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I СМЕХ I ГРЭХ
Што праўда, тое праўда: у гарадах цяпер шмат
хто гадамi, а то i дзесяцiгоддзямi, жыве з людзьмi ў
суседстве i амаль нiкога не
ведае — хiба ў твар.
Нам у гэтым сэнсе «пашчасцiла»: не паспелi мэблю ў кухнi развесiць, як са
столi ў куце закапала, а
потым яшчэ i пацякло: нас
затапiлi.
У такiх выпадках хоцьнехаць пазнаёмiшся з суседзямi.
Такiм чынам, над намi, на
пятым паверсе, жыве сям'я
ў складзе бабулi Цiмафееўны (ёй цяпер, мусiць, добра
за 80?), яе дачкi Зоi, зяця
Вiктара i ўнучкi Наташы.
Якраз з ёй мы нядаўна
ў гастраноме сустрэлiся, у
чарзе да касы стаялi, гаварылi, як водзiцца, аб тым,
што хвалюе.
...Наташа пачала з таго,
што цяпер яны ў кватэры
ўдзвюх з бабуляй засталiся,
што бацькi яшчэ ў сакавiку
з'ехалi на дачу, у так званую
самаiзаляцыю. (Мацi, маўляў, прызнала, што калi да
яе iнфарктаў яшчэ i вiрус,
то з хаты сама ўжо не выйдзе — выносiць давядзецца...). А вось бабуля пакуль
што з iмi не паехала — засталася дома.
...У тую ранiцу яна яшчэ
моцна спала. Наташа ўстала першая, пайшла на кухню, набрала з крана вады i
скрывiлася: пах быў, мякка
кажучы, не з прыемных.
«I чым гэта бабуля посуд памыла?» — падумала ўнучка i тут жа стала перамываць — кубкi, талеркi...
Часу на гэта ў яе бракавала (бо на работу ж трэба), а яшчэ меней... толку,
бо пах чамусьцi не сыходзiў,
а наадварот, узмацняўся:
нейкай брыдой стала несцi
не толькi ад посуду, але i ад
губкi, якой яна карысталася,
ад уласных рук.
Давялося схадзiць у ванны пакойчык, узяць усё новае, яшчэ раз «прайсцiся»
па талерках...
I зноў нiчога не зразумець, бо пах не знiкаў. «Значыць, справа не ў мыйных
сродках? Не ў губцы i не ў
бабулi? — рабiла высновы
ўнучка. — Тады ў чым? Цi...
у кiм?»
Ад здагадкi Наташа аж
села: «Што там пiсалi пра
каранавiрус? Ага, што чалавек, захварэўшы на яго,
не адчувае паху?.. Ё-маё, —
спу жа ла ся жан чын ка, —
дык гэта ж пра мяне, бо адчуваю толькi адзiн... Няўжо
падчапiла?
Але ж дзе? Ад каго заразiлася? З кiм калi сустракалася? Каго магла заразiць
сама? I што будзе далей?
Хто прыгледзiць за бабуляй? Хто будзе ездзiць на
дачу i вазiць прадукты бацькам? Што ўрэшце рабiць самой — вось зараз?..»
Пад цяжарам гэтых зусiм нечаканых праблем у
Наташы ўзмакрэла спiна.

«Трэ ба, — па ду ма ла, —
змераць тэмпературу». Да
ўсяго ёй нясцерпна захацелася пiць...
I добра, што бабуля трымае ў кухнi графiн...
Наташа налiла ў шклянку вады, паднесла да вуснаў i...
Ура: вада ў ёй пахла...
вадою! А далей — «метадам спроб» — духi духамi,
герань — геранню, шампунь — крапiвой! Значыць,
не ўсё так дрэнна?!»
Шчаслiвая ад гэтай думкi, Наташа неяк сабралася
на работу i выбегла з кватэры...
Па лесвiцы, насустрач
ёй, крочыў сусед з дзвюма
бутлямi вады з крамы.
— З кранаў нешта незразумелае сёння цячэ, —
сказаў Наташы. — У санстанцыю i «Водаканал» ужо
многiя пазванiлi. Там сказалi, што будуць разбiрацца.
А пакуль во — з магазiна
нясу».
Збегала туды i Наташа:
купiла вады (пад абед яе
ў бочках у двор прывезлi),
прыказала бабулi, каб пад
кранам нават рукi не мыла.
...Былi, карацей, «прыгоды» з вадою ў двух раёнах
сталiцы, у канкрэтных дамах i кватэрах.
Суседка расказала мне
пра свае, дзякуй богу — са
смехам.
А. Клiмковiч,
г. Мiнск.

ЯГО ЗВАЛI МIША
...З дзяцiнства марыла:
вось вырасту, скончу iнстытут i тады зажыву каралеўнай. Буду мець свой дом цi
кватэру (гэта не вельмi важна)... Важна, што там будзе
свая багатая бiблiятэка i, вядома ж, каханы прынц...
Ён, як гэта часта здараецца, не дачакаўся, пакуль
я вырасту: з'явiўся куды раней.
Мне было ўсяго 14, i ў нас
у Вiцебску афiцыйна адкрываўся парк. Падрыхтоўка да
гэтай падзеi пачыналася загадзя: садзiлiся дрэўцы на
беразе Дзвiны, стваралiся
скульптуры жанчыны з вяслом i вясёлых мядзведзiкаў,
будавалася лодачная станцыя, танцпляцоўка...
А побач з ёй напярэдаднi
з дошак скалацiлi сцэну, i
ўжо адтуль на ўсю моц грымела музыка, гучалi песнi,
бай кi, вер шы, па каз ва лi
сваё майстэрства танцоры
i фокуснiкi. Але ж самае галоўнае было не гэта: стоячы
сярод дзяўчат, я заўважыла, што ў мой бок пазiрае ну
такi прыгожы хлапчук...
З гэткай радасцi (i, вядома ж, каб «з усiх бакоў
паказацца»), я стала гучней смяяцца, рабiць нейкiя
заўвагi наконт няўдалых нумароў канцэрта, адбiваць
да лонь кi пас ля ўда лых...
Сяб роў кi мя не з ах во тай
падтрымалi, i...
Справа была зроблена:
той хлапчук падышоў да
нас, мы разам сталi глядзець канцэрт, прычым ён

ЖЫЦЦЯПІС
таксама час ад часу казаў,
што гэтую байку (тады яны
часта гучалi са сцэны) трэба
чытаць iнакш...
Вось так мы сустрэлiся з
Мiшам. Ён вучыўся ў iншай
школе, але гэта нам нiколькi
не перашкаджала. Мы сталi
сустракацца, абмяркоўваць
школьныя справы, адзнакi, кнiгi, катацца на лодцы,
хадзiць у кiно (тэлевiзараў
яшчэ не было)... Мiша мне
вельмi падабаўся, i я, што
называецца, аж са скуры
лезла — старалася спадабацца яму — як Чэхаў пiсаў,
i тварам, i адзеннем, i душой, i думкамi.
А палёт iх тады быў вельмi высокi!
Я ў той час хадзiла ў гурток мастацкага чытання, сама трохi пiсала вершы i на
кожнай сустрэчы чытала iх
Мiшу. Да таго ж пастаянна
нешта расказвала, каб паказаць, якая я — нi больш
нi менш — найлепшая!
I чым болей я гэта рабiла — выступала, узвышала
сябе — тым нейкiм «нiжэйшым» i цiшэйшым рабiўся
Мiша.
А ўрэшце ён аднойчы
мне вы даў: «Слу хай, ты
та кая та ле на вi тая, та кая
разумная... А я? Я — нiхто
ў параўнаннi... Просты смяротны. Мы не пара з табой.
Прабач».
Сказаўшы так, Мiша...
пайшоў! I пайшоў... назаўсёды.
Дурняў, кажуць, i ў царкве б'юць. Правiльна робяць!
Абы паразумнелi.
...Праз гады ўжо iншы
хлопец, якi вельмi хацеў
мне спадабацца, спытаў:
— Слухай, я табе столькi
пра сябе расказаў. А ты ўсё
маўчыш i маўчыш. Чаму ты
такая скрытная?..
Што мне было адказаць?
Што мне ўжо трохi больш за
14? Што я такi падрасла i, вiдаць, крыху паразумнела?
(Ну сапраўды: не расказваць жа яму пра маё першае
школьнае каханне? Пра тое,
што яго звалi Мiша?)
З. М.,
Глыбоцкi раён.

ПАСЛУХМЯНАЯ
ДАЧКА
Праўду кажуць: што нi
хата, то свой комiн (i ў працяг — што нi шафа — свой
шкiлет).
Я здаўна i вельмi добра
ведала гэтую сям'ю, шчыра
паважала гаспадыню, абодвух гаспадароў, дзяцей...
I толькi цяпер пачула, што не
ўсё там было так проста.
Але ж па парадку.
У адным невялiкiм нашым гарадку жыла звычайная маладая пара, гадавала
дваiх дзяцей. А потым скуль
нi вазьмiся хвароба... I галоўнае, як яны з ёй нi змагалiся, чаго нi рабiлi — а справiцца не змаглi: засталася
жанчына ўдавой.
Ёй, вядома ж, цяжка было, але рук не апусцiла, хiба
што грубаватая трохi зрабiлася, не па гадах суровая...
Што, як нi дзiўна, нават болей вабiла мужчын. Бо гэта ж
не нейкая там шалахвостка цi «развядзёнка», а сур'ёзная жанчына, удава —
дагледзела хворага мужа,
адна гадуе дзяцей...
Словам, закахаўся ў яе
адзiн малады, працавiты,
прыгожы хлопец, настойлiва заляцаўся i праз ней-
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кi час дамогся свайго: стаў
законным мужам i бацькам
для сiрот (нават лепшым,
людзi казалi, чым асобныя
родныя)... А ўжо як свая дачушка з'явiлася — дык на
сёмае неба ўзляцеў!
Песцiў малую — сваю
крывiначку, але i на «чужых» нi голас не павышаў,
нi папругай не страшыў —
лiчыў, што права не мае,
ды i «што ж тады людзi скажуць?»...
А вось мацi з дзецьмi паранейшаму строгай была,
усiх прывучала да працы i
да парадку...
Хоць Аню, старэйшую, як
быццам i не трэба было: яе
змалку ў прыклад ставiлi i
дома, i ў школе, бо выдатнiца, акуратыстка. I ва ўсiм
паслухаецца. I зробiць што
нi скажы...
Так яно было: равеснiцы
ўжо пра свае «любовi» расказваюць, а яна толькi вочкамi лыпае. Яны ўсiм класам на дыскатэкi бегаюць, а
ёй нельга — не можа аслухацца бацькоў, хоць у самой
аж пяты гараць: музыка на
ўвесь гарадок, вясна... Ну як
тут утрымацца?
Ры зык нула раз (дзе
адзiн, там i два... Там тры
ды чатыры...): усе палеглi
спаць, а яна — у акно i на
танцы. Сястрычцы, каб не
выдала (у iх ложкi побач),
паабяцала «чаргу адбыць»:
замест яе i посуд памыць,
i ў ква тэ ры пры браць...
(Абедзвюм, выходзiць, выгада, бацькi ўжо i малую нахвальваюць: бач, падрасла,
усяму навучылася...)
Вось так праляцелi вясна
ды кароткае лета — пачалiся заняткi ў школе. Апошнi
год, выпускны... Тут ужо не
да танцаў.
...Карацей, можа, бацькi
i не ведалi б, што яны, тыя
танцы, былi, калi б мацi не
«развяла» чарговае мыццё
ды перад iм не праверыла
кiшэнi ў Анюцiных джынсах
i не дастала адтуль паперку,
якая аказалася сапраўднай
«бомбай»: квiтанцыяй... з
выцвярэзнiка (?!) на 15 рублёў... I на ёй — чорным па
белым — прозвiшча, iмя
ды iмя па бацьку Анi (?!), яе
хвалёнай, яе паслухмянай
дачкi.
У мацi спачат ку нейкi
сту пар быў, ня вер'е, потым — слёзы, крык ды сапраўдны допыт. I невядома
яшчэ, чым бы ён скончыўся,
калi б за дачку не заступiўся бацька, калi б тая сама
ва ўсiм не прызналася, не
расказала — шчыра, як на
духу — i пра вылазкi на дыскатэкi, i пра тое, як у сяброўкi на дзень народзiнаў яны
выпiлi трохi вiна, вечарам
выйшлi на вулiцу, дзе iх, усю
кампанiю, «замялi» ў выцвярэзнiк... Адтуль i ў той самы
вечар дзяўчат забрала мацi
iмянiннiцы, яна ж заплацiла
штраф... А грошы Аня ёй аддала — сваiмi, з тых, што
зарабiла на ягадах.
...Добра ўсё, што добра
канчаецца: мацi тады адпаiлi
валяр'янкай (бацька таксама
яе хлебануў), а дзецi iх на
свае вочы ўбачылi, што ўсё
таемнае становiцца яўным.
I ўсё дрэннае таксама, на
жаль, нiдзе не знiкае — застаецца ў памяцi. Часам —
на ўсё жыццё.
Л. Чыгрынава,
г. Мiнск.
Рубрыку вядзе
Валянцiна ДОЎНАР.

Неасабісты суб'ектыў

ЧАРНIЧНАЕ
ВАРЭННЕ
Што можна прынесцi ў торбе з Камароўкi

Н

А Камароўцы, на сезонным рынку, ягад гэтымi днямi — процьма. Малiны, познiя блiскучыя клубнiцы,
вiшнi (беларускiя — па два з паловай рублi за кiлаграм,
малдаўскiя — па шэсць пяцьдзясят, пакаштавала i тыя, i
тыя — рознiцы анiякай), буякi, чарнiцы. Менавiта па чарнiцы
я i выправiлася ў абед, бо на выхадныя ссовацца ў лес не
выпадае, а якая ж зiма без чарнiчнага варэння? Яно, канешне, калi ягады не сам збiраеш, не такое смачнае, але ўсё ж...
Купiла два кiлаграмы ў загарэлай цёткi з чорнымi ад ягад
рукамi, якая прывезла iх у Мiнск ажно з Драгiчынскага раёна. Гаваркая паляшучка спрытна насыпала ягады ў пакет
проста з прылаўка — яны там ляжалi велiкаватай горкай
без нiякай скрынкi, — набiраючы iх шырокiм шуфлiкам для
смецця. Ягады былi неперабраныя, з лiсцiкамi i хваёвымi
iголкамi, давялося павазiцца ўвечары, iх перабiраючы. Я наўмысна купiла такiя — не таму, што таннейшыя, а каб хоць
на паўгадзiны вярнуць iлюзiю, што гэта я сама прынесла iх
з лесу i вось цяпер корпаюся, выбiраючы пацяруху. Ссыпала iх у шырокую каструлю, засыпала цукрам, уключыла
плiту... Праз колькi хвiлiн па пакоях разлiўся кiславаты водар нагрэтых на сонцы летнiх узлескаў, i прыйшло раптам
пачуццё дзiвоснага спакою, якое так рэдка можна злавiць
у гэтым шалёным жыццi...
а чарнiц у мяне асабiста пiетэт з дзяцiнства. Мо таму,
што мясцiны ў нас не надта на гэтыя ягады багатыя —
суглiнкаў яны не любяць, i, каб назбiраць колькi лiтраў, трэба
iсцi за блiзкi свет. Думаю, менавiта таму чарнiцы ў нас называюць паважлiва — Ягады. Малiны — гэта малiны, дурнiцы —
дурнiцы, бруснiцы — бруснiцы, а чарнiцы — ягады. Пайсцi ў
ягады — значыла падацца ў далёкi лес, «зубатыя» абрысы
якога ледзь вiдаць на даляглядзе. Завецца ён Тайга (у дзяцiнстве думалася, што гэта тайга i ёсць), i, акрамя ўсялякiх
ягад ды грыбоў, шмат у iм усякага звяр'я, таму збiралiся туды,
як у небяспечную экспедыцыю, цэлымi кампанiямi. Разбрыдалiся па вялiзным лесе, усё ж азiраючыся, каб не згубiцца,
каб бачыць кагосьцi са спадарожнiкаў. Асаблiва баязлiвыя
цёткi ўвесь час гукалi адна адной, i вэрхал стаяў яшчэ той,
зусiм як у Коласа: «Марыля, гу! гу-гу, Тацяна! // — Гу-гу, Магдуся! Гу, Мар'яна! // — Антоля! цётка Мiхалiна! // — Алеся!
Зося! Катарына!»... Карацей, калi i сапраўды хадзiў там паблiзу якi воўк, як нас палохалi дарослыя, дык джгаў, напэўна,
у гушчар з усiх ног ад гэтай гарластай пераклiчкi.
ўвесь час здзiўлялася (здзiўляюся, згадваючы i
сёння), як гэтыя цёткi маглi так хутка назбiраць
поўныя дзесяцi-дванаццацiлiтровыя вёдры дробных ягад.
Прычым нiколi не карысталiся нiякiмi «камбайнамi» — усё
рукамi. Я асабiста, нават ужо дарослая, на такi подзвiг
была няздатная. Самае вялiкае дасягненне — бiтончык на
два з паловай лiтры. Мы тады выправiлiся ў лес, лiчы, усёй
сям'ёй — брат з жонкай, сястра з мужам, i я са сваiм неадчэпным хаўруснiкам ва ўсiх лясных прыгодах — кундалем
Джымам. Ведаючы мой асаблiвы «талент» збiраць чарнiцы,
брат знайшоў самы буйны ягаднiк, прывёў мяне да яго, сказаў здзеклiва: «Ну, калi ўжо тут не назбiраеш...» Ад ягад,
якiя, здавалася, вiселi цэлымi гронкамi, стракацела ўваччу,
яны самi прасiлiся ў рукi i... у рот. Хутка назбiраўшы цэлую
жменю, я iх туды i адправiла. Потым яшчэ i яшчэ (чарнiцы
можна есцi бясконца, а тыя былi буйныя, спелыя i салодкiя).
Сабака быў памочнiкам яшчэ тым — разлёгшыся пасярод
ягаднiку, ён лянiва хапаў зяпай самыя спелыя чарнiцы i
жаваў iх, заплюшчыўшыся ад задавальнення.
Так i знайшлi нас старэйшыя, якiя набралi ўжо поўныя
дзесяцiлiтровыя вёдры, — разамлелых i задаволеных, з
чорнымi пашчамi (у мяне былi чорныя яшчэ i каленi, бо
ўкленчыўшы збiраць было лацвей). Бiтончык сiратлiва стаяў
убаку, у iм было ледзь прыкрытае дно. Пераглянуўшыся i
пацiснуўшы плячыма, мае родныя пассыпалi ў няшчасную пасудзiну коптары са сваiх вёдраў — i бiтончык стаў
поўны. Па вёсцы я несла яго з гонарам, не зважаючы на
кпiны, якiя гучалi ў мой адрас усю дарогу. (Дарэчы, гучаць
i сёння, калi за сямейнай бяседай прыгадваем свае колiшнiя прыгоды...)
пасля з чарнiц варылi варэнне. Самае смачнае, самае, па вясковых мерках, каштоўнае. Гэта малiны
маглi варыцца ў звычайным гаршку цi выварцы на трыногу ў
двары, на чорныя ж ягады даставаўся адмысловы медны таз,
i варылi iх толькi на плiце. Ад паху, якi лунаў па хаце, цяклi
слiнкi, так хацелася пакаштаваць таго варэння. Яго разлiвалi
ў слоiкi, але абавязкова заставалася кружачка, якая нi туды
нi сюды (я думаю, мама адмыслова так падгадвала). Вечарам мама пякла гару блiноў, уся сям'я — i большыя, i меншыя — садзiлася вакол стала i мачала скручаныя ў трубачку
блiны ў пералiтую з кружачкi ў талерку дзiвосную смакату.
Рытуал працягваўся i зiмой — чарнiчнае варэнне даставалi
з кладоўкi на выхадныя, калi прыязджалi старэйшыя дзецi,
i можна было вось так — усёй сям'ёй — сядзець разам, ласавацца, павольна размаўляць i згадваць пра лета — i пра
тое, што было, i пра тое, што абавязкова будзе...
ЭЎНА, менавiта жаданне адчуць тое самае... калi
хочаце — шчасце i пацягнула мяне сёлета на Камароўку, дзе гаваркая цётка з-пад Драгiчына насыпала
мне ў торбу неперабраных чарнiц. I на нейкi момант нават
здалося, што гэта я сама iх сабрала ў Тайзе, i дзесьцi наводдаль перагуквалiся вясковыя кабеты, а побач у ягаднiку
ляжаў белы калматы сабачка i лянiва хапаў ягады чорнай
ад iх жа зяпай...
Алена ЛЯЎКОВIЧ.
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