
«АД ДАЙ 
МАЁ СЭР ЦА!»

Га да мі чы таў я звяз доў скія 

«праў дзі выя гіс то рыі» і ўсё ча каў, 

што нех та на пі ша маю (ці хоць тро хі 

па доб ную), але ж по тым зра зу меў, 

што рас ка заць яе ма гу толь кі сам.

У шко ле я ву чыў ся доб ра, у ін-

сты тут па сту паў сме ла. На пя цёр кі 

(най вы шэй шы бал, ні я кіх ЦТ та ды не 

бы ло) здаў тры эк за ме ны. Пра чац-

вёр ты со рам на ўспа мі наць да гэ туль, 

бо вы цяг нуў, пом ню, бі лет, пад рых-

та ваў ся, до сыць бой ка ад каз ваў... 

«Доб ра, ма ла ды ча ла век, — спы ніў 

эк за ме на тар (дзве жан чы ны по бач 

з ім шап та лі ся пра неш та сваё). — 

А вось ска жы це мне...»

Я не ба яў ся да дат ко вых пы тан няў, 

але ад каз на пер шае па чаў з фра зы: 

«Я не ўпэў не ны...», пас ля ча го во чы 

ў эк за ме на та ра не як дзіў на за га рэ-

лі ся. Ён спы таў неш та яшчэ... І яшчэ. 

«Пад за вёў ся» і я, праў да, свае ад ка-

зы па чы наў ча сам з той жа фра зы...

Па чуў шы яе ці не ў трэ ці раз, эк-

за ме на тар ска заў, што ча ла век, не 

ўпэў не ны ў сва ім ве дан ні прад ме та, 

па ві нен ся дзець на пе чы, а не ехаць 

ву чыц ца, і «ўля піў» мне... тра як.

Ска заць, што я па крыў дзіў ся, — 

зна чыць пра маў чаць! Я па жа даў 

вы клад чы ку (вя до ма ж, не ўго лас), 

каб ён па да віў ся сва ёю пы хай ды 

«глы бо кім ве дан нем прад ме та» ды 

па ехаў да дзядзь кі. Ён у мя не пра-

ца ваў пра ра бам на бу доў лі, абя цаў, 

ка лі не па ступ лю, узяць вуч нем да 

плі тач ні ка. Бу ду, маў ляў, за раб ляць 

ды яшчэ і хал ту рыць (ну там не ка му 

ква тэ ру да ла ду да вес ці ці ка тэдж...), 

ста яць у чар зе на жыл лё, жыць у ін-

тэр на це і маз гі не па рыць.

З апош нім я, вя до ма ж, не зга-

дзіў ся (і на ле та па сту піў та кі на за-

воч нае), а та ды і праў да быў... ра ды, 

што так атры ма ла ся, бо па су бо тах 

у на шым ін тэр на це пра во дзі лі дыс-

ка тэ кі, на іх пры хо дзі лі дзяў ча ты, 

і ся род іх я ба чыў толь кі ад ну. Яна 

бы ла не звы чай ная: фі гур ка — як 

ста ту эт ка, ні дзе ні чо га ліш ня га, 

ва ла сы — ні доў гія ні ка рот кія, ні 

свет лыя ні цём ныя, а га лоў нае — на 

тва ры ў яе амаль заў сё ды блу ка ла 

цёп лая ўсмеш ка, ад ча го зда ва ла-

ся, што яна ра да і гэ тай му зы цы, 

і сяб роў кам, з які мі прый шла, і хлоп-

цам, што бо лей ста яць ля сцен.

Я быў тро хі не та кі: я за пра сіў 

дзяў чы ну на та нец і да ве даў ся, што 

за вуць яе На та шай, што жы ве тут 

не па да лёк, што пра цуе ў ма га зі не. 

Я ха цеў рас пы таць пра ўсё пад ра-

бяз ней, пра во дзіць яе да до му, пры-

зна чаць спат кан ні, ва дзіць у кі но, 

аб ды маць...

Усё, на пэў на, так і атры ма ла ся б, 

але мне зноў не ха па ла сме лас ці: я 

ўсё ад клад ваў на по тым. І на пэў на б 

не пра га даў, ка лі б...

У на шым ін тэр на це жыў хло пец 

з Гру зіі, які на ад ной з дыс ка тэк па-

зна ё міў ся з на шай дзяў чы най, за ка-

хаў ся, па клі каў за муж, і яна зга дзі-

ла ся вый сці. З гэ тай пры чы ны Го гі 

з сяб ра мі пры ва лак лі тры скры ні з 

шам пан скім і ві на гра дам, ста лі час-

та ваць усіх...

Я па-ра ней ша му ба чыў толь кі 

На та шу: вось ёй пра цяг ну лі шклян-

ку, на лі лі тро хі ві на, яна ўсміх ну ла ся 

і па дзя ка ва ла, пры гу бі ла, за кры ла 

вус ны ру ка мі... Апус ці ла га ла ву, 

пай шла... прэч.

Па тым, як уз дрыг ва лі пле чы, 

я зра зу меў, што ў дзяў чы ны (спра-

ва жыц цё вая, як ка заў Карл сан) 

па ча ла ся ба наль ная ікаў ка. У нас 

у та кіх вось вы пад ках сме хам ка-

за лі: «Ад дай маё сэр ца!» — і рэз ка 

ўзды ма лі ру ку, каб ні бы та за браць. 

Гэ та злёг ку па ло ха ла і да па ма га-

ла...

Ка ра цей, я ру шыў услед за На-

та шай.

Ба чыў, што яна прай шла ў ка нец 

цем на ва та га ка лі до ра, спы ні ла ся 

пад ад чы не най форт кай. Я на блі-

зіў ся, ха цеў ска заць, на ват уз няў 

ру ку... І не вы тры маў — пры гар нуў 

яе да гру дзей і па ца ла ваў.

Да гэ туль пом ню смак яе вус-

наў...

І гуч ную апля ву ху...

А сле дам — стук аб ца саў...

З хві лі ну ста яў не раў ну ю чы як 

той слуп, а ка лі прый шоў да па мя ці, 

дзяў чы ны і след пра стыў: не бы ло 

яе ні на пры пын ку аў то бу са, ні ў блі-

жэй шых два рах, ні на дыс ка тэ цы... 

Я аб бе гаў усё.

За ста ва ла ся кроп ля над зеі на яе 

сяб ро вак, ад нак, па куль я мі ту сіў ся, 

усё шам пан скае бы ло вы пі та, на род 

ра зы шоў ся.

Спа дзя ваў ся, што зноў сы дзец ца 

ў чар го вую су бо ту, што На та ша ці 

хоць нех та з яе дзяў чат з'я віц ца на 

тан цах, але...

Не дзе з паў го да я ту па ха дзіў па 

на ва коль ных два рах (яна ж ка за ла, 

што жы ве бліз ка!). 

І ў кра мах На таш бы ло шмат, але 

ўсе не мае.

Тую, сваю, я шу каў і не зна хо-

дзіў.

Ажа ніў ся, ад ву чыў ся, вы га да-

ваў сы ноў. Але, бы ва ю чы ў Мін ску, 

усё роў на гля джу па ба ках: рап там 

су стрэ ну, рап там па знаю На та шу. 

Ска жу та ды...

Мне вель мі шмат ёй трэ ба ска-

заць. І — аба вяз ко ва — вось гэ та: 

«Ад дай маё сэр ца!»

Анд рэй В.

Ба ры саў скі ра ён.

ЯШЧЭ РАЗ 
ПРА КА ХАН НЕ...

Гэ ту гіс то рыю мне рас ка заў адзін 

са ста лых вяс коў цаў. Не ка лі ў ма-

ла до сці ён пра ца ваў у рай цэнт ры. 

Там жа су стра каў ся з дзяў чы най. 

Яна бы ла кры ху ста рэй шая за яго, 

што ка ва ле ра зу сім не бян тэ жы ла: 

ён любіў, можа, нават кахаў і ха цеў 

па зна ё міц ца з яе баць ка мі.

...Па куль збі раў ся і да бі раў ся 

да до сыць да лё кай вёс кі, вя до-

ма ж, хва ля ваў ся. Ад нак там, на 

кан ца вым пры пын ку аў то бу са, яго 

су стрэ ла ка ха ная, узя ла пад ру ку, 

па вя ла да ха ты.

Удва іх яны зай шлі на пад во рак. 

Баць кі (бу ду чы цесць і це шча, як 

ду маў жа ніх) су стра ка лі на ган ку. 

Пры ві та лі ся. Гас па дар ад ра зу ж 

ага ро шыў пы тан нем:

— У вой ску быў?

— Быў, — тро хі збян тэ жыў ся 
хло пец.

— У якіх вой сках?

— У буд ба це, — ляп нуў пер шае, 

што прый шло ў га ла ву.

— Ну та ды, ка лі лас ка, у ха ту.

Жа ніх зай шоў пер шы. Уба чыў, 

што ўсё там як мае быць: на по ку ці, 

пад вы шы ва ны мі руч ні ка мі, аб ра-

зы, на лож ках — го ры па ду шак, 

на пад ло зе — са ма тка ныя ды ва ны, 

а ўжо на ста ле... Ад чу ва ла ся, 

што ў ха це жы ве пры стой ная 

сям'я, пра ца ві тыя лю дзі. Што 

ні ка жы, а доб ра з та кі мі і за 

ра бо тай, і за ста лом...

Вы пі лі за ім па пер шай, 

вы пі лі па дру гой, а раз мо ва 

не як не кле іц ца, бо гас па дар 

усё зво дзіць яе да служ бы ў 

вой ску, а зна чыць, гос цю трэ-

ба ўвесь час вы бі раць, аль бо 

хлу сіць да лей, аль бо ўсё ж 

пры зна вац ца.

Гэ та (і па куль не поз на) 

зда ло ся яму ляг чэй шым. Ска-

заў:

— Ві на ва ты я... Схлу сіў вам. 

Не быў я ў сал да тах: баць кі 

мае блат знай шлі, з не кім да-

га ва ры лі ся... Пра бач це!

Ад нак гас па дар на ват не 

па ду маў: ён скры віў ся, як жу-

ра він пра глы нуў, устаў з-за ста ла і 

стро га пра мо віў:

— Той, хто не слу жыў у вой ску, 

ма ёй да чцэ не па ра, не жа ніх! Так 

што, хлоп ча, вунь бог, а вунь па рог. 

Бы вай зда ро вы!

Па чуць неш та па доб нае госць, 

ну вя до ма ж, не раз ліч ваў: як з 

лан цу га са рваў шы ся вы ска чыў з 

ха ты, рва нуў да до му, пры чым не 

на аў то бу се (ка лі ён там бу дзе?), 

а пе ха тою...

У хут кім ча се, як да ла жы ла 

«раз вед ка», тая дзяў чы на вый шла 

за муж (лю дзі ка за лі — за бы ло га 

дэ сант ні ка).

Што ка ва лер? Ён так са ма ажа-

ніў ся, праў да, праз га ды, ужо ста-

рым ха лас ця ком.

...Што ці ка ва, ад бы ва ла ся гэ та 

гіс то рыя, як быц цам, ня даў на: ка-

лі дзяў ча ты яшчэ слу ха лі ся сва іх 

баць коў, а тыя за вя лі кі го нар лі чы-

лі служ бу хлоп цаў у вой ску.

Ге надзь Мі шчук,

в. Вот чы на, Ма ла рыц кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. За ча пі ла, што на-

зы ва ец ца, пер шая фра за з не 

апош няй, дай бог, гіс то рыі пра 

сэр ца: «Усё ча каў, што нех та 

на пі ша маю (ці хоць тро хі па-

доб ную) гіс то рыю, але ж по тым 

зра зу меў, што рас ка заць яе ма гу 

толь кі сам...»

Што праў да, тое праў да. А та-

му кон курс на най леп шую вя сё-

лую ды праў дзі вую пра цяг ва ец-

ца. Да ўдзе лу ў ім за пра ша юц ца 

ўсе. Адзі нае: да сы ла ю чы свае 

гіс то рыі, ка лі лас ка, не за бы вай-

це ся па ве дам ляць ну мар тэ ле-

фо на для апе ра тыў най зва рот-

най су вя зі.
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Дзе са мае 
зыр кае сон ца
Як мы ха дзі лі ў гры бы. Але зу сім не пра іх

УБА ЧЫЎ ШЫ, што ка ля «Ка мен най Гор кі» поў ным хо дам пра да-

юць гры бы — лі січ кі ды па да сі на ві кі (за пя ці літ ро вае вя дзер-

ца лі сі чак дзядзь ка з-пад Ра ка ва пра сіў двац цаць пяць руб лёў), 

вы ра шы ла на вы хад ныя аба вяз ко ва сха дзіць у сваё ад мыс ло вае 

«лі січ ка вае» мес ца. Па мя та е це, як у Пан чан кі: «У кож на га быць 

па він на // Свая ба ра ві на, // Дзе тры ма юць на зя лё ных ру ках // Сос-

ны // Са мае зыр кае сон ца». Вось гэ та са мая ба ра ві на кі ла мет ры за 

тры з па ло вай ад вёс кі і клі ча кож ны год улет ку да ся бе, цяг не, бы 

маг ні там. І зу сім ня важ на, ці зной дзеш ты там які грыб, — га лоў-

нае ту ды прый сці. Гэт кі свое асаб лі вы ры ту ал, вы кон ваць які трэ ба 

кож ны год, інакш... Што бу дзе, ка лі не вы ка на еш, я шчы ра ка жу чы, 

не ве даю, бо ні вод нае ле та да гэ туль без яго не абы хо дзі ла ся. Вось 

і сё ле та — і дождж толь кі скон чыў ся, і ста мі ла ся пас ля на пру жа-

на га тыд ня, а ў гры бы пай сці ўсё роў на аж кар це ла. Яшчэ і сяст ру 

пад ах во ці ла, бо ад ной у да лё кі лес іс ці тро хі вус ціш на. Каб яшчэ 

са ба ка быў — ін шая спра ва. Але наш бе лы ма лень кі кун даль Джым, 

заў сёд ны спа да рож нік ма іх ляс ных па хо даў, пра жыў шы шчас лі выя 

сы тыя сям нац цаць са ба чых га доў, сы шоў, пэў на, у свой са ба чы 

рай, а но ва га мы, праз коль кі ча су пе ра тва рыў шы ся з вяс коў цаў у 

пры ез джых дач ні каў, за во дзіць ужо не ста лі.

КА РА ЦЕЙ, га дзін у два нац цаць (ка лі нар маль ныя грыб ні кі ўжо 

до ма са бра нае пе ра бі ра юць) на цяг нуў шы на но гі цяж кія гу мо-

выя бо ты, пры ха піў шы на жы ды па ке ты, мы вы пра ві лі ся на «ці хае 

па ля ван не». Ча му па ке ты, а не вёд ры ды ко шы кі? Тлу ма чу: ка лі 

рап там «па ля ван не» ня ўда лае, і ў ле се зной дзеш толь кі два му ха-

мо ры ды пяць па га нак, па кет ці хень ка па клаў у кі шэ ню і ідзеш са бе 

з ле су па вёс цы з аду хоў ле ным тва рам, ні бы ты ў той лес па гу ляць 

ха дзіў ды па вет рам па ды хаць. А пус тую ж па су дзі ну ў кі шэ ню не 

сха ва еш. І кож ны, з кім бу дзеш на вяс ко вай ву лі цы ві тац ца, здзек-

лі ва так спы та ец ца: «Што, у гры бы ха дзі лі?»..

Вый шлі за вёс ку жва вай ха дой, але праз хві лін дзе сяць ім пэт 

па чаў зні каць. Сон ца пры пя ка ла ўсё мац ней, бо ты на на гах зда ва-

лі ся ўсё ця жэй шы мі. «Чорт па нёс у гэ ты лес», — буб не ла пад нос 

сяст ра, пе ра скок ва ю чы чар го вую лу жы ну на раз лез лай ад даж джу 

гле іс тай да ро зе. Ка ля Пер ша га мос ці ка (ёсць яшчэ і Дру гі, кі ла мет-

ры на паў та ра да лей) ча ка ла не спа дзя ван ка. За мест не вя лі кай 

жва вай ра чул кі, над якой, за гна най у тру бу, і быў зроб ле ны той 

са мы мос цік, з ад на го бо ку ўтва ры ла ся са праўд нае во зе ра, пад-

та піў шы доб ры ка ва лак ле су. Чэз лыя воль хі, якія яшчэ год на зад 

рас лі на цвёр дай зям лі, ця пер з апош ніх сіл спра ба ва лі вы жыць у 

ва дзе, але бы ло ві да воч на, што шан цаў у іх ня ма. Ві ноў ні кі ўся го 

гэ та га ва дзя но га бяс чын ства, якія прос та за кла лі сцёк у тру бу, па-

бу да ваў шы аку рат у тым мес цы сваю хат ку, спа кой на пла ва лі ля 

са май да ро гі, вы ста віў шы круг лыя бліс ку чыя га ло вы з ма лень кі мі 

воч ка мі і не звяр та ю чы на нас ні я кай ува гі. Ды што баб ры — на ват 

шэ рая чап ля, на якую ледзь не на сту пі лі ля ва ды, ля ні ва ўзля це ла 

прос та з-пад ног, зу сім не спа ло хаў шы ся, і, ледзь не б'ю чы нас 

кры ла мі па га ло вах, пра кры ча ла неш та абу ра на-крыўд нае (вель мі 

па доб нае на «дур ні»).

ПА ВЯР НУЎ ШЫ на Борт ні кі, пай шлі ўздоўж свай го ко ліш ня га се-

на ко су. Га доў трыц цаць на зад яго вы дзя ля лі лю дзям там, дзе 

не ўле зе саў гас ная ка сіл ка або кам байн — уз доўж рэч кі, на прык-

лад. Вось і на ша дзял ка бы ла па між вя ліз ным саў гас ным по лем, 

на якім са дзі лі то лён, то бу ра кі, і той са май ра чул кай, бе ра гі якой 

бы лі за рос лыя воль ха мі, — вуз кі — мет ры тры — учас так, дзе 

рас ла мяк кая і са ка ві тая, бы на са праўд ным по пла ве, тра ва. А ў 

воль хах бы ла кры ніч ка, з якой, па куль су шы лі се на, на бі ра лі ва ду, 

і бы ла яна та кая ха лод ная, што і ця пер ад ад на го ўспа мі ну сцяг вае 

зу бы... Саў гас нае по ле і сён ня на мес цы — сё ле та на ім ужо па ча лі 

жаць тры ці ка ле. Ад на шай ды су сед няй дзя лян кі за стаў ся толь кі 

ўспа мін — усё па рас ло хмы за мі ды асо там, тут ужо даў но ні хто не 

ко сіць, бо ка роў у вёс цы ўжо коль кі га доў ня ма ні вод най. Спра ба ва-

лі знай сці кры ніч ку — і да яе не даб ра лі ся, бо ўсё па за рас та ла...

А да ле су бы ло яшчэ да ле ка ва та. І іс ці трэ ба бы ло па сле дзе 

ад ко ла ся род вы со ка га — ледзь не па по яс — тры ці ка ле. Па куль 

даб ра лі ся да ўзлес ку, сіл ужо амаль не за ста ло ся. Дый у са мім 

ле се бу ра на ра бі ла за ва лаў, якія да гэ туль ні хто не ра за браў. «Ну і 

дзе яны, твае гры бы?» — ужо не ці ха, а ва ўвесь го лас абу ра ла ся 

сяст ра, пе ра ла зя чы це раз чар го вую па ва ле ную ел ку. «Па ча кай, 

за раз прый дзем», — су па кой ва ла я, са ма ўжо, ка лі шчы ра, не ве-

ра чы ў пос пех грыб ной аван ту ры.

АЛЕ рап там за ва лы скон чы лі ся, і на па гор ку ся род сма раг да ва-

зя лё на га мо ху, які па бліск ваў пад пром ня мі сон ца кро пель ка мі 

ня даў ня га даж джу, мы ўба чы лі рос сып аран жа вых ка пя лю шы каў. 

Лі сі чак бы ло шмат, іх у гэ тым мес цы не збі раў ні хто (бо гэ та ж маё 

мес ца!) Зра за ю чы ад ну ся мей ку, во кам ужо піль на ваў дру гую, 

трэ цюю... Ку ды па дзе лі ся стом ле насць і мля васць, спрыт на пе ра-

бя га ю чы па між па лян ка мі, мы вы да ва лі не зу сім зра зу ме лыя, але 

аб са лют на шчас лі выя і за да во ле ныя гу кі. Усё бы ло як... не па мя таю 

коль кі га доў на зад, ка лі, склаў шы се на ў ко пы і ча ка ю чы, па куль 

муж чы ны па яго пры едуць, мы за зір ну лі ў не да лё кі лес, і я знай шла 

вось гэ та сваё грыб ное мес ца, якое і сё ле та не пад вя ло, да ча ка ла-

ся, і сон ца пра бі ла ся праз хма ры, ні бы та спе цы яль на, каб па ці ка-

ваць праз га лін кі бя роз на ра дасць на шай чар го вай су стрэ чы...

А што ж гры бы? — спы та е це. Гры бы як гры бы. Пе ра бра лі, зва-

ры лі ў гарш ку на вог ні шчы, па кла лі ў мя шэч ках у ля доў ню. Як раз 

заўт ра сям'я вя лі кая збя рэц ца, вось з ма ла дой буль бай і з'я дзім. 

Ды і пры чым тут уво гу ле гры бы? Зу сім не пра іх раз мо ва бы ла.

ПА МЯ ТА Е ЦЕ, як у Пан чан кі: «Ве цер, та бе па гус ці па ра // У со-

неч ных вер ха ві нах... // Ка му сі ні стэп, // Ка му га ра, // А мне 

мая ба ра ві на — // Ма лен ства май го кра і на»...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

...

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


