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ДРУКУЕЦЦА Ў «МАЛАДОСЦІ»

А
ЛІ НА ўвай шла ў 
ха ту, ад су ну ла 
дзя ду леў ку фар, 

ад кі ну ла дзвер цы скле па і 
на ста ві ла на ге не ра ла піс-
та лет.

Але зні зу, са змро ку, на 
Алі ну з жа хам па гля дзеў не 
Шан дар Сінгх, а звя за ны 
Юрок з руш ні ком у ро це.

— Ты што тут ро біш, пас-
куд нік? — аба мле ла Алі на. 
Юрок мык нуў і за ка ла ціў ся 
ў па ні цы.

— Ну што — «мы-ы-
ы-ы»? — абу ры ла ся Алі-
на. — За чы ню ця бе тут і 
з'е ду да до му на паў го да, і 
пе ра тво рыш ся ты ў му мію, 
і сто чаць ця бе мы шы!

Юрок жа лас на піск нуў 
ды за мат ляў га ла вой. Алі на 
спус ці ла ся ў склеп і вы ня ла 

з ро та не ба ра кі руч нік.

— Га ва ры! А то ў мі лі цыю 

па зва ню. Ча го ты сю ды ўсу-

нуў ся?

— Ну... па агу роч кі...

— Па якія агу роч кі, га-

ла ва твая — гар буз? Я тут 

бы ваю га ды ў ра ды, стра ха 

хут ка аб ва ліц ца — ня ма ка-

му і ка лі ра ман та ваць, ага-

род лаз ня ком па рос, якія 

агу роч кі?

— Са лё ныя... Ду маў — у 
скле пе ёсць...

Алі на сха пі ла Юр ка за 
ву ха і пры ста ві ла да яго шыі 
піс та лет:

— Дзе ге не рал?

— Та кі ву са ты?

— Ву са ты-ва ла са ты! 
Дзе?

— Не ве даю. Звя заў мя-
не і збег. Уда рыў ба лю ча! 
Па га ла ве! А я ж толь кі па 
агу роч кі... каб за ку сіць! Не 
стра ляй! Не за бі вай!

Алі на за ткну ла піс та-
лет за по яс і раз вя за ла 
Юр ка. Той да стаў з кі шэ ні 

бу тэль ку га рэл кі. Бу тэль ка 
рас сы па ла ся на ас кеп кі, — 
га рэл ка па цяк ла Юр ку на 
фу фай ку.

Той за пла каў.

— Раз біў! Чорт ву са ты. 

Раз біў маю бу тэ леч ку! Ух, 

я яму! Па зу бах дам! — за-

мар мы таў ён.

— А ну, да вай ад сюль, 

хут ка! — Алі на сха пі ла 

Юр ка за ка рак і па цяг ну-

ла на верх, а вы цяг нуў шы, 

ад ве сі ла доб ра га вы спят-

ка. — Пай шоў прэч! На ват 

бліз ка сю ды не па ды ходзь! 

Агу рок ты ма ла холь ны! Дзе 

мне за раз шу каць май го 

ге не ра ла? Яго ж тут ваў кі 

з'я дуць, бу дзе між на род ны 

скан дал!

— Ты па сля дах ідзі, — 

ска заў Юрок і шморг нуў 

но сам. — Па сне зе. Снег 

све жы.

— За раз як дам! — за-

мах ну ла ся Алі на, але біць 

не да рэ ку не ста ла. Яна 

вы бег ла на двор і ўба чы ла 

лан цу жок сля доў, што цяг-

нуў ся ад ха ты праз по ле ў 

бок Ста ра сел ля.

— Дык гэ та ж твае сля-

ды! — крык ну ла яна.

— Не мае. Я ага ро да мі 
ішоў, з Лап ні каў...

— Дзве ры за са бой за-
чы ні! Бу дзеш крас ці — у 
мі лі цыю здам! — пра кры-
ча ла Алі на Юр ку, скок нуў-
шы за руль, і на ціс ну ла на 
газ. «Бу цэ фал» са рваў ся з 
мес ца.

— Ня ма тут ча го ўжо і 
крас ці, — сум на пра буб ніў 
Юрок услед аў та ма бі лю і 
па цяг нуў ся да до му.

Пад' ехаў шы да Ста ра-
сел ля, Алі на спы ні ла аў та-
ма біль і моц на за ду ма ла-
ся.

— Ці ка ва, ку ды ён мог 
пай сці? ФАП за чы не ны, у 
ін тэр на це — ка ні ку лы, пус-
та... Прос та да лю дзей? За-
ста ло ся толь кі ча каць...

Алі на за глу шы ла ма тор 
і пры слу ха ла ся. Да яе ву-
шэй да ля це лі кры кі, якія 
чар га ва лі ся з ад бор ны мі 
ма цю ка мі. Неш та вель-
мі ці ка вае ад бы ва ла ся 

ў тым ба ку, ад куль да но сіў-
ся шум. Алі на вы ра шы ла 
пад' ехаць блі жэй — і праз 
хві лі ну спы ні ла ся аку рат 
на су праць Не мчы ка ва га 
жыл ля.

У два ры ка ля до ма раз-

гар ну ла ся дзіў нае ві до ві-

шча: ста ра сель скія му жы кі 

са мкну лі ся шчыль ным ко-

лам, а ў цэнт ры ста яў і раз'-

юша на раз мах ваў па ле нам 

Шан дар Сінгх.

Алі на вы ня ла піс та лет 

ды ры ну ла ся ў гу шчу па-

дзей — і, трэ ба ска заць, 

вель мі свое ча со ва!

— А ну-тка, хлоп цы, вы-

пус кай на яго Джо ке ра! — 

крык нуў Не мчык.

Па ра му жы коў пад бег-

ла да клет кі, аб сы па най 

трэс ка мі. Па ся род яе гор-

да ся дзеў вя лі кі ба бёр з 

ра зум ны мі ва чы ма. Вы-

пус ціць яго му жы кі не па-

спе лі.

— Усе на зад! — за кры-

ча ла Алі на і зра бі ла па пе-

рад жаль ны стрэл у не ба.

Усе за мер лі, па вяр ну лі 

га ло вы да Алі ны і ад ра зу ж, 
без ліш ніх уга вор ван няў, 
ады шлі ся на зад.

— Як ён тут апы нуў-
ся? — дзяў чы на па ка за ла 
ства лом на Сін гха, які так-
са ма за мёр — з па ле нам, 
ус кі ну тым над га ла вою.

Му жы кі, на ўся ля кі вы па-
дак, маў ча лі.

— Рас каз вай це, ка жу, а 
то бу ду стра ляць! — крык-
ну ла Алі на.

На пе рад не ра шу ча вый-
шаў Не мчык. Ён з не да ве-
рам па гля дзеў на Алі ну, на 
піс та лет, які яна сціс ка ла ў 
ру ках, і па ве да міў:

— Гэ ты... Шын дур, ці як 
яго... Прый шоў, па гру каў у 
акно... спы таў ся пра ней-
кую Алі ну, а ў нас ні я кай 
Алі ны і ня ма. Ну, ба чу: у 
яго кроў на га ла ве. Да-
вай, ка жу, да па ма гу та бе! 
Са ма го нам ра ну яму пра-
мыў, стоп ку на ліў, за ку сіць 
даў — ён жа змерз увесь. 
Ка жу: грэй ся, ад шу ка ем 
тваю Алі ну. Ну — му жы кам 
па зва ніў... Пад цяг ну лі ся. 
Ген ка вось — па-анг лій ску 

тро хі шпрэ хае. Спы та лі ся 
ў яго, ці гу ляе ён у кар ты... 
ну, тое-сёе... ён прай граў-

ся. Ка жу: бран за лет свой 

да вай! А ён пад ско чыў, 

сха піў па ле на ды да вай ім 

ма хаць. Ну, хлоп цы — да 

яго, каб су няць. А тут як-

раз і ты. Твар ней кі ў ця бе 

зна ё мы... Ты не з Ся кер кі 

бу дзеш?

— Я за раз як вазь му 

ся кер ку! — абу ры ла ся Алі-

на. — Мі лі цыі на вас ня ма!

— А што — усё чэс-

на... — ска заў Не мчык.

— Я вам па ка жу — чэс-

на! — Алі на мах ну ла ства-

лом на двух му жы коў, што 

ста я лі з краю. — Вы двое! 

Звя жы це ін ша зем на га гра-

ма дзя ні на.

— Чым? — спы та лі ся 

му жы кі.

— Вя роў кай, чым! Нем-

чык, дзе вя роў ка ў ця бе?

— У хля ве, — шчы ра 
пры знаў ся Не мчык, ха ця 
вя роў ка бы ла і не яго.

— Вазь мі це вя роў ку і 
звя жы це! А ты — не ва ру-
шы ся! — за га да ла Алі на 
Шан да ру. Той кі нуў па ле на 
ў снег.

Бе ла рус кае па соль ства ў КНР 

і ча со піс «Ма ла досць» аб вяс ці лі 

кон курс эсэ, пры све ча ных 

Бе ла ру сі.

Ар га ні за та ры пра па на ва лі ўдзель ні-

кам гэ та га твор ча га спа бор ніц тва па-

дзя ліц ца ў сва іх ра бо тах на зі ран ня мі 

пра стэ рэа ты пы, якія ёсць у бе ла ру саў 

ад нос на Кі тая і, на ад ва рот, у жы ха роў 

Пад ня бес най — пра Сі ня во кую. Кан-

кур сан там трэ ба пры ду маць умоў ную 

бія гра фію — як быц цам аў тар эсэ на-

ра дзіў ся ў Бе ла ру сі — і рас па вес ці, як 

яму тут жы вец ца. Мож на на пі саць пра 

по быт жы ха роў, мож на пра наш клі-

мат і г. д.

Да ўдзе лу ў кон кур се за пра ша юц ца 

цэнт ры вы ву чэн ня бе ла рус кай куль-

ту ры ў Кі таі, а так са ма ўсе сту дэн ты з 

гэ тай кра і ны, якія ву чац ца ў Бе ла ру сі. 

Най леп шыя эсэ «Ма ла досць» на дру-

куе сё ле та ў ад ным з ну ма роў, пры-

све ча ных Пад ня бес най.

Твор чыя ра бо ты па він ны быць 

аб' ёмам не больш за 7 ты сяч зна-

каў. Да сы лаць іх мож на на бе ла рус-

кай, рус кай ці кі тай скай мо вах да 

31 са ка ві ка на элект рон ныя ад ра сы: 

chіna@mfa.gov.by (з кі тай ска га бо ку), 

vdsd@tyt.by (у Бе ла ру сі) з аба вяз-

ко вай па зна кай «Кон курс эсэ аб Бе-

ла ру сі».

Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!

ПРА СІ НЯ ВО КУЮ — 
З КІ ТАЙ СКІМ АК ЦЭН ТАМ

Алё на 
БЕ ЛА НОЖ КА

У 2012 го дзе 
«Ма ла досць» 
дру ка ва ла яе 
аван тур ную 
іра ніч ную апо весць 
«Ча ма дан 
з кра ка дзі ла вай 
ску ры». З та го ча су 
чы та чы пы та лі, ці 
бу дзе пра цяг — так 
ім спа да ба лі ся 
пры го ды Алі ны. 
І вось ён, пра цяг. 
Тая са мая Алі на 
гэ тым ра зам 
мае спра ву 
з каш тоў ным 
ка ме нем, які 
ней кім чы нам 
спа чат ку тра піў 
да яе, пас ля знік, 
пас ля...

«Лю быя 
су па дзен ні з рэ аль ны мі па дзея мі і пер са на жа мі — 
вы пад ко выя», — па пя рэдж вае аў тар.

ЗОР КА 
РАК ХІ ГАР ХІ

Уры вак з апо вес ці

ВАЎ ЧЫ ЦА
Уры вак з апа вя дан ня

Ужо даў но бы ло цём на, але Кан толь кі прый шоў з куз ні. 
На ла ве ста я лі аб кру ча ныя руч ні ком чы гу ны з ка шай і мя сам. 
Бы ло бач на, што абод ва за ва роч ва ла Эва, — зле ва на пра ва. 
Дач ка заў сё ды за ва роч вае руч нік спра ва на ле ва.

Ма лень кая служ ка ця пер у ха це ра бі ла ўсё са ма — як 
двух жыль ная. Эва гля дзе ла за гас па дар кай, вы ходж ва ла 
Ка на ву дач ку і на ват ір ва ла ся да па ма гаць са мо му Ка ну, але 
хто па цяг не кво лую дра бя зу ў куз ню!

А по чырк у Эвы быў роў ны і чыс ты, быц цам дзяў чын ка 
ад ву чы ла ся га доў пяць у га рад ской шко ле.

Эва з'я ві ла ся ў яго два га ды та му. Знай шоў за мо ра ную 
дзяў чын ку ў ле се на пры кан цы ле та.

Яна ся дзе ла ка ля сця жын кі, якая вя ла ў іх вёс ку, і пла ка-
ла. Ён ба чыў яе ў су сед нім се лі шчы — у ста рас ты пра ца ва ла 
за ежу, да па ма га ла рых та ваць па саг для да чок: вы шы ва ла, 
тка ла, шы ла. Пас ля ста рас та да чок вы даў за муж, дзяў чо 
ста ла не па трэб нае — і яго вы кі ну лі на ву лі цу. Эва пай шла 
не ў су сед нюю вёс ку, а ў лес. І жы ла ў ле се на пра ця гу ме-
ся ца ці кры шач ку больш. Цёт кі ха дзі лі ў лес, бо шка да ва лі, 
але да ся бе не бра лі: сва іх ра тоў ха пае.

Дзяў чын цы маг ло быць ад вась мі да ча тыр нац ца ці. Сла-
бень кая, ху дзень кая, без пух лых дзі ця чых шчок, з не пры го-
жа па зна ча ны мі ску ла мі.

Той раз бы ло ту ман на і мок ра. Па ле се шна ры лі цёт-
кі — ра ней ба я лі ся ў та кое на двор'е іс ці, але апош нім ча сам 
асмя ле лі. Ка за лі: у ле се ці ха ста ла.

А Эва ся дзе ла ка ля сця жын кі і пла ка ла.

— Пой дзеш да мя не служ кай? У мя не на гас па дар цы толь-
кі дач ка за ста ла ся. Не спраў ля ец ца, — ён ся дзеў пе рад ма-
лень кай аба рва най дзяў чын кай на ку кіш ках і гля дзеў на яе.

— Вы біць бу дзе це... ба лю ча? — яна пы та ла ся гэ та сур'-
ёз на, гле дзя чы на яго па да зро на і з кво лай на дзе яй.

...Пад лет кі бі лі ма лень кае ваў ча ня. Гэ та ж яшчэ не вя лі кі 
воўк: не страш на. Яго мож на кар міць, за пра гаць у ка ляс ку 
і пры му шаць цяг нуць цяж кія бі до ны з ва дой. По тым мож на 
даць тро хі ежы, каб не здох , па са дзіць на лан цуг і вес ці 
па каз ваць дзяў чын кам. А по тым мож на па ка заць, як ён — 
ге рой — за бі вае зла слі ва га ваў ка. Ня важ на, што гэ та яшчэ 
бяс крыўд нае ваў ча ня.

— ...Мя дзяк у ты дзень, мая ежа і воп рат ка. Бу дзеш пра-
ца ваць ра зам з дач кой — як дач ка. Я ж яе — не б'ю.

Яна пад ня ла ся і пра цяг ну ла ру ку:
— Эва.
Вы ха ва ная. Зу сім як яго Хан ка.
— Бу ду тва ёй жон кай, Кан. Больш ня ма ку ды пад ацца. 

Толь кі ве дай: ру ку на мя не не па ды меш, — Хан ка та ды стая-
ла га нар лі вая, хоць і з аб га рэ лай ка сой, ад кі ну тай за спі ну, 
каб не ту заць і не пла каць.

Ён та ды яшчэ па ду маў, што ўсе сва іх баб б'юць — і ні чо га. 
Але на зваць яе, Хан ку, ба бай, той, што га то ва цяр пець, ка лі 
яе ця га юць пры люд на за ка су...

— Паль цам не кра ну, — абя цаў ён. Хан ка бы ла пры го жая 
на ват з аб га рэ лай у па жа ры ка сой, спраў ная, з за ла ты мі ру-
ка мі. Бы ла — як прут, які гнец ца, але не ла ма ец ца. Кра неш 
з сі лай — і та бе ж са мо му па лбе пры ля ціць.

Зрэш ты, і без гэ та га ні ко лі не кра нуў бы, не аб ра зіў: тое, 
што за хап ляе, абе ра га юць, а не спра бу юць зла маць.

Дзяў чын ка-за мо рак гля дзе ла на яго сур' ёз ны мі вя лі кі мі 
ва чы ма.

— Кан, — ён аку рат на па ціс нуў ве лі чэз най ла пай ка ва ля 
ма лень кія дзі ця чыя паль чы кі.

Свят ла на 

КУР ГА НА ВА

Ву чыц ца 

ў Ін сты ту це 

жур на ліс ты кі БДУ 

і пра цуе рэ дак та рам 

у ча со пі се 

«Ма ла досць». 

Вя дзе ка лон ку 

«Не Фар мат» пра 

фан тас ты ку і пі ша 

тое, што пі шац ца. 

Пры ня ла ўдзел 

у кон кур се ма ла дых 

лі та ра та раў 

«Пер ша цвет» 

і ўвай шла ў лік 

фі на ліс таў.


