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ПРЫ ЁМ НЫ 
ПА КОЙ
Тры га дзі ны, вар тыя трох ме ся цаў

Ней кая во сень ская мо да сё ле та ў се ці ве пай шла — пі саць баль-
ніч ныя дзён ні кі. Трап ляе ча ла век, які мае ней кія пуб лі цыс тыч ныя 

здоль нас ці, на не скла да ную апе ра цыю ці, ска жам, нер вы пад ля чыць, 
пра бу дзе тры тыд ні або тры дні — і па не сла ся. Тут та бе і Чэ хаў, і Шэкс-
пір, і дзя ду ля Фрэйд у ад ным фла ко не. Не баль ні ца, а прос та-та кі тэ атр 
ча ла ве чых за ган, дзі вац тваў, раз ва жан няў і ўчын каў. І ся род гэ тай дзеі 
сам аў тар — бе лы пу шыс ты фі ло саф, які прос та вы му ша ны цяр пець 
усё, што ад бы ва ец ца ва кол, а каб тры ваць бы ло ляг чэй — пі ша на-
тат кі, якія пас ля ну прос та аба вяз ко ва трэ ба вы клас ці ў вір ту аль най 
пра сто ры на ўсе агуль нае пра чы тан не і аб мер ка ван не.

Вось і па ду ма ла ся: а чым я гор шая? Праў да, до свед мой ін ша га 
кштал ту — за да во лі ка рот кі пра ме жак ча су два ра зы да вя ло ся не-
каль кі га дзін пра вес ці ў пры ём ным па коі баль ні цы хут кай да па мо гі. 
Хтось ці ска жа, што гэ та зу сім ня шмат, але, ка лі ты ў ро лі пе ра пу жа-
на га сва я ка, а на ка рэ це «хут кай» пры мча лі сю ды твай го са ма га 
бліз ка га ча ла ве ка, — гэ тыя тры га дзі ны вар тыя, пэў на, трох ме ся цаў, 
ка лі б ты ля чыў ся сам. Пры ём ны па кой — гэ та не баль ніч ная па ла та: 
тут усё хут ка, імк лі ва, тут аго ле ныя нер вы і па чуц ці, тут паў сюль ча-
ла ве чы не су па ко е ны яшчэ боль і гэт кая са мая ча ла ве чая тры во га. 
Тут ад су зі ран ня на ва коль най рэ ча іс нас ці не ста но віц ца ляг чэй — яна 
на ад ва рот рэз ка б'е па ва чах і ву шах, па і без та го на пру жа ных па-
чуц цях. Хі ба што ра зу мен не та го, што не адзін ты тут та кі, але гэ та 
не вя лі кае су ця шэн не.

Ужо на ган ку пры ём на га па коя су стрэ лі пер ша га па цы ен та. Муж-
чы на ста яў, аба пёр шы ся дзвю ма ру ка мі аб ма шы ну «хут кай» і 

хіс таў ся, як па да ло ся, ад не вы нос на га бо лю. «Гэ та яго прос та вы-
пус ці лі тро хі пра вет рыц ца, — рас тлу ма чы ла ўрач «хут кай». — Ён, 
глянь це, які п'я ны. Мы ж па він ны ўсіх па вы клі ку за бі раць, ка лі ёсць 
па ка зан ні. У гэ та га, мо жа, пя чон ка сха пі ла, мо жа, ціск пад ня ўся. 
Вось і пры вез лі...»

У пры ём ным па коі жа но ча га ад дзя лен ня — не каль кі па жы лых 
жан чын з ад ноль ка вым вы ра зам па ку ты на тва рах. Ва ўсіх — скок-
нуў ціск, сха пі ла сэр ца. Ка бет хут ка агля да юць, ро бяць не аб ход ныя 
ана лі зы, тут жа, за шыр май, зды ма юць кар дыя гра му. Рэ агу юць яны 
па-роз на му: хтось ці спа кой на тлу ма чыць док та ру гіс то рыю сва ёй 
хва ро бы, хтось ці абу ра ец ца, што ме на ві та ёй удзя ля юць ма ла ўва-
гі, хоць мед сяст ра ўжо зва зі ла яе на ка ляс цы на ўсе ана лі зы і трэ ба 
кры ху па ча каць рэ зуль та таў. Цёт ка ні чо га чуць не хо ча, гуч на вы каз-
вае прэ тэн зіі (па мя та е це, у Раз эн ба у ма: «...голосит: «Я умираю! Вас 
дож дешь ся — рань ше в гроб уля жешь ся!»), ка лі ж урач пы тае, што 
ба ліць, злос на ад каз вае: «Усё!» «У вас ціск ужо нар ма лі за ваў ся, але 
трэ ба па на зі рац ца. Афарм ля ем шпі та лі за цыю?» — «Я тут ні хві лі ны 
не за ста ну ся!» Ма ла дзень кія мед сёст ры толь кі ўсмі ха юц ца: ба бу ля за 
пяць дзён тут ужо трэ ці раз. «Што ты хо чаш, адзі но кая, вось і вы клі кае 
«хут кую», як толь кі пры ціс не. Ба іц ца ад на па мер ці, дый з людзь мі 
вось па бы ла», — спа гад лі ва га во раць ад на ад ной.

Ме на ві та тут, у пры ём ным па коі, ча ла ве чая адзі но та ві даць ва 
ўсёй сва ёй страш най сут нас ці. Ба бу ля, якая ча кае, па куль яе 

за бя руць у па ла ту (да гэ туль яна тлу ма чы ла мед сяст ры: «У мя не, 
дзі цят ка, усё з са бой па трэб нае для баль ні цы са бра нае, гэ ты па кет 
у ша фе ўвесь час ста іць. Я ж ад на жы ву, ня ма ка му пас ля пад вез-
ці».), з та кой зайз драс цю і ту гой пра во дзіць ва чы ма сваю ра вес ні цу, 
якую кла пат лі ва, па ста ян на пе ра пыт ва ю чы «як ты, ма ма?» вя зе на 
ка ляс цы сі вы ўжо сын, што, гле дзя чы на яе твар, хо чац ца ўку сіць 
ка фель ную сця ну.

Пры вез лі яшчэ ад ну баб ку з за бін та ва най га ла вой, над іл бом рас-
плы ва ец ца пля ма кры ві. Мо жа, спа тык ну ла ся ці, крый бо жа, ста ла 
ах вя рай ся мей на га гвал ту? Ака за ла ся, ці каў ная ба бу ля ха це ла да-
стаць неш та з вы со кай ша фы на воб ма цак і скі ну ла са бе на га ла ву 
цяж кую ста ту эт ку. Ба бу лю па вез лі ў траў ма та ло гію, але дзя жур ны 
ўрач, які яе агля даў, су па кой вае пе ра па ло ха ную ўнуч ку: «Не хва-
люй це ся, у яе ў гор шым вы пад ку стра сен не...»

Му жы чок га доў пад шэсць дзя сят з па бі тым тва рам і, хут чэй за 
ўсё, зла ма ным но сам, не вель мі тры ва ла сто я чы на на гах і вы-

ды ха ю чы сму род пе ра га ру, пас ля «пра вет ры ван ня» на ган ку ўжо, 
мо жа, пя ты раз блы тае на пра мак і за хо дзіць у пры ём ны па кой для 
жан чын. «Тут жан чы ны! Вам ту ды!» — на пя ты раз кры чым гэ та ўжо 
хо рам. Ня ўцям на па ту паў шы, стра ся нуў шы га ла вой і ма цюк нуў шы ся, 
дзядзь ка кі ру ец ца да вы ха да.

Чым блі жэй да но чы, тым час цей чу ваць: «Са ні та ры!» Гэ та зна-
чыць, хут кая пры вез ла па цы ен та, які не мо жа ру хац ца сам, і па трэб-
ныя на сіл кі. Усіх вя зуць у муж чын скае ад дзя лен не, ад туль вель мі 
хут ка — у траў ма та ло гію. Па цяр пе лыя ў асноў ным не цвя ро зыя. 
Ма ла ды хло пец, яко га вя зуць на ка тал цы, на цяг вае на га ла ву прас-
ці ну, ага ля ю чы пры гэ тым бе лы жы вот. «Што, со рам на, ба іш ся, што 
на ві дэа ў Ютуб тра піш?» — ці то жар туе, ці то так пад ба дзёр вае 
не ба ра ку ўрач.

Уво гу ле, ура чы пры ём ных ад дзя лен няў — гэ та лю дзі асаб лі вай 
вы трым кі. За хоў ваць раз важ лі васць і доб ра зыч лі васць у та кіх 

лі та раль на эк стрэ маль ных умо вах — гэ та, я вам ска жу, трэ ба ўмець. 
Так-так, доб ра зыч лі васць, я не па мы лі ла ся. На ма ля ва ны ў свя до-
мас ці мно гіх з нас воб раз цы ніч на га «ка на ва ла» ў мя не аса біс та 
рас сы паў ся ўшчэнт. Тут пра цу юць у асноў ным ма ла дыя хлоп цы і 
дзяў ча ты. Раз маў ля юць спа кой на, слу ха юць уваж лі ва, дзей ні ча юць 
хут ка і ўпэў не на, кі ру юц ца не толь кі ве да мі, але і ін ту і цы яй. Ня даў на 
зна ё мую та кія вось хлоп цы вы ра та ва лі ад не мі ну чай па гі бе лі — на 
сваю ры зы ку пра апе ры ра ва лі, без рэнт ге ну, бо кож ная хві лі на маг ла 
каш та ваць жыц ця. А яшчэ ва ўсёй гэ тай мі тус ні яны зна хо дзяць час і 
маг чы масць ска заць раз губ ле ным лю дзям, якія з ча кан нем і на дзе яй 
за гля да юць ім у во чы: «Не хва люй це ся, у вас усё бу дзе доб ра»...

На гэ тай ап ты міс тыч най но це да зволь це мой ка рот кі баль ніч ны 
дзён нік скон чыць. Мож на бы ло б, вя до ма, яшчэ па раз ва жаць пра 

тое, што ў мно гіх сва іх праб ле мах са зда роў ем ві на ва тыя мы са мі, 
і на ват пра тое, як па вы сіць зар пла ту ўра чам — усё-ткі ажыц ця віць 
ко ліш нюю ідэю спа га няць гро шы за вы клік «хут кай» да п'я ных гра-
ма дзян. Але ў лю бым вы пад ку га лоў ным за ста нец ца па жа дан не і 
са бе, і ўсім доб рым лю дзям: лепш ні ко лі ту ды не трап ляць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by



ДРЭС-КОД 
ПА НЯ ВО ЛІ

Ся род лю дзей (а тым больш ма-
ла дых), му сіць, ня ма та кіх, хто не
ха цеў бы адзя вац ца пры го жа, зруч на, 
мод на. Шка да вось толь кі, што яна, 
гэ та мо да, хут ка мя ня ец ца, што за 
ёй не па спя ва еш на ват са чыць, а ўжо 
ад па вя даць...

У 50—60-я га ды мі ну ла га ста год-
дзя мы, хлоп цы, фар сі лі, пом ню, у 
«кля шах» (лі ней кай ме ра лі, у ка го 
яны шы рэй шыя). Што, да рэ чы, зруч-
на бы ло, бо пры кры ва ла абу так, у 
не ка га — не вель мі но вы, у не ка га — 
не вель мі чыс ты...

По тым на зме ну кля шам прый шлі 
порт кі-ду дач кі. Каб на дзець аль бо 
зняць іх, па тра ба ва ла ся ча сам да па-
мо га сяб роў ці не ка га з ся мей ні каў.

Гэ ты ж строй да паў ня лі ча ра ві-
 кі-лы жы з доў гі мі вуз кі мі на са мі. 
А вось га лаў ныя ўбо ры та ды на огул не 
пры зна ва лі ся. У вы ні ку ў ма ра зы ды 
не па гадзь са праўд ная па ку та бы ла: 
ад мяр за лі і ву шы, і но гі. У клуб або з 
клу ба хлоп цы нес лі ся под бе гам, а ка-
лі да во дзі ла ся пра во дзіць дзяў чы ну, — 
аль бо ра зам з ёй «вы тан цоў ва лі», 
аль бо лез лі ца ла вац ца (так хоць тро хі 
цяп лей бы ло).

Зрэш ты, што тут ка заць пра хлоп-
цаў, ка лі ў па го ні за мо дай пер шы мі 
бы лі не яны: іх, як заўж ды, аб га ня лі 
дзяў ча ты.

...Гэ тая чац вёр ка ма ла дых і пры-
го жых не ска заць, каб па між са бой 
вель мі сяб ра ва ла: прос та пра ца ва ла 
ў ад ной до сыць па ва жа най уста но ве 
і та му час ця ком тры ма ла ся ра зам. 
Ва ўся кім ра зе, на роз ных на ра дах 
ды па ся джэн нях мес цы зай ма ла по-
бач — у пер шым ра дзе, пе рад са май 
тры бу най ды ста лом прэ зі ды у ма (без 
іх та ды ні я кіх збо раў не бы ло)...

Вы ба ру адзен ня, трэ ба ска заць, 
так са ма: усе куп ля лі тое, што зрэд-
ку з'яў ля ла ся ў про да жы, аль бо да-
ста ва лі не дзе тка ні ну і шы лі са бе на 
за каз.

Дык вось не як усе чац вё ра зга да-
ных ма ла дзіц (што ці ка ва — кож ная 
па асоб ку) пры ку пі лі па ад рэ зе вель-
мі мод на га ў той час яр ка га з узо ра-
мі крымп ле ну і па шы лі са бе но выя 
су кен кі. Вя до ма ж, з улі кам мо ды і 
ўлас ных гус таў. У ад ной сук ня атры-
ма ла ся ка рот кая, з ка рот кім ру ка вом 
і ка кет кай, з на клад ны мі кі шэнь ка мі, 
у дру гой — ужо даў га ва тая, ад раз-
ная па та ліі і з па са чкам, у трэ цяй 
(са май фі гу рыс тай) — мі ні з глы ба-
ка ва тым дэ каль тэ, чац вёр тай вель мі 
па са валі каў не рык-стой ка ды ру ка вы 
ліх та ры кам...

І вось не ўза ба ве склі ка ец ца ней кі 
ўра чыс ты сход. Лю дзі па кры се збі ра-
юц ца ў за ле і, вя до ма ж, ба чаць, як 
ту ды ў но вай пры го жай су кен цы, у бе-
лых шпі леч ках, з аку рат ным на чо сам 
за хо дзіць Ні нач ка. Пры га жунь ка — ні-
чо га не ска жаш — кож ны з муж чын 
«пра вёў» яе по зір кам ажно да пер ша га 
ра да і «па са дзіў» у крэс ла.

По тым усе і гэ так жа друж на 
зноў па вяр ну лі га ло вы да дзвя рэй, 
бо яны ад чы ні лі ся і ў за лу ўвай шла 
На тал ля.

Не па спе лі мы сця міць, чым кан-
крэт на строі дзяў чат  так па доб ныя,
а ў чым ад роз ныя, як у дзвяр ным пра-
ёме з'я ві ла ся Ма ры на. Яе ў но вай су-
кен цы з доб ра зна ё май тка ні ны лю дзі 
ўжо ві та лі не толь кі ўсмеш ка мі, але і 
ці хім гу лам — не то здзіў лен ня, не то 
ад аб рэ ння...

І ён не па спеў яшчэ тол кам пры-
ціх нуць, як «на га ры зон це» за цо ка лі 
аб ца сі кі чац вёр тай мод ні цы ў су кен-
цы з крымп ле ну. Яна пад друж ныя 
апла дыс мен ты за лы і за вяр шы ла гэ-
ты «мод ны па каз».

...Дзяў ча ты, як заўж ды, ся дзе-
лі по руч, праў да, па чыр ва не лыя —
ад па вы ша най ува гі, ад злос ці ды 
крыў ды на ўвесь свет, на ся бе, сва-
іх шва чак, сяб ро вак... А тут яшчэ 
сак ра тар рай ка ма «ў агонь бен зі ну 
пад ліў»: за няў сваё мес ца ў прэ зі ды-
у ме, па гля дзеў на дзяў чат у ад ноль-
ка вых сук нях ды на чаль ні ку іх уго лас 
ска заў:

— Ма лай чы на ты... Зда га даў ся, 
бач, для сва іх уні фор му па шыць...

Аб чым іш ла раз мо ва на тым схо-
дзе, ні вод ная з дзяў чат не чу ла: кож-
ная не маг ла да ча кац ца, каб гэ тая 
«спеў ка» як ма га хут чэй за вяр шы-
ла ся, каб пас ля яе, па маг чы мас ці 
па асоб ку, раз бег чы ся па да мах.

...Што яшчэ я дак лад на ве даю, дык 
гэ та тое, што ў су кен кі тыя яны пры-
бі ра лі ся пер шы і апош ні раз. Ні нач ка 
сваю ад ра зу ад да ла ма лод шай сяст-
ры, Ма ры на — за нес ла ў ка мі сі ён ку, 
На тал ля не ка му па да ры ла. І толь кі 
Воль га тры мае «аб ноў ку» да гэ туль, 
каб мож на бы ло не толь кі пом ніць 
са мой, але і не ка му рас ка заць (ды 
і па ка заць яшчэ!), якія раней бы лі 
тка ні ны, якія фа со ны і якія пры го ды 
з тым, што сён ня на зы ва юць за меж-
ным сло вам «дрэс-код».

Мі ка лай Ю.
Брэсцкая вобл.

УРО КІ 
ПРА ФЕ СА РА А.

Не ка лі ў на шым уні вер сі тэ це гіс-
то рыю Бе ла ру сі вы кла даў пра фе сар 
А. — вы со кі, маж ны, з са лід най ба-
ра дой...

Прад мет свой ён ве даў, трэ ба 
ра зу мець, без да кор на і та ко га ж ве-
дан ня па тра ба ваў ад ін шых. У вы ні ку 
сту дэн там, каб ад ка заць на пы тан ні 
бі ле таў, трэ ба бы ло пом ніць прос та 
без ліч роз ных проз ві шчаў, роз ных 
дат. Гэ та маг ло ўра та ваць іх ад дрэн-
ных ад знак, ад пе ра здач, але ж не 
заўж ды, бо на эк за ме нах ці за лі ках 
усё роў на мож на бы ло «за сы пац ца»: 
гіс то рык вель мі лю біў да дат ко выя пы-
тан ні...

Ён жа вель мі не лю біў, ка лі не-
х та ся дзеў на пад акон ні ку. А між тым 
яны ў га лоў ным кор пу се БДУ бы лі 
шы ро кія, ваб ныя — так і падмывалі 
ўза брац ца.

Дык вось. Ад ной чы дзве сту дэнт кі 
філ фа ка прый шлі зда ваць за лік па 
гіс то рыі. Ад на ху цень ка се ла на пад-
акон не і раз гар ну ла пад руч нік.

— Злезь, — за га да ла ёй дру гая, — 
а то за раз бу дзе іс ці пра фе сар. 
Уба чыць — ма ла не па да сца.

— Не ўба чыць, — ад мах ну ла ся 
пер шая, — бо я тут жа са ско чу.

Доб ра бы ло так ска заць, а вось 
зра біць... Вы клад чык з'я віў ся на-
столь кі не ча ка на, што дзяў чы на, 
якая ся дзе ла на пад акон ні ку, на ват 
зва рух нуц ца не змаг ла — за сты ла 
на мес цы.

— От ку да ты, пре лест ное дитя? — 
фра зай з Пуш кі на спы таў у яе пра-
фе сар.

— З трэ ця га кур са, з філ фа ка, — 
за ліў шы ся чыр ван ню, ледзь пра мо-
ві ла Та ня.

— Да мя не на за лік прый шлі?
— Да вас...
— Цу доў на. А на пад акон ні ку ся-

дзець не пры го жа, — пра мо віў ён і 
пай шоў у свой ка бі нет. Сту дэнт кі за-
ста лі ся ў ка лі до ры.

— Усё, за раз «за рэ жа», — толь кі 
што не пла ка ла Та ня. — Я за лік яму 
ні ко лі не здам.

— Трэ ба па спра ба ваць, — на стой-
ва ла сяб роў ка, — ін ша га ж вый сця 
ня ма. А рап там па шчас ціць?

...Як не сва і мі на га мі «па ру шаль ні-
ца па рад ку» ўва хо дзі ла ў пра фе сар-
скі ка бі нет, цяг ну ла бі лет.

Ад нак на мес цы змаг ла-та кі не-
як за ся ро дзіц ца, узяць ся бе ў ру кі: 

на пы тан ні бі ле та ад каз ва ла доб ра. 
Не раз гу бі ла ся і та ды, ка лі пра фе сар 
спы таў, лёс яко га пар тый на га дзея ча 
па кла дзе ны ў асно ву філь ма «Чыр во-
нае ліс це» ды якая ру ка ўзня тая ў Ле-
ні на на пом ні ку ка ля До ма ўра да...

У вы ні ку пра фе са ру ні чо га не за-
ста ва ла ся, як па ста віць Та ні за лік, 
уру чыць за лі коў ку ды на га даць пра 
пад акон нік.

Хоць мог і не на гад ваць: Та ня і так 
дзя ся та му за ка за ла.

Ра і са Хвір,

г. Ня свіж.

ІГ РАЙ, 
МУ ЗЫ КАНТ!

Гля дзе ла не як тэ ле пе ра да чу пра 
дзя цей-уце ка чоў, і вы плы ла з па мя ці 
даў няе-даў няе, ды так яск ра ва...

Гэ та быў мой пер шы пра цоў ны 
вод пуск. Я еха ла да моў з пе ра сад-
кай у Ор шы. Вак зал там — мес ца 
бой кае, шум нае, на ро ду шмат. Але ж 
во чы між во лі вяр та лі ся да ад ной
кам па ніі. Гэ та бы лі сал да ты, якія, па-
доб на, ад слу жы лі не дзе ў Поль шчы 
ці Гер ма ніі (фор ма на ўсіх з іго лач кі, 
ча ма да ны пры го жыя...). І ся род іх — 
дзі ця, хлоп чык гад коў ся мі ці вась мі: 
ён неш та ці ка вае рас каз ваў сал да-
там, тыя — ра га та лі...

По тым гэ ты ро гат па чуў па ста вы — 
зра біў коль кі кро каў у бок кам па ніі,
і ма ло га та ды як вет рам са дзьму ла!

Мне зда ва ла ся — на зу сім, не як 
шка да на ват ста ла...

Але ж не: вар та бы ло па ста во му 
ады сці ся, як хлоп чык з'я віў ся зноў. 
«Ве дае, шэль ма, да ка го пры су се-
дзіц ца, — па ду ма ла я. — Зна чыць, не 
па ску пі лі ся вай скоў цы — пры ве ці лі, 
не чым па час та ва лі...»

Тым ча сам аб' яві лі па сад ку на цяг-
нік да Ле нін гра да. Сал да ты пай шлі 
да вы ха ду, ма лы пад аў ся за імі. А ў 
дзвя рах зноў уз нік ла мі лі цыя: маль ца 
за ру ку — і ў дзя жур ку.

Я зноў ку па ду ма ла, што больш не 
ўба чу яго. І зноў па мы лі ла ся, бо вы-
свет лі ла ся, што мы з ім се лі ў адзін 
цяг нік (хоць і ў роз ныя ва го ны) і вый-
шлі так са ма на ад ной і той жа стан-
цыі. Праў да, па-роз на му: я са ма хоць, 
а хлоп чы ка, пры чым моц на тры ма-
ю чы за ру ку, вы веў мі лі цы я нер і пе-
ра даў муж чы ну (па доб на — баць ку).
Ця пер ужо той ад ной ру кой тры маў 
дзі ця, а дру гой — пад піс ваў ней кія 
па пе ры.

...До ма я, вя до ма ж, ха це ла рас-
ка заць пра гэ ту су стрэ чу, але сяст ра 
ад ра зу пе ра пы ні ла, ска за ла:

— О, дык гэ та ж зем ля чок наш, 
Ве ра бей! Яго баць кі на чы гун цы пра-
цу юць і жы вуць ка ля са май стан цыі. 
А яму на тых вы сел ках сум на, ві даць: 
сяб роў ня ма, да вёс кі да ле ка ва та. 
Вось ён і па на дзіў ся на цяг ні ках ка-
тац ца. То ў па са жыр скі пра шмыг не,
то, ка лі не ўдас ца, на та вар ным  ку ды 
па е дзе. Дзе толь кі не ла ві лі яго!.. 
З мас коў ска га цяг ні ка не як зня лі. А ця-
пер, бач, на Ле нін град на мы ліў ся...

«Бя да ў лю дзей», — па ду ма ла я і, 
на ступ ны раз еду чы да моў, ужо «шу-
ка ла» ва чы ма та го Ве ра бей ку — у 
цяг ні ку, на вак за ле... Ад нак хлоп чы ка 
ні дзе не бы ло.

— Мо жа, не ўця кае ўжо? — па 
пры ез дзе спы та ла ў сяст ры.

— Не, — за смя я ла ся тая. — У яго 
баць кі цяр пен не та ды яшчэ лоп ну-
ла: гэ та ж ён коль кі штра фаў спла-
ціў, коль кі нер ваў спа ліў... Ма ло га ў 
дзет дом ха це лі за браць, каб не ба-
дзяж ні чаў... Дык баць ка з ім, як са 
зброд лі вай ка ро вай: ку піў мет раў 
двац цаць лан цу га, на вя заў, а ў ру кі 
даў гар мо нік... І што ты ду ма еш? За 
ле та асво іў, на ву чыў ся іг раць, ды так, 
што за слу ха еш ся! Лю бую пес ню, лю-
бую ме ло дыю па ра дыё па чуе і ўраз 
пад бя рэ. Пры спра ве ця пер, дык ча го 
ўця каць?

...Па сён няш нім ча се баць ку за та-
кія ад но сі ны да дзі ця ці, ві даць, уля-
це ла б па пер шае чыс ло! Ды і та ды... 
Не гу ман ны ўчы нак. Але ж доб ра ўсё, 
што доб ра кан ча ец ца. Ма лы той, пэў-
на, жы вы і зда ро вы яшчэ. Мо жа, дзе 
ў ар кест ры іг рае? Мо жа, кам па зі та-
рам стаў?

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

dounar@zviazda.by


