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...А ў той год дык атры ма ла ся на ват 

па бы ваць — на Чор ным.

Што ка заць — ад вя лі ду шу: па ку па лі ся 

ў чыс тай пя шчот най ва дзе, па грэ лі ся 

пад лас ка вым паў днё вым со ней кам, 

на каш та ва лі ся роз най сма ка ты і ўба-

чы лі столь кі пры га жос ці...

— Ве да еш, аб чым я ма ру? — у апош ні 

дзень спы та ла сяб роў ка.

— ?

— Пры вез ці сю ды сваю ма му. Ну хоць 

на ты дзень... Хоць раз у яе жыц ці...

Ма ры, як вя до ма, збы ва юц ца і не збы-

ва юц ца. На вось гэ ту — спяр ша не ха-

па ла гро шай, а по тым...

По тым ма ма пе ра нес ла ін сульт.

...Гэ та — жарт: «Ха чу на мо ра гэ тым 

ле там. У нас за вя дзён ка та кая — кож-

нае ле та ха цець на мо ра».

Ін струк таж
Ве чар. Тра лей бус. Го лас: ма ла дзі ца, што 

ся дзіць па блі зу, га во рыць па ма біль ным — 
па доб на, з му жам і до сыць даў но. Тут і за раз 
са мае слуш нае:

— Ты ж баць коў на вак за ле су стрэ неш?.. 
Гля дзі ж, ха ця не спаз ні ся... Лепш за га дзя 
пры едзь... І сум кі ў яе за бя ры, бо я ця бе 
ве даю — мо жаш за быц ца... І не маў чы, як 
пень: па рас пыт вай, як зда роўе, што но ва га? 
А до ма — па час туй, з ві ном... Я ўсё пад-
рых та ва ла.

За ключ ная фра за: «Мо жа, яны гро шай 
да дуць?»

(Анек дот — за мест ка мен та рыя: «Май го 
за роб ку мне хо піць да кан ца жыц ця, ка лі я 
па мру сён ня ў 15 га дзін»).

Хоць стой, хоць па дай
«Мы лю бім бы ваць у На дзі», — ка за лі ў 

рэ кла ме ка вы. Ка за лі даў но — мы, на пэў на, 
за бы лі ся б, ка лі б са праў ды не лю бі лі — 
бы ваць... Яшчэ і та му, што На дзі ны дзе ці 
ву чаць бе ла рус кую.

— Ра зу вац ца не трэ ба, — ад не куль з кух-
ні за гад вае вась мі клас ні ца-дач ка. — Пра-
ходзь це ў за лу, ся дай це на ды ван.

— ?!
(Гэ та, зга дзі це ся, не як не ча ка нень ка, 

але ж...)
— Доб ра му ча ла веч ку доб ра і ў за печ-

ку, — гу ка ем у ад каз. — На ды ван дык на 
ды ван: па куль мэб лі не бы ло, мы так са ма 
на пад ло зе ся дзе лі.

— Пры чым тут яна? — уля цеў шы ў ві-
таль ню, акруг ляе во чы дзяў чын ка.

— А ды ван ён што — на сцен цы ві-
сіць?..

— Не... Ён ста іць.
За раз мо вай мы за хо дзім у за лу і, вя-

до ма ж, ба чым, што па са дзіць нас ха це лі 
не на ды ван (у сэн се — не на ко вер), а на 
диван (то-бок, на ка на пу): ля яе ўжо і сто лік 
на кры ты...

— Во, — смя ец ца дзяў чын ка, — а я ж 
ду ма ла, што диван — у абедз вюх мо вах 
ды ван. Ну хі ба ж не дур ні ца?!

...Ужо, му сіць, не, ка лі пры зна ец ца? Бо 
шмат хто — не хо ча. Для пры кла ду — рэ-
клам нае: «Тот, кто утром ко фе пьет, // Це-

лый день не уста ет», нех та са «знаў цаў» 
бе ла рус кай пе ра клаў як: «Той, хто ран кам 
ка ву п'е, // Цэ лы дзень не ўстае».

І по тым яшчэ доў га да каз ваў, што гэ та — 
пра віль на, бо ёсць жа ў бе ла рус кай мо ве 
сло ва «ўста ваць»?!.

Свае і чу жыя
...Со ню з Мар кам лёс не ка лі звёў (у шко-

ле, за пер шай пар тай), і ён жа по тым раз вёў, 
бо пас ля ін сты ту та дзяў чы на вяр ну ла ся ў 
род ную вёс ку, а хло пец, вай ско вец, па ма-
таў ся па све це ды асеў у іншай краіне.

На до ечы да баць коў пры яз джаў. Вы пад-
ко ва су стрэ лі ся.

— Ты в от пус ке уже бы ла? — спы таў, 
між ін шым.

— Не, у кан цы ве рас ня, — ад ка за ла яна.
— Это ког да?

— Ды праз па ру тыд няў, у ве рас ні, — паў-
та ры ла яшчэ раз.

А ён узяў ды па крыў дзіў ся, ска заў:
— Да брось ты цеп лять ся за этот язык, 

говори па-человечески...

...Ка лі б гэ та ка заў нех та ін шы, яна, ві-
даць, зра зу ме ла б і мах ну ла ру кой: са ба ка 
брэ ша — ве цер но сіць. А так...

Свой жа, як быц цам. І та кі чу жы!

Кот і кат
...Бя да ў гэ ту сям'ю прый шла з хва ро бай — 

час ця ком — са праў ды не вы леч най. Але ж 
яны зма га лі ся. І на ват вый гра лі — больш за 
ты ся чу дзён жыц ця, ця гам якіх жан чы на ха-
дзі ла па зям лі, ды ха ла, ме ла шчас це ба чыць 
сва іх лю бых ся мей ні каў і свой дом.

Ця пер та кіх жа дан няў ня ма. Ёсць ін шае 
і толь кі ад но — сыс ці. Не па ку та ваць бо лей 
са мой і не ба чыць, як па ку ту юць з ёю дзе ці, 
а най бо лей — муж...

На до ечы, каб хоць тро хі раз ве яц ца, ён 
узяў «ад гул»: у спе цы яль ную сум ку па са дзіў 
ка та, сеў у элект рыч ку, па ехаў на ле ці шча. 
Па гля дзеў там на лес, па га ва рыў з людзь мі, 
са браў тро хі ягад, па пры вы чцы — на рэ-
заў для жон кі кве так... Кот — як заў сё ды 
і ўвесь гэ ты час — ха дзіў за ім сле дам, ці, 
зве сіў шы хвос цік, ся дзеў на слуп ку. Гас па-
дар гэ та ба чыў.

А са браў ся з'яз джаць — Бар са ня ма. Стаў 
клі каць — на по шук пад няў су се дзяў, а най-
больш — іх дзя цей. У вы ні ку Бар са, агуль на-
га лю бім чы ка, усё ж знай шлі (дзя куй бо гу, 
да рос лыя!) — у не да лё кай ка на ве, з пра ла-
ма ным чэ ра пам, з вы рва ным сэр цам...

Што да лей бы ло, гас па дар не пом ніў. 
Адзі нае, ча му ра ды быў (і та ды, і ця пер), 
дык гэ та та му, што... хва рэе жон ка: што яе 
не бы ло з ім по руч, што яна не ба чы ла гэ-
тай жу ды.

Больш за тое, яна ў сва ім ця пе раш нім 
ста не ўжо не спы тае пра Бар са. А зна чыць, 
яму не прый дзец ца хлу сіць, не прый дзец-
ца рас каз ваць ёй пра ка та́ ці ка ́ таў, што 
ад не куль жа бя руц ца?.. Што — у аб ліч чы 
лю дзей — хо дзяць па іх жа сцеж ках...

І зям ля іх не як тры вае.

По за
З пра ві лаў жыц ця: тэ ле ві зар лепш не гля-

дзець, хі ба ў кух ні і, вя до ма ж, вы браў шы ка-
нал... Што сён ня, між ін шым, не так і прос та, 
бо на ад ным — рэ кла ма, на дру гім — чар го-
выя бан дыц кія раз бор кі, на трэ цім — двое 
ў лож ку, на чац вёр тым — зноў рэ кла ма... 
Стра ля ні на, кроў... Стоп: на ней кім — жан-
чы на, ста ла га ве ку... Неш та га во рыць? Га-
во рыць, што ў на шай кра і не ў лю дзей толь кі 
дзве праб ле мы — як па ху дзець і дзе па ста-
віць ма шы ну...

Вы клю чаю — і той ка нал, і тэ ле ві зар 
на огул, бо ўмуд ра ец ца ж нех та жыць і не ба-
 чыць по бач лю дзей, што гі нуць ад га рэл кі, 
дзя цей, што рас туць без баць коў, без да па-
мож най ста рас ці... Не чуць пра бес пра цоўе 
і без гра шоўе, не ве даць пра за смеч ван не 
ля соў, пра знік нен не мо вы... Жыць ад га ра-
дзіў шы ся, сха ваў шы га ла ву ў пя сок...

Зрэш ты, а ча му б і не? Так мож на. Так 
на ват зруч на. Адзі нае — не нар маль на, на-
ват для стра у са.

Гэ та зна чыць, што ра на ці поз на, а га ла-
ву з пяс ку да вя дзец ца вы цяг нуць, во чы — 
рас плю шчыць. І — не вы клю ча на — гор ка 
па шка да ваць, што зра біў гэ та поз на, ка лі 
шмат што ўжо не па пра віць.

Го ра гор кае
Сум ная вест ка — аў да ве ла сва яч ка. Га-

лоў нае — ча ла век яе і не хво ры быў, не 
ста ры, а ўжо ж даб рэн ны...

На пя рэ дад ні цэ лы дзень па гас па дар цы 
кру ціў ся, уве ча ры — яе з аў то бу са су стрэў. 
Ра зам па вя чэ ра лі, по суд пры бра лі, па га ва-
ры лі. Ён рас па ра дзіў ся яшчэ: ты, маў ляў, 
спаць кла дзі ся, а я — на ві ны па гля джу.

Ра ні цай яна пра чну ла ся, зра бі ла сне даць, 
па клі ка ла, а ён не ідзе...

«Сэр ца», — по тым ска за лі.
...З ім, — а тым больш з даб рэн ным — 

жыць сён ня цяж ка. На ві ны гля дзець — яшчэ 
ця жэй.

Пры кме та ча су
Пры яцель пас ля апе ра цыі: па зва ноч нік 

яму ледзь не бал та мі скру ці лі. Доў га, бед ны, 
ля жаў у баль ні цы, по тым — до ма. Устаць 
да зво лі лі толь кі ў кар се це.

...У ім і ў аў то бу се не як ехаў. Толь кі з 
мес ца ўстаў, каб вый сці, — нех та ў спі ну 
пі хае і...

— Э-э-э, — пу жа ец ца, — у ця бе што там, 
му жык?

— Бро не жы лет...
Спа да рож нік па ве рыў. Больш за тое — 

за па ва жаў.

Гро шы ёсць...
З до му — на пры пы нак, на трам вай, на 

ра бо ту... Да ро га, па якой ідзеш амаль кож-
ны дзень га да мі, якую ве да еш да дроб ных 
драб ніц, не ка жу чы пра іс тот нае.

Пры нам сі, ля ад на го з бу дын каў га ды 
тры та му доб ры ас фальт «пад ня лі», за мест 
яго ўсе тра ту а ры-ход ні кі вы кла лі пліт ка мі — 
квад рат ны мі, бе тон ны мі.

Не ска жу, што ад гэ та га ста ла зруч ней 
(асаб лі ва жан чы нам на «шпіль ках»), не ска-
жу, што на шмат пры га жэй. Але ж, як ка-
жуць, зра біў не пра піў — хай бу дзе.

Ка лі б па бы ло, а то ж у мо ду но выя пліт-
кі ўвай шлі — не вя ліч кія, фі гур ныя. А та му 
ра ней шыя зноў «пад ня лі». Зноў пра ца ва ла 
тэх ні ка, зноў шчы ра ва лі лю дзі — доб рае, 
год нае, мя ня лі на леп шае.

А не дзе дрэн нае па-ра ней ша му за ста ва-
ла ся дрэн ным.

Эс та фе тай
...Пы тан не да та го на чаль ні ка бы ло дро-

бяз ным, на пяць хві лін: слу хаў ку зняў ды 
вы свет ліў. Але ж, ка лі тра піў у яго ўста но ву, 
ка лі пра хо дзіш мі ма дзвя рэй — грэх не па-
сту каць і не зай сці, ка лі мож на?

Пы тан ня май го чы ноў нік «не па чуў», «доб ры 
дзень» на зад не ад даў, прай сці не за пра сіў... 
Па ўваж лі вай як быц цам пры чы не — ён за-

ня ты быў: ля ста ла ста я ла жан чы на, па чар-
зе, па ад ной па да ва ла па пе ры, пра кож ную 
штось тлу ма чы ла, і ён кар пат лі ва пад піс ваў. 
Час ішоў, «пра цэс» так са ма...

За вяр шыў ся ён ці ка ва: на чаль нік па даў 
жан чы не па пку з па пе ра мі, стом ле на ад-
кі нуў ся ў крэс ла, па важ на пры ўзняў ру ку 
(як не ка лі да мы — для па ца лун ка)... По тым 
рэз ка вы пра стаў паль цы: «сва бод на».

Жан чы на, до сыць ста ла га ве ку, з па ко-
рай пай шла да дзвя рэй, я — да ста ла, бо 
мне той са май ру кой па ка за лі, што мож на.

А на блі зі ла ся, па ча ла га ва рыць, хто і ад-
куль —  на чаль нік спы ніў: у іх, маў ляў, ёсць 
спе цы я ліст па су вя зях з прэ сай, а ён — ён 
ін шыя пы тан ні вя дзе. І ду жа за ня ты...

Сто я чы амаль по бач, ба чы ла, чым: на ста-
ле, пад ты мі па пе ра мі, што за бра ла жан чы на, 
ля жа ла га зе та з вя лі кай кры жа ван кай — у 
па ло ве кле та чак лі тар яшчэ не бы ло.

Але ўра зі ла не столь кі гэ та, коль кі ўся на-
хаб на-важ ная па ста ва, пуль хная ру ка, якая 
не тры ма ла, ві даць, ні чо га ця жэй ша га, чым 
лыж ка, і той рух паль цаў...

Та кім жа вось ру хам зне ва жаль нае «ад 
він та», на пэў на ж, «ка за лі» (і ка жуць?) яму. 
Ён — эс та фе тай — пе рад ае ін шым: атры маў 
па са ду, а з ёю — пра ва.

Ка рыс та ец ца. Па куль не за бя руць.

Не пра ва ду
Бы ло: во сень, пры це мак, пры пы нак. На-

пе ра дзе — не зна ё мая ша ша і гэт кая ж не-
зна ё мая вёс ка — не дзе: да яе, ка за лі, іс ці ды 
іс ці. Дзя куй бо гу, што не ад ной — муж чын ка 
сле дам з аў то бу са вый шаў, амаль по бач 
тры маў ся хві лін кі са дзве, а по тым (га лоў-
нае — метр з шап кай!) раз віў ну гэт кую хут-
касць, што толь кі яго і ба чы ла: знік...

А пад ста ву на роз дум — па кі нуў. Ну ча му, 
пры нам сі, гэ ты вось «метр» зай шоў да лей, 
аба гнаў? Ён — мя не ў пры ват нас ці, а яны 
(муж чы ны) нас, жан чын, уво гу ле — на жыц-
цё вых да ро гах, на служ бо вых лес ві цах...

Та му, па-пер шае (ду ма ла ся та ды), што 
ні ко му з іх не стрэ ліць у маз гі абуц ца ў туф-
лі на вы со кіх аб ца сах, пры брац ца ў вуз кую 
спад ні цу і пад час ха ды — на ват праз лес — 
ду маць, як яны вы гля да юць.

Та му, па-дру гое, што яны, як пра ві ла, ні-
ко лі ні чо га не ва ла куць.

Та му, па-трэ цяе, што да іх рук (і на шмат 
ду жэй шых) «не ліп нуць» хат нія спра вы, 
а да ног — дзе ці...

Та му (на рэш це), што яны ў аб са лют най 
боль шас ці, так бы мо віць, воль ныя: без кло-
па ту, што сён ня зра біць на вя чэ ру, а заўт ра 
на абед... З усі мі ад сюль на ступ ства мі.

...На до ечы вось ры бы з уні вер са ма пры-
нес ла, пе рад тым як га та ваць, раз ма ро зі ла 
і ўба чы ла, як до ра га каш туе ва да, ка лі на-
ма ро зіць яе на ры бе.

Дум ка (і ці ад на?!) з тых, якія ні ко лі не 
бу дуць зай маць га ло вы муж чын.

Ра бы не мы
Як ёсць, так ёсць: «Жы ву чы ля па гос та, 

усіх не апла чаш». Гэ та — у Да ля. У нас — 
больш пры выч ныя, больш ла гіч ныя сло-
вы мо гіл кі ці (па чуй це) ма гіл кі, бо вось жа 
яны — бяс кон ца да ра гія — баць коў, га рот-
ні ка-дзе да, цё так і дзядзь коў, ма мі най сяб-
роў кі і яе ма ла дзень кай дач кі, вось — мяс-
цо ва га док та ра, на стаў ні цы, якая ні ко лі не 
па вы сі ла го лас...

На пом ні ках — зна ё мыя проз ві шчы, там 
жа — пры выч ныя лі та ры: звер ху і зле ва — 
ЗП (чы тай «здесь покоится»), спра ва — РБ 
(«раб божий»). Ці...

Толь кі ця пер да хо дзіць, што гэ ты мі ж 
дзвю ма ўвесь час па зна ча ла рад кі Ры го ра 
Ба ра ду лі на.

З лю бі мых:
«Па куль збі раў ся жыць,
Жыц цё прай шло...»
Ці ка ва, гэ та пра тых, хто зра біў най ця-

жэй шую спра ву (гэ та зна чыць, па мёр?) і ўжо 
«здесь покоится»? Ці пра тых, хто ўсё яшчэ 
збі ра ец ца — жыць?

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Прос тая мо ваПрос тая мо ва

«ХА ЧУ НА МО РА ГЭ ТЫМ ЛЕ ТАМ»
У нас за вя дзён ка та кая — кож нае ле та ха цець на мо ра
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