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НЯ ХАЙ 
ЖЫ ВЕ 
ЛАЗ НЯ!

Гэ тая лаз ня ў свой час бы ла 

вы шту ка ва на ў кан цы ага ро да — 

амаль на са мым бе ра зе ра кі. Леп-

 ша га мес ца, што ні ка жы це, шу кай,

не зной дзеш. Пас ля па рыл кі мож на 

скок нуць у рач ную плынь, ба ла зе, 

да лё ка бег чы не трэ ба, асвя жыц-

ца, і тым са мым ад чуць са мае што 

ні на ёсць ха раст во жыц ця. Цуд!

Лаз ня бы ла зроб ле на з но вых 

бёр наў-круг ля коў са сны вяс ко вы мі 

май стра мі. Май стры па тро ху адзін 

за ад ным ады шлі ў ін шы свет, не 

ста ла і гас па да ра лаз ні, а по тым 

і гас па ды ні. Лаз ня асі ра це ла. Ды 

што лаз ня — асі ра це ла, лі чы, уся 

вёс ка: тры два ры за ста ло ся. А бы-

ло ж не ка лі іх больш за сот ню.

А по тым не як пры ехаў пра ве-

даць род ныя мяс ціны Іван Фё да ра-

віч, мін чук, ён даў но жыў у ста лі цы 

і быў на за слу жа ным ад па чын ку. 

За ві таў на свой пад во рак, які не 

ад ра зу па знаў: усё жа лез зе з пе-

чы і гру бы выд ра на. А так быц цам 

усё на мес цы. Шкло на вок нах, 

пад ло га. Ус пом ніў Іван Фё да ра віч 

і пра лаз ню, яе ўба чыў ён не ад-

ра зу — ага род за роз вер ба ло зам, 

на гад ваў джунг лі. А ка лі па ды шоў 

блі жэй да ра кі, ахнуў — лаз ні на 

мес цы не бы ло!

Ня доў га ду ма ю чы, га ра джа нін 

за ві таў да цёт кі Мі кі ці хі, су сед кі.

— А дзе на ша лаз ня, Ве ра Сця-

па наў на? — пе ра сту піў шы па рог, 

ад ра зу за пы таў ся ён.

Су сед ка здзі ві ла ся, няй на чай, 

та ко му пы тан ню, та му ад ка за ла 

ко рат ка:

— А на вош та яна та бе, лаз ня? 

Хі ба ў го рад за бя рэш?

— У го рад не ў го рад, а чу-

жое — не руш! — раз гне ва ны Іван 

Фё да ра віч мат ля нуў у па вет ры ку-

ла ком. — Не да зво лю ра ба ваць 

чу жое!.. За су джу!..

— Бо жух ны! Ды што лаз ня! Усю 

вёс ку рас цяг ну лі — хі ба не ба чыш? 

Што ка му спат рэ біц ца, тое і бя руць. 

З уся го на ва кол ля едуць. І на ка-

лё сах, і на тэх ні цы. Не ўпіль ну еш. 

Та кія дам кі зні шчы лі да брот ныя, а 

ты пра лаз ню! Су па кой ся і за будзь. 

Як уча раш ні дзень.

Бы лы вяс ко вец не су па ко іў ся і 

не за быў ся. Ве ра Сця па наў на ўсё ж 

вы да ла та го ча ла ве ка, які пе ра-

 вёз лаз ню ў рай цэнтр. Гэ та быў 

сын вяс ко ва га ка ва ля Пят ро Ва-

лю шаў. Ве даў яго Іван Фё да ра віч, 

вя до ма ж: рас лі ра зам. Па коль кі 

мін чук быў на лег ка ві ку, у той жа 

дзень на ве даў ся да зем ля ка. Той 

за пра сіў за стол, госць ад хі ліў пра-

па но ву і ад ра зу ж пе ра вёў раз мо ву 

на лаз ню.

— Ве да еш, з якой на го ды я пры-

ехаў да ця бе, зям ляк? — стро га 

па гля дзеў на гас па да ра до ма Іван 

Фё да ра віч. — Ба чу, не зда гад ва-

еш ся. То ска жу: па гро шы. Я аца ніў 

лаз ню ў ты ся чу руб лёў.

— Ого за драў! — здзі віў ся рай-

цэнт ра вец. — Ча му так мно га? 

Ця пер за ха ту ў вёс цы столь кі не 

да юць. З па фар ба ва ны мі ака ні ца-

мі. Ды і згні ла б твая лаз ня, ка лі б 

не я. Аль бо хто скраў бы — шу кай 

вет ру ў по лі. Ды яно не як і не па-

зям ляц ку, Ва ня... Мо, ма га ры чом 

абы дзем ся?

— Ты за ка го мя не лі чыш? Лаз-

ню — за чар ку га рэл кі? Рых туй 

гро шы. Я паз ней за еду.

Не да мо ві лі ся.

Спра ву вы ра шаў суд. Ён па ста-

на віў: аль бо за пла ціць гро шы за 

кра дзеж, аль бо вяр нуць лаз ню на 

ра ней шае мес ца. Пят ро Ва лю шаў 

вяр нуў бу ды ні ну на ра ней шае мес-

ца. Пры ехаў з дву ма сы на мі, склаў 

яе за па ру дзён. Быц цам Ве ра Сця-

па наў на пры зна ла ся, што чу ла, як 

Пят ро Ва лю шаў, па кі да ю чы скла-

дзе ную лаз ню, кі нуў па прок Іва ну

Фё да ра ві чу: «Ня хай ён па да віц-

ца!» І па гля дзеў на ста рую вель мі 

гор да. Як пе ра мож ца.

Лаз ня ня доў га пра ста я ла. Нех-

та зноў пры браў яе да рук. Гэ тым 

ра зам Ве ра Сця па наў на не ба чы-

ла — хто. Але ра да ва ла ся, што не 

ба чы ла, і шка да ва ла Пят ра Ва лю-

ша ва, яко га вы да ла. А яшчэ больш 

ра да ва ла ся, што лаз ня зноў не ка-

му спат рэ бі ла ся.

Ня хай жы ве лаз ня. Ка лі яна 

па бу да ва на, то па він на ж вы кон-

ваць не па срэд нае пры зна чэн не, 

а не ста яць сі рат лі ва пад го лым 

не бам, ча ка ю чы свай го апош ня-

га дня...

Так, пэў на ж, па ду ма ла ста рэй-

шая жы хар ка вёс кі.

З ёй я цал кам згод ны.

НЯ БАЧ НЫ 
МУЖ

— У са на то рыі за ад ным сто лі-

кам са мной ся дзе лі дзве ваб ныя 

жан чы ны, — пры знаў ся на до ечы 

су сед Пят ро віч, з якім мы аб мень-

ва лі ся ін шы раз роз ны мі гіс то ры я мі 

аль бо прос та раз маў ля лі пра

жыц цё. — Пры еха лі мы ў адзін 

дзень, але так атры ма ла ся, што 

я кры ху ра ней, і ка лі па чар го ва 

дзя жур ная па за ле па джсадж ва-

ла да мя не гэ тых жан чын, ад ну 

ў абед, а дру гую ў час вя чэ ры, 

я ад чу ваў ся бе ў ро лі гас па да ра. 

Ка лі лас ка, ка жу! Да вай це зна ё-

міц ца. Пят ро віч. На зва лі ся і яны: 

Свят ла на з Ра га чо ва і Вік то рыя з 

Ві цеб шчы ны, так са ма з рай цэнт-

ра, а з яко га — не за пом ніў. Але 

не гэ та важ на.

Ра га чоў ская ка бе та ад ра зу ж 

па ча ла менш гля дзець у та лер ку, 

а больш кі да ла по зір кі на муж чын, 

якіх, да яе рас ча ра ван ня, бы ло не 

так мно га. Ды і тыя, якіх не аб мі-

ну лі яе во чы, на ўрад ці па ра да ва-

лі — ад ны дзя ды. Як вось і я. Што з 

та ко га возь меш? Праў да, за зме ну

пад вяр ну лі ся ўсё ж ёй два муж-

чын кі так са бе... Як ска за ла б на-

ша су сед ка Дзі на, та кіх у ба зар ны 

дзень жмень ка мі пра да юць... аль-

бо пуч ка мі... Яно і Свят ла ну зра зу-

ме еш: жы ве ж ад на, раз вя дзён ка, 

дзе ці ўжо са мі па са бе, ча му б не 

пры га даць ма ла досць? Ды каб зу-

сім не «зга рэ ла» пу цёў ка, доб ра 

бу дуць і та кія. Але мне больш ха-

це ла ся рас ка заць пра Вік то рыю. 

Слу ха еш?

— Слу хаю, слу хаю.

— Яна мне вель мі як жан чы на 

спа да ба ла ся. Раз важ лі вая, ма-

ла што з тва ру пры го жая, у це ле, 

смуг ля вая. На мал да ван ку змах-

вае. Я ка лі ў Кі шы нё ве жыў, на 

та кіх на гля дзеў ся. Паз ней я зра-

зу меў, ча му нас за ста лом трое, 

ні ко га больш не пад ся ля юць: ад но 

мес ца ўвесь час пус та ва ла. Вік то-

рыя пры еха ла не ад на — з му жам. 

А ён быў ін ва лі дам, не вы хо дзіў з 

па коя. Так я ні вод на га ра зу яго і 

не ўба чыў. Ня бач ны муж, ад ным 

сло вам. Вік то рыя яго над та хва лі-

ла. Пра жы ла, ка жа, усё жыц цё, як 

за ка мен най сця ной. А по тым яго 

хва ро ба адо ле ла. Ве рыць ёй ці не, 

але ка за ла, што ён у яе да слу жыў-

ся да пал коў ні ка. Я ўжо не пы таў-

ся, а ча му ж яны та ды не па еха лі 

ў вай ско вы са на то рый. Іх спра ва. 

Ну, а па коль кі на стол ста ві лі ежу і 

на чац вёр та га ад па чы валь ні ка, то 

жон ка спяр ша ад но сі ла му жу пор-

цыі ў сва ім па ке ці ку, а по тым ёй на 

кух ні ра бі лі ўжо га то выя пай кі. Аку-

рат на, у кан тэй не ры спе цы яль ныя 

са стаў ля лі ежу, там іх і за бі ра ла.

Ві даць, я так ра зу мею, Вік то рыі 

да лі пу цёў ку, за быў па ці ка віц ца, 

маё ўпу шчэн не, а му жа не бы ло 

з кім до ма па кі нуць... Вось тут не 

ска жу. А мо жа і яму, му жу, да лі, а 

ёй ужо, як пры стаў ле най да ін ва-

лі да... за ад но.

Пят ро віч кры ху па маў чаў, а по-

тым пад няў на мя не во чы:

— Але ж як яму, му жу Вік то-

рыі, маг лі даць пу цёў ку, ка лі ён 

на столь кі хво ры? Ка лі сам на пра-

цэ ду ры не мо жа ха дзіць? Ма ёй жа 

На тал лі, як ні ўпрош ваў ме ды каў, 

не пад пі са лі са на тор ную кар ту. 

Да яе на ват спра ва не дай шла. 

Нель га! У яе і тое, і гэ тае. Вы што, 

хо ча це, каб нам по тым з са на то-

рыя дэ пе ша прый шла — ка го вы 

на кі ра ва лі? Дык мая ж На тал ля 

яшчэ — уго! Мят ла! А, бач, я адзін 

па ехаў.

Па маў ча лі.

— Што мя не асаб лі ва ўра зі ла, 

дык я ні вод на га ра зу яе не ба-

чыў на тан цуль ках, — пра цяг ваў 

да лей Пят ро віч. — На кан цэр ты 

там роз ныя пры хо дзі ла. Звы чай-

на ад на ся да ла ў крэ сель ца, але 

ка лі ка го з нас, су се дзяў па ста ле, 

за ўва жа ла, пры вет на ўсмі ха ла ся 

і пад гур тоў ва ла ся. Ці да мя не, ці 

да Свят ла ны.

Пят ро віч па маў чаў, уз дых нуў, 

і ска заў, уз важ ва ю чы і сма ку ю чы 

сло вы:

— З уся го са на тор на га жыц ця 

за пом ні ла ся больш за ўсё мне гэ-

та. Па шан ца ва ла ж, на коль кі я зра-

зу меў, та му ня бач на му хво ра му 

му жу хоць у ад ным — з жон кай...

ЮБІ ЛЕЙ
Юбі леі бы ва юць са мыя роз ныя. 

У ка гось ці за ла тое вя сел ле. Нех та 

ад зна чае круг лую да ту з дня на-

ра джэн ня. Юбі леі на да ра юц ца не 

толь кі ў лю дзей — у тэ ат раў, прад-

пры ем стваў, на ву чаль ных уста ноў, 

школ... І гэ так да лей.

Мне ж за ха це ла ся рас па вес ці 

сён ня пра юбі лей, ад яко га па ты-

хае... го рыч чу.

На пя тым па вер се ў на шым пад'-

ез дзе жы ла не ка лі ра бо чая сям'я

з рэд кім проз ві шчам За мры е вы. 

Баць кі, Ні на і Ле а нід, пра ца ва лі 

на за вод зе, дзе ці, дач ка Люсь ка і 

сын Сяр гей, ха дзі лі ў шко лу. Што 

ні ка жы це, а чу жыя дзе ці рас туць

вель мі хут ка. Не па спеў і я азір-

нуц ца, як дач ка на шых су се дзяў 

скон чы ла шко лу і вый шла за муж, 

а сы на за бра лі ў ар мію. Ква тэ ра 

ў до ме не ўза ба ве за ста ла ся для 

дач кі з му жам, а баць кі пе ра еха лі 

ў пры ват ны дом, які да стаў ся ім у 

спад чы ну. Зда ва ла ся б, ле пей не 

пры ду ма еш. Жы ві і ра дуй ся. Яно 

так і бы ло спяр ша. Дач ка на ра дзі-

ла ад ра зу двух дзе так — сы на і 

дач ку. А по тым пай шлі чут кі, што 

муж за піў, і Люсь ка яго вы ту ры ла. 

А да лей, як толь кі пад рас лі ма лыя, 

су се дзі пе ра ста лі ба чыць і Люсь ку, 

а ма лых у са дзік па ча ла ва дзіць 

яе ма ці.

Ад ным сло вам, ста рэй шыя За-

мры е вы па ча лі жыць на два да мы. 

Пры ват ны двор не па кі неш

без на гля ду, а з дзець мі зруч ней 

у га рад ской ква тэ ры. Тут са дзік 

як раз пад вок на мі. Ды і ін шыя ўмо-

вы леп шыя.

На ма іх ва чах вы рас лі хут ка 

(зноў жа: што ні ка жы це...) і Люсь-

чы ны дзе ці. Скон чы лі шко лу, 

на бы лі пра фе сіі ў ка ле джах, па-

бра лі ся шлю бам. Са мі За мры е вы 

па ста рэ лі, ужо на пен сіі. Зрэд час 

су стра ка ем ся, ві та ем ся. Ста рыя 

пе ра бра лі ся цал кам у пры ват ны 

дом, а тут жы ве ўнук Лёш ка з жон-

кай і дзі цем. Ін шы раз я пы таў ся ў 

Лёш кі, як там род ныя, ён ад каз-

ваў звы чай на ба дзё ра: тры ма юц-

ца! Апош ні раз, ка лі па ці ка віў ся, 

сум на ад ка заў:

— Ба бу лю ін сульт уда рыў. Але 

ма лай чы на, не зда ец ца. У шпі та-

лі ля жа ла больш за ме сяц, ця пер 

раз маў ляе. Твар вы пра віў ся амаль. 

Я пры вёз ёй трэ на жор. Праз боль, 

але зай ма ец ца.

Пра Люсь ку я не ці ка віў ся. На-

вош та вя рэ дзіць ду шу лю дзям. 

З'е ха ла ў Маск ву на за роб кі і з'е-

ха ла. Ні гро шай, ні тэ ле фа на ван-

няў ад яе доў га не бы ло. Ду ма лі 

пра са ме гор шае. «Мо жа яна там у 

мас коў скую ка на лі за цыю пра ва лі-

ла ся?» — сум на жар та ваў баць ка. 

По тым ад гук ну ла ся і зноў пра па-

ла. Нех та з га мяль чан пе ра даў, 

што зу сім ня даў на ба чыў Люсь ку 

ў Маск ве. Цві це і пах не!

Што ж да алі мен таў ад бы ло га 

Люсь чы на га му жа, дык іх, як вы-

свет лі ла ся, і ў во чы не ба чы лі. Што 

з яго, п'ян то са, возь меш? Ні дзе не 

пра цуе, жы ве на мат чы ну пен сію.

Не пры сы ла ла, вя до ма ж, гро-

шай і Люсь ка.

Але ўну кі ў За мры е вых бы лі да-

гле джа ныя і сы тыя, як ка жуць. Не 

горш за ін шых.

А тут су стра каю на до ечы За-

мры е вых у два ры. Ле а нід ня се 

торт, а Ні на, аба пі ра ю чы ся на 

куль бу, ста ра ец ца ад му жа не ад-

ста ваць. Я кіў нуў на торт: ні як, свя-

та ў вас, су се дзі? Ні на ад ка за ла, 

хоць і не ад ра зу:

— Юбі лей у нас. Сён ня роў на 

двац цаць га доў, як дач ка ў Маск ву 

на за роб кі па еха ла...

І яны моўч кі пай шлі да лей, а я 

не знай шоў, што ад ка заць гэ тым 

лю дзям...

Дра ма. Шэкс пір па зайз дрос-

ціў бы.

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

КА ЛІ 
НЯ МА СЛОЎ


