вы піў ка 
з за кус кай га ран ту юц ца. Ну мар тэ-
ле фо на...»

— Ад зван коў — ад бою не бы-
ло! — скар дзіў ся тым ча сам Рус-
лан. — Ад на го, пра бач це, па шлю 
(ска жу, што не да ваў ні я кіх аб' яў!), 
дру гі тэ ле фа нуе... І ўсе зда ро выя... 
А ўжо якія «пад ка ва ныя»! Асоб-
ныя — ад ра зу ў дыс ку сіі: то «Крым 
наш аль бо не наш», то «ў чым па-
мыл ка Аба мы»... Прый шло ся ну мар 
тэ ле фо на змя ніць. Ве даць бы, з-за 
ка го...

Лё шу-так сіс та кам па нія, вя до ма ж, 
не вы да ла — ні ў той раз, ні пас-
 ля. А за раз ужо і не страш на, бо 

злосць, як зда ец ца, Рус лан па мя-
няў на мі ласць: ён па-ра ней ша му 
вы пі вае рэд ка, але ж та ды, ка жа, 
лепш са сва і мі, чым з чу жы мі. Зда-
ро вы мі...

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

ПРЫ СМА КАЎ 
ХА ЦЕ ЛА СЯ ЎСІМ

Гэ та гіс то рыя ад бы ла ся ў ча сы 
так зва на га за стою — та таль на га 
дэ фі цы ту на ўсё: кні гі, мэб лю, прас-
ці ны, шы фер, адзен не, абу так, зя лё-
ны га ро шак, каў ба су...

З чым, мо жа, пра сцей бы ло, дык 
гэ та з доб ры мі людзь мі, бо як раз 
та ды на ша му дзя ду лю-ўдаў цу па-
шчас ці ла на... но вую ба бу лю, жан-
чы ну, якая най перш сар дэч нас цю 
ды гас цін нас цю яшчэ больш з'яд-
на ла на шу сям'ю... Апроч та го (што 
так са ма не ма ла важ на), дач ка гэ тай 
са май ба бу лі пра ца ва ла на мя са-
кам бі на це.

Дык вось, не як на прад вес ні мой 
та та за прог Лы са га — най леп ша га 
кал гас на га ка ня, ус кі нуў на ва зок 
бен за пі лу і з ся мі га до вым сы нам Мі-
ха сём, які зран ку кру ціў ся пад на-
га мі, ад пра віў ся да «ма ла да жо наў» 
на пад мо гу.

Усе ра зам і не дзе да абе ду яны 
пі ла ва лі дро вы, пас ля, удо сталь
на час та ваў шы ся і на га ва рыў шы-
ся, ста лі збі рац ца да моў. Гэ та му 
най бо лей ра да ваў ся га лоў ны з па-
ма га тых — Мі ха сёк, бо яму, апроч 
па кун ка цу ке рак, да ста ла ся яшчэ і 
пал ка дэ фі цыт на га сер ве ла ту. Гэ-
ты гас ці нец хлоп чык тры маў пе рад 
са мым но сам, каб удо сталь на ню-
хац ца: да маш ні шас ток з «паль цам 
пі ха ны мі» каў ба са мі ўжо даў но пус-
цеў...

Конь бег труш ком. Се да кі — 
баць ка з сы нам — за цяг ну лі бы ло 
ба дзё рае «...три танкиста, три ве сё-
лых дру га...», але ж хут ка сціх лі, бо 
на праст кі пе ра яз джа лі ра ку. І зран-
ку лёд іх вы тры маў, а вось за раз...

— Тры май ся, сын! — крык нуў 
ма ло му та та, уба чыў шы, што конь 
пра ва льва ец ца ў ва ду.

— Но-о, пай шоў! — пад га няў ён 
Лы са га, і той, бед ны, ста ра ўся як 
мог: упар та кры шыў лёд, аж па куль 
не да стаў ка пы та мі дна...

Толь кі та ды ўжо та та азір нуў ся 
на зад і ўба чыў, як і за што тры ма ец-
ца яго Мі хась. Ну па-пер шае, ака-
за ла ся, што ма лы ся дзіць на вы со-
кай спін цы ваз ка (пры клад на, як 
ва ро на на ко лі ку), а па-дру гое, над
га ла вой і абе руч тры мае ба бу лі ну 
каў ба су...

Як ён пры гэ тым утры маў ся на 
во зе, ад на му толь кі Бо гу вя до ма!

Але ж доб ра ўсё, што доб ра кан-
ча ец ца: пе рад ма ці яны па ві ні лі ся 
(абод ва), мок рае з ся бе па зды ма-
лі. По тым Мі хась грэў ся на пе чы — 
су шыў і воп рат ку, і ва лён кі. А ўжо 
са грэў шы ся і злез шы ад туль — 
час та ваў усіх цу кер ка мі і тон кі мі 
скрыль ка мі каў ба сы.

...Што ці ка ва, з тых ча соў прай-
шлі дзе ся ці год дзі. Мі хась вы рас: 
не злі чыць, коль кі ра зоў ся дзеў за 
роз ны мі свя точ ны мі ста ла мі і якіх 
толь кі мяс ных да лі ка тэ саў там не 
«на зі раў»...

Але ж ка заў, што той ба бу лін сер-
ве лат і на смак, і на пах быў най-
леп шы!

Тац ця на Ра ма на ва,

г. На ва по лацк.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Р. S. На га да ем, што ўсе «вя сё-

лыя і праў дзі выя гіс то рыі з жыц-

ця чы та чоў «Звяз ды» не прос та 

дру ку юц ца, а ўдзель ні ча юць у 

кон кур се на най леп шую...

Вы зна чаць іх бу дзе вя лі кае чы-

тац кае і ма лень кае рэ дак цый нае 

жу ры на па чат ку на ступ на га го да. 

А па куль — пі шы це!


