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Ад пра дзе даў
Цi не бог нам гос ця па слаў — 

ту тэй ша га, бе ла рус ка моў на га, бя-

ля ва га, у бе лым адзен нi... Не ве-

да лi спа чат ку, ку ды яго па са дзiць 

i чым па час та ваць.

— Чай, — спы та лi, — цi ка ва?.. 

Што вы п'я це?

— Ды ў вас на ра бо це, му сiць, 

ня ма та го?.. — раз гу бiў ся ён.

— ?

— Ну, што прод кi на шы пi лi...

— ?

— ...Ва ды з ва рэн нем. Цi з мё-

дам.

Яна, сцю дзё ная (мож на ку бi кi 

лё ду ўкi нуць), як ака за ла ся, цу-

доў на ба дзё рыць i на та ляе сма гу! 

«Га ту ец ца» — умо мант, не каш туе 

нi чо га...

Прос та. Як усё ге нi яль нае.

Па куль маў чаў
У Юлеч кi но вы па клон нiк — вы-

со кi, цём на во кi, шы ра ка пле чы. Мы 

моўч кi i друж на ўхва ля ем: ма лай-

чын ка, маў ляў, та ко га хлоп ца пад-

ча пi ла!

Дзеў ка ў ад каз мор шчыць но сiк 

i ма хае ру кой: пус тое...

Сэнс гэ та га сло ва мы ра зу ме ем 

паз ней, ка лi хло пец ад кры вае рот 

i па чы нае неш та да во дзiць. Не ра-

зум ны, бя дак... Але ж па куль маў-

чаў, гэ та не пры кмет на бы ло.

Цяж кi вы па дак
Бы лi ча сы — iмя яго моц на гры-

ме ла: за сот нi вёрстаў лю дзi еха лi, 

бо, пi са лi, зды маў на га во ры i псо-

ту, ва ра жыў, лёг ка ка раў зла мыс-

нi каў, ля чыў — iн шых...

Але ж боль ка бы ла i ў са мо га: 

з жон кай ну нi як ра зы сцi ся не мог. 

Ма ла та го, што яна за бi ра ла дзi-

ця — «з кан ца мi» (муж каб на ват 

не ба чыў), дык ха це ла i ас тат няе 

ўсё за грэб цi: ква тэ ру, ма шы ну, да-

чу, гро шы...

Спра ба ваў уга вор ваць, упрош-

ваць, пе ра кон ваць, су дзiц ца i без-

да па мож на раз во дзiў ру ка мi: «Ша-

лею, — ка заў, — ад яе на хаб ства». 

I по тым да да ваў, што з та кi мi ма гiя 

бяс сiль ная i па ра ту нак адзiны — цаг-

лi ну ў ва лё нак...

З людзь мi...
У Яў ге на вi ча пад стаў для го на-

ру, мо жа, сто, а вось форсу, дык — 

нi на грам. З усi мi ён, дырэктар, 

па прос ту: та го пра зда роўе спы-

тае, та го — пра дзя цей; з не кiм 

па жар туе, не ка га на пра цу цi з пра-

цы пад вя зе... Хоць на служ бо вай 

ма шы не, хоць на сва ёй...

Што не ўсе ра зу ме юць.

На до ечы яго ка ле га на прад-

пры ем стве быў — кру ты-кру ты, 

паль цы ўрос кiд ку... Па куль раз-

маў ля лi — час абе ду на стаў.

— Тут па блi зу рэ ста ран ёсць. 

Я па зва ню, каб нам сто лiк на кры-

лi? Ра зам па па луд ну ем, — пра па-

на ваў госць.

— Не, — ад мах нуў ся гас па-

дар, — дзя куй, я ў сва ёй ста лоў-

цы пры вык.

— I што, — здзi вiў ся госць, — 

там мож на ес цi?

— Ча му ж не? Скла дзеш кам-

па нiю?..

Па куль iш лi ту ды, з не кiм па вi-

та лi ся-па ру ка лi ся, з не кiм па раз-

маў ля лi, па ста я лi ў чар зе...

Да рэ чы, гос ця як пад мя нi лi 

там. Ка заў — га доў 30 скi нуў, у 

сту дэнц кую ста лоў ку трапіў — ус-

пом нiў раз да чу, пад но сы, са ла ту з 

ка пус ты, кор жык, кам пот...

З лю дзей i ў лю дзi вый шлi, як 

вя до ма, мно гiя.

Ды не ўсе людзь мi за ста лi ся.

Ту тэй шая
Гэ та не ка лi ў цы руль нях чэр гi 

бы лi, сён ня — па пя рэд нi за пiс, а то 

i без яго... Не па спеў зай сцi, а ўжо 

на та бе: «Ся дай це, ка лi лас ка!»

Утуль нае крэс ла. I по бач — та-

кое ж. Вось толь кi жан чы на ў iм 

ней кая дзiў ная: твар чыр во ны... 

Ды хае цяж ка...

За ўва жае гэ та i май стры ха: 

дры жа чы мi ру ка мi па чы нае раз-

вяз ваць на кi ну тую на шыю на кiд-

ку.

— Ай-ё-еч кi, — ла по ча, — я ж 

ту га за вя за ла. А вы нi чо га i не ка-

жа це.

— Дык стрыж ка ж, ду маю, гэ та 

не за вiў ка — хут ка зро бiм. Пе ра-

цярп лю.

Ту тэй шая?

Апы тан не
Ад на клас нi кi, ад на курс нi кi ў 

«кан так тах» «сы хо дзяц ца» час-

та, — су стра ка юц ца ку ды ра дзей. 

Ну, хi ба, па да тах: праз пяць га-

доў пас ля вы пус ку, праз двац цаць. 

Асоб ныя — праз шэсць дзя сят...

З'е ха лi ся не як дзе сяць вы пуск-

нiц фiл фа ка.

Ад на — пад ка нец су стрэ чы — 

на ват апы тан не пра вя ла:

— Дзяў ча ты, па ды мi це ру кi, хто 

з вас гэ тыя га ды пра жыў шчас лi-

ва? Ну ха ця б ад нос на...

Ад на ру ка ўвер се... По тым — 

ня сме ла — дру гая... I трэ цяя.

...Та кое жыц цё?

Цi ў нас та кiя ад но сi ны?

Ёсць ло гi ка?
Бы лi ча сы... У пят нi цу пас ля 

пра цы мы са дзi лi ся ў ма шы ны i 

еха лi — у той жа Свет ла горск, на-

прык лад.

Не, не ў наш, хоць i ён та го 

вар ты, — у та кi ж да гле джа ны i 

ўтуль ны га ра док Пры бал ты кi. Жы-

лi там два днi на бе ра зе мо ра, а 

ў ня дзе лю вяр та лi ся. Нi та бе вiз,

нi паш пар тоў, нi мыт няў. Да та го ж 

да ро гай у лю бым мес цы мож на

бы ло сме ла збо чыць у лес цi да 

рэч кi, па ста вiць на мёт, раз вес цi 

вог нi шча, пе ра но чыць.

Ад но — пры да рож ны сер вiс 

быў на ну лi: ежу мы бра лi з са бой, 

на зям лi рас сцi ла лi аб рус, са дзi-

лi ся...

Ця пер ужо iн шая рэч: ка вяр нi 

ля да рог (хоць i не гус та), ней кiя 

бу дан кi са стрэш ка мi, са ста ла мi-

лаў ка мi, скрын ка мi для смец ця, 

пры бi раль ня мi, а мес ца мi — на ват 

з за баў ка мi для дзя цей.

Спы ня ем ся не як у бо жым ку-

точ ку. Толь кi б стол на кры ваць, 

каб па сне даць, — гас па дар 

пад' яз джае, ляс нiк. Мы тут жа з 

пытаннямі: а хто, маў ляў, гэ тыя ка-

рун кi з дрэ ва вы ра заў, хто арэ лi 

па ста вiць на ду маў, хто драў ля ных 

гры боў «на са дзiў» i чыя, пры нам сi, 

iдэя наз ву ляс нiц тва ў бе ла рус кiм 

ар на мен це на пi саць па-рус ку?

— Дык эле мен тар на ж, — не 

зра зу меў здзiў лен ня гас па дар. — 

Бу дуць ра сi я не ней кiя ехаць — спы-

няц ца, ад пач нуць. Iм жа пры ем на 

бу дзе, што над пiс па-рус ку?

...Па вод ле ло гi кi лес нi ка, каб 

пры ем на бы ло па ля кам, трэ ба 

над пiс зра бiць па-поль ску, нем-

цам — па ня мец ку, анг лi ча нам — 

па-анг лiй ску...

Як пры гэ тым бу дзе нам — спра-

ва дзя ся тая? Як, мiж iн шым, i тое, 

што гос цi едуць да нас, каб уба-

чыць, па чуць, па каш та ваць, зра зу-

мець неш та на ша, а не сваё.

Яны i мы
Брат — ча ла век грун тоў ны: ня-

шмат што ён ро бiць, але ж ка лi 

ро бiць...

Не як ад крыц цём па дзя лiў ся. 

Спы таў:

— Вось ты ве да еш, ча му ў ця бе 

гры бы пад га ра юць, а ў мя не — нi-

ко лi?

— ?

— ...Та му што ка лi я ва ру гры-

бы, то я — ва ру гры бы, а ты...

Цi трэ ба га ва рыць — у мя не, 

як ва ўся кай ка бе ты, ад на ча со ва 

«столь кi ра бо ты, ну столь кi ра-

бо ты!» 

Каб лягчэй рабілася...

Двор (баль нiч ны). Ла вак пус тых 

ня ма. На на шу — двое пад се лi. Вi-

даць, ма цi з дач кой. Пра неш та га-

мо няць — цi хень ка-цi хень ка, так, 

што го лас муж чын скi — як гром:

— Ма ма ша, вы што са бе да зва-

ля е це, га?! Га ва ры лi ж: су стрэ нем-

ся на пры пын ку, по тым удва iх сю-

ды. Я стаю там, ча каю. А вы?

— Ну не шу мi! Вi на ва та, — губ-

ля ец ца «ма ма ша». — Я ра ней 

прый шла — з ра бо ты ад пра сi ла-

ся. Ду ма ла, мы тут па ся дзiм кры-

ху, па га во рым, а по тым i ты да лу-

чыш ся.

— А як вы гэ та ўяў ля е це?.. Я ж, 

як ду рань, там паў га дзi ны стаю... 

Ча каю...

— Ну та кой бя ды, — за сту па-

ец ца за ма цi дач ка. — Па ду ма еш, 

па ча каў...

— I па ду ма еш!.. До ма столь кi 

ра бо ты, столь кi ра бо ты!

Жан чы ны ўдзвюх:

— Ну якая ў ця бе ра бо та?

— Якая-якая?! Я шкар пэт кi свае 

за ма чыў!

...Шчас лi вы той, хто мо жа вось 

так «шчы ра ваць»!

Як, зрэш ты, i той, хто не мо жа. 

Вось гэ так.

Ёсць сэнс?
Ка цю ў баль нi цу за бра лi — 

з ма лой. Ад' яз джа ю чы, ад кры ла 

ха ла дзiль нiк, па ка за ла му жу, што 

з'ес цi сён ня, што заўт ра.

Ён аж па крыў дзiў ся: я ж, маў ляў, 

не ма лы. Не як пе ра кан ту ю ся.

I кан та ваў ся — днi тры. На чац-

вёр ты (сам рас па вя даў) на ду маў 

ка шы зва рыць. На сы паў у каст-

ру лю грэч кi, на лiў ва ды, уклю чыў 

плi ту i тэ ле вi зар — у су сед нiм па-

коi. Сеў там. Па ду маў яшчэ, што 

жанчына — ства рэн не са мо па 

са бе цi ка вае, але ж бес тал ко вае, 

не дас ка на лае. Вось, на прык лад, 

што яна цэ лы ве чар мо жа ра бiць 

на кух нi? Якi сэнс тап тац ца там, 

ста яць ля плi ты? Яна ж са ма...

Па куль раз ва жаў так, з кух нi 

па цяг ну ла дым ком. Грэч ка знi зу 

пад га рэ ла, звер ху бы ла сы рая i 

пах ла, мяк ка ка жу чы, не пры ем на. 

Вы кi нуў. За ма чыў ад ну каст ру лю, 

узяў дру гую. На лiў ва ды, на сы паў 

круп, па мя шаў, зноў пай шоў гля-

дзець тэ ле вi зар...

У вы нi ку — не еў шы лёг, не 

спаў шы ўстаў, бо га лод ны i да 

поў на чы мыў каст ру лi. На заўт ра 

жон ку па пра сiў:

— Слу хай, ты на пi шы мне, як 

ка шу ва рыць. Толь кi пад ра бяз на... 

Я не ду маў, што бу дуць скла да-

нас цi...

Гэ та — з даў ня га. З ня даў ня га.

У тра лей бу се па ма бiль ным 

хло пец раз маў ляў. Пы таў не ка га:

— Коль кi-коль кi ры су ўзяць?

Праз паў зы:

— А ва ды?.. Каб яго за кры ва-

ла?.. На коль кi паль цаў?.. Тва iх цi 

ма iх?.. А доў га ва рыць?.. Што-што 

зра бiць, каб ён не зля пiў ся? Ага!..

Курс «ма ла до га бай ца», трэ ба 

ра зу мець, якi да сва iх 17 тую ка-

шу еў i ў дум ках не меў, як яна 

там зва ра на. За раз — трэ ба са-

мо му...

Яшчэ, маг чы ма, i для та го, каб 

на ву чыц ца... па ва жаць тую аб са-

лют на «бес сэн соў ную» жа но чую 

ту па нi ну — па мiж ра ка вi най, плi той 

i ха ла дзiль нi кам.

Ад ка го Бог...
Вё сач ка тая ў нi зiн цы ля жыць. 

Двац цаць хат у ёй не ка лi бы ло, з 

кож най па трое-чац вё ра дзя цей у 

шко лу ха дзi ла — на цянь кi, це раз 

ба ло та...

Зрэш ты, не — ба ло та ўжо не 

бы ло, асу шы лi, хi ба што наз ва за-

ста ла ся. I кры нiч кi не бы ло — вы-

сах ла: шну рок хмыз ня ку вi ец ца. 

Ле су так са ма не ста ла — яго ў 

бу ру скры шы ла... I лю дзей... Ста-

рыя па мер лi, дзе цi — па раз' яз-

джа лi ся...

Ад но, што бы ло, што ёсць i мо 

бу дзе, — ка мень: вя лi заз ны, урос-

лы ў зям лю... Фор ма ў яго цi ка вая: 

быц цам нех та (агром нiс ты) доў га 

ся дзеў, як на бе ра зе, на пяс ку, а 

по тым устаў.

Бог, ве ры лi прод кi i вель мi га-

на ры лi ся.

Iх на шчад кi ця пер маў чаць, бо 

спа чат ку прос та за ўва жы лi, а по-

тым пе ра ка на лi ся: ка лi Бог i ся дзеў 

на тым ка ме нi, то... гле дзя чы на 

лес — спi най да вёс кi.

Па пра спек це
Чым зруч ны го рад — тым, што 

блiз ка ўсё: кра мы, пры пын кi, пош-

ты, май стэр нi, му зеi, шко лы...

Ра ма наў не, на прык лад, да 

сва ёй па лi клi нi кi — ру кою па даць: 

ехаць лёг ка. Ця жэй по тым iс цi: з 

пры пын ку трэ ба на пе рад i ўнiз, у 

пад зем ны пе ра ход, по тым на верх. 

Уся го — не як злi чы ла — 76 пры-

сту пак. Мо ладзь па iх вi ху рай, а 

яна, з хво рым сэр цам, на сва iм 

дзя вя тым дзя сят ку...

Не як, ня доб ра ся бе ад чу ва ю чы, 

па ду ма ла: а, бы ла не бы ла — не 

па ле зу ў той пе ра ход, пра спект пе-

рай ду па вер се. На шчас це, там 

пус та ва та бы ло — у тыя iм гнен нi, а 

коль кi кро каў сту пi ла — i спу жа ла-

 ся: да яе iм ча лi ма шы ны... Да та го ж 

да iш нiк як з-пад зям лi.

Уя вi ла, як за раз на блi зiц ца, як 

пры чэ пiц ца, як да вя дзец ца ка заць 

яму пра хва ро бы...

Та го, што ад бы ло ся, не ча ка ла 

нi як: мi лi цы я нер... спы нiў транс-

парт, усмiх нуў ся ёй i на ват ру ку 

да скро нi пры клаў: го нар маю, маў-

ляў, пра ходзь це.

Прай шла — пад пры яз ныя 

ўсмеш кi кi роў цаў — ад на, ма-

лень кая, па сва iм жа пра спек це 

Не за леж нас цi (пры ёй — Ста лi на, 

Ле нi на ды Ска ры ны...). Ад нак «экс-

пе ры мент» свой паў та раць за рак-

ла ся. Iн шым так са ма не ра i ла.

Сцеж кi, што мы вы бi ра ем
Ля пры пын ку дом уз вя лi, тэ-

ры то рыю ва кол пры бра лi, сцеж кi 

пра кла лi — чы тай «прад пi са лi» 

жы ха рам роў нень ка, мет раў з 

пяць, прай сцi ад пад' ез да, по тым

па вяр нуць, прай сцi паўз дом, яшчэ 

раз па вяр нуць...

Ёсць мес цы, дзе лю дзi так, вя-

до ма ж, хо дзяць, але ў боль шас цi 

вы пад каў — не. Хi ба ў гразь, ка лi 

абутку шка да. А так... На ўпрост, 

на цянь кi, як дык туе зда ро вы 

сэнс.

Зрэш ты, спра ва мас та коў ма-

ля ваць. Пры маць цi не пры маць 

«ма лю нак» — аса бiс тая спра ва 

кож на га.

На дым?
...Унук пас ля дож джы ка i як-

раз у чац вер зна ё ма га дзе да на 

ву лi цу вы цяг нуў — па пра сiў, каб 

вог нi шча рас клаў. Той, вя до ма ж, 

за ўпар цiў ся: чыс тую праў ду ка заў, 

што га рэць нi чо га не бу дзе, бо ўсё 

ад сы рэ ла.

— Не, не ўсё, — па пра вiў ма лы 

ста ро га, — вунь коль кi дроў цаў не 

зусім пад стрэш кай ля жыць.

Прый шло ся дзе ду пай сцi — абя-

рэ мак пры нес цi і по тым пус цiць — 

на пус тое, як той ка заў, на дым, 

на за ба ву ўну ку. Бо ён — пер шы i, 

вi даць, апош нi — пя рэ чан няў, лi чы, 

не пры мае, бо ён, ледзь што, ад ра-

зу ж за гад вае: «Дзед, упа кой ся!»

I той та ды на праў ду ба iц ца — 

«упа ко iц ца»... Без па ры. Не за-

стаў шы ся ў дзi ця чай па мя цi.

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

СЦЕЖ КI, 
ШТО МЫ ВЫ БI РА ЕМ

Вёс ка, ву лi ца, дых тоў ны дом, а ўжо плот...

Над пiс на брам цы: «Асця рож на! У два ры злы са ба ка». I трэ ба 

ж — пы са яго, як раз пад «шыль дай», — памiж шты ке цiн...

Ме лi шчас це па гля дзець! На ват больш за тое — па гла дзiць! 

Доб ры са ба ка! I, вi даць па ўсiм, ра зум ны-ра зум ны.

Зна чыць, ня праў да на той брам цы на пi са на?

...I каб толь кi там, пра са ба ку.
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