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ЗУБ ЗА ЗУБ...
А НА ДА БРО — 

ДА БРОМ
Да сло ва «дэ фі цыт» су час нае па ка-

лен не, мож на ска заць, глу хое, бо ця-

пер у дэ фі цы це хі ба што гро шы. Ка лі 

яны ў ча ла ве ка ёсць, зна чыць, «жыц цё 

ўда ло ся»: куп ляй што хо чаш, і та вар 

та бе (ка лі ве рыць рэ кла ме) ма ла што 

пры вя зуць (хут ка і бяс плат на), дык 

яшчэ і па да ру нак па кі нуць... Ка ра цей, 

усё як у ад ной ра дзіль ні: маў ляў, ка лі 

вы тут на ро дзі це двой ню, то трэ цяе 

не маў лят ка вам да дуць за дар ма.

А не ка лі ж дэ фі цыт быў амаль на ўсё, 

у тым лі ку — на ле кі. Тац ця на, мая зна ё-

мая, на ўлас най ску ры гэ та ад чу ла.

Зна чыць, за ба ле лі ёй не як зу бы, 

пай шла на пры ём да док та ра. Той 

уваж лі ва ўсё агле дзеў і пры знаў, што 

«чац вёр ку» з «пя цёр кай» трэ ба вы да-

ляць, пры чым тэр мі но ва.

Трэ ба — зна чыць трэ ба: док тар 

зра біў ад па вед ны ўкол ды вы пра віў 

па цы ент ку ў ка лі дор — ча каць, па куль 

дзяс на «за ма ро зіц ца».

Тац ця на па слух мя на ся дзіць — і 

дзе сяць хві лін, і пят нац цаць — по бач 

з та кі мі ж га рот ні ка мі... Тол ку ад уко лу 

ні я ка га, а мед сяст ра тым ча сам ужо ў 

ка бі нет за ве.

— Мо жа, мне яшчэ кры ху па ча-

каць? — про сіц ца па цы ент ка.

— Ча го? З мо ра па го ды? — пы тае 

па моч ні ца эс ку ла па. — Гэ та вы ўжо 

до ма бу дзе це.

І вось жан чы на ў крэс ле. Ста ма-

то лаг сту кае ма ла точ кам па абра най 

«пя цёр цы», пы тае:

— Ад чу ва е це?.. Вам ба ліць?

— Угу, — кі вае ў ад каз ка бе та.

— Ні чо га, за раз вы рвем і прой-

дзе, — су па кой вае ле кар.

Пад ча піў ён зуб — у Та ні аж іск ры з 

ва чэй! Па цяг нуў... І жан чы на сле дам.

— Ды ся дзі це ж вы! — за гад ваюць 

ёй, — тры май це ся за што-не будзь.

«Пад пра вай ру кой, — Тац ця на 

рас каз ва ла, — я ад ра зу ж пад ла кот-

нік знай шла. І зле ва ха це ла, а там — 

порт кі док та ра, яго но гі... А боль... Та-

ды я за іх! Ён — за зуб і... Усё, хва ла 

Гос па ду!.. «Жы ва дзё ры, — ка жу за-

мест дзя куй, вы ці ра ю чы слё зы. — За-

стрэ ліць ма ла».

— У вас ня ма з ча го, — па смі ха ец-

ца док тар.

— За тое ёсць чым! — пра мо ві ла ў 

ад каз Тац ця на.

...А пра ца ва ла яна, трэ ба ска заць, у 

кра ме «Па ляў ні чы і ры ба лоў» — стрэль-

ба мі не ганд ля ва ла, але ж па тро ны ў 

про да жы амаль заў сё ды бы лі.

— І вось не дзе праз ты дзень пас ля 

гэ тай «эк зе ку цыі», — рас каз ва ла жан-

чы на, — стаю я за пры лаў кам, неш та 

ка жу чар го ва му па куп ні ку і ад чу ваю 

чый сьці ўпар ты по зірк. Па ды маю во-

чы, — той ста ма то лаг! Я ад здзіў лен ня 

аж рот ад кры ла... І ён, ві даць, не ча каў 

мя не ўба чыць. Але ж па знаў і, не па ве-

ры це, уцёк на ўся кі вы па дак!..

Я да яго са ма праз ты дзень прый-

шла — трэ ба ж яшчэ адзін зуб вы-

да ляць. Се ла ў зна ё мае крэс ла, чую: 

«Пад рых туй це па трэб ную до зу», — за-

гад вае док тар той са май мед сяст ры і 

на зы вае ней кія ле кі. «Але іх зу сім ма-

ла», — амаль шэп там за ўва жае па-

моч ні ца. «Ра бі це, што ка жу», — мо жа, 

ус пом ніў шы, што ў мя не па тро ны ёсць, 

а мо і неш та ін шае, на стой вае ста ма то-

лаг і... Праз не каль кі хві лін пас ля ўко лу 

я ўжо ад чу ваю эфект прэ па ра таў (па-

пя рэд нім ра зам іх, ві даць, раз баў ля лі ці 

прос та эка но мі лі), по тым, яшчэ кры ху 

па ча каў шы, док тар «чап ляе» мой зуб і 

вы да ляе яго амаль без бо лю!

Вось так, — за клю чы ла Тац ця на, — 

у мя не з'віў ся зна ё мы ле кар, а ў яго 

(да рэ чы, заў зя та га па ляў ні ча га) — 

блат у на шай кра ме.

Што зро біш, на гэ тым — ты мне, я 

та бе — та ды шмат што тры ма ла ся. Як 

ця пер — на гра шах.

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

КО ЛА САЎ 
«ПА ЧАС ТУ НАК»

Ся род ма іх ад на курс ні каў па БДУ, 

а дак лад ней па бе ла рус ка-рус кім ад-

дзя лен ні філ фа ка, зна чыў ся сын та го 

са ма га «Юзі ка-ша ля ні цы» з ко ла саў-

скай «Но вай зям лі», Вік тар Міц ке віч. 

Але ж ён гэ тым сва яц твам зу сім не 

вы хва ляў ся. Сціп лы быў хло пец, да-

ступ ны, ад кры ты, з гу ма рам. Ся дзіць, 

бы ва ла, на лек цыі, кан спект вя дзе і ў 

той жа час неш та ў на тат нік за но сіць. 

«Вер шы?» — пы та ю ся. — «Ну, — усмі-

ха ец ца, — пра цяг «Но вай зям лі».

Ка ра цей, не без здоль нас цяў быў і 

ву чыў ся доб ра: за лі кі, эк за ме ны — усё 

зда ваў па спя хо ва. Але ж ад ной чы і 

ад яго фар ту на ад вяр ну ла ся: атры маў 

па срэд ную ад зна ку, на цэлы семестр 

за стаў ся без сты пен дыі. І доб ра б з 

до му неш та пе ра па да ла, а то...

Мар нее, ба чым, хла пец, пе ра бі ва-

ец ца з хле ба на ва ду. Гле дзя чы на гэ-

та, нех та з на шых ска заў: «Слу хай, 

бра це, а ча му б та бе да дзядзь кі не 

сха дзіць, да Яку ба Ко ла са. Ён жа, ві-

даць, ча ла век гра ша ві ты. І не чу жы 

та бе». — «Сум лен не не да зва ляе, — 

пры знаў ся Вік тар. — Со рам на пе рад 

дзядзь кам».

Але ж і го лад яму не цёт каю быў: 

пры му сіў ён хлоп ца пай сці на па клон.

Мы ў ін тэр на це за ста лі ся ча каць, з 

чым жа вер нец ца.

Ба чым, і га дзі на прай шла, і дзве... 

Урэш це Вік тар з'яў ля ец ца. Мы да яго: 

«Ну як?». А той толь кі ру кой мах нуў: 

лепш, маў ляў, не пы тай це ся: уля це-

ла — ого-го! Лай да ком мя не аба зваў, 

рас ка заў, як са мо му бы ло, як у лю дзі 

вы хо дзіў. Але і ад пус ціў ся... На кар-

міў — ад пу за, дзвес це руб лёў мне 

даў, лад ны ка ва лак са ла, ска заў, каб 

ву чыў ся і... за хо дзіў яшчэ.

Па чуў шы гэ та, мы ад ду шы па смя я-

лі ся, а по тым, му сіць, кож ны па ду маў, 

што не як іна чай наш Ко лас па сту піць 

і не мог.

Вік тар Не сця ро віч,

г. Ла гойск.

МАЎ ЧЫ... 
ЗА РА ЗУМ НА ГА 

СЫ ДЗЕШ
...Не, яно не здар ма лю дзі ка жуць: 

хто не быў ма ла ды, той не быў дур ны. 

І дур гэ ты ў кож на га свой. Я, на прык-

лад, ні чо га дрэн на га ні ко лі не ра бі ла. 

На ват па са дах не ла зі ла — у ад роз-

нен не ад ін шых дзя цей... Хі ба што пра-

ста душ най бы ла, за ліш не да вер лі вай. 

З га да мі, праў да, па ра зум не ла, але 

ж не на столь кі, як ха це ла ся б, бо па 

ця пе раш нім ча се ра зум ным лі чыц ца 

той, хто хіт ры, а шчы ры — дык ужо і 

пры дур ка ва ты, яму жы вец ца ця жэй. 

Зрэш ты, мяр куй це са мі.

Скон чы ла я, зна чыць, шко лу, атры-

ма ла пра фе сію — на свой хлеб пай-

шла. Ды што там — да стар ша га бух-

гал та ра да слу жы ла ся.

(Тут анек дот да рэ чы. Ма лень кі 

Ізя не як пы та ец ца: «Дзя ду ля, а Карл 

Маркс быў кім?» — «Эка на міс там, 

уну чак». — «Як на ша цё ця Пе ся?» — 

«Не, ну што ты... На ша цё ця Пе ся — 

стар шы эка на міст!»)

Вось і я бы ла ўжо стар шым.

А сэнс на шай пра цы ў чым? Ду ма е-

це, зра біць улік усіх вы твор чых пра цэ-

саў? Ці пад вес ці вы ні кі? Не: у верх нія 

ін стан цыі спра ва зда чу здаць. І па ка заць 

у ёй ба ланс не столь кі па між пры хо дам і 

рас хо дам, коль кі тым, што ёсць (рэ аль-

на, на са май спра ве), і тым, што па тра-

буе на чаль ства. Вы за вуць яго ў ра ён, 

спус цяць ней кую «ды рэк ты ву», — пра-

цэс пас ля яе пай шоў ці не пай шоў, а 

вы нік бух гал тэ рыя дай. І не абы які, а з 

вы ка нан нем, пе ра вы ка нан нем і на ват 

апе рад жаль ны мі тэм па мі...

У ра ё не ад нас іх ча каў най перш 

Са зо на віч. Сам па са бе спе цы я ліст 

ён моц ны, але ж кі ра ваць яму най ця-

жэй бы ло, бо ся род бух гал та раў, як 

вя до ма, ад ны жан чы ны. Зна чыць, го-

лас на іх не па высь, ма цю ка не за гні, 

сло ваў «ка за» і «аў ца» та ды не бы ло. 

Атрым лі ва ец ца, што Са зо на віч уся го 

і мог, што стук нуць ку ла ком па ста ле, 

ад даць спра ва зда чу «ўзад» на да пра-

цоў ку ды (ка лі ўжо зу сім не да хо дзіць) 

дур ні ца мі аба зваць.

І тое, і дру гое, і трэ цяе страш ней 

за вай ну бы ло (для тых, хто яе не ба-

чыў)... А та му, — па ду ма ла я, — трэ ба 

не як ад на чаль ства па да лей.

Гэ та на зы ва ец ца — ча ла век мяр-

куе.

А на чаль ні ца мая, га лоў ная бух гал-

тар ка, не як пы та ец ца:

— У го рад хо чаш?..

—?! (Ну яшчэ б...)

— ...Та ды спра ва зда чу за вя зеш. 

Зда сі Са зо на ві чу.

— ?!

— Не бой ся, ён дзе вак лю біць: на 

ця бе кры чаць не па ві нен.

«А ка лі і па кры чыць, — у да ро зе 

ўжо ду маю я, — то не як сцярп лю... 

За тое по тым па кра мах па бе гаю — у 

кож ныя дзве ры. Мо жа, дзе на ім парт 

на рву ся».

У прад чу ван ні гэ та га іду ў ка бі нет. 

Са мо га, ба чу, у крэс ле ня ма.

— І сён ня ўжо не бу дзе, — ка жа 

ней кая сум ная цёт ка.

(Са зо на віч — я ўжо ве да ла — на 

пры ём спра ва здач бух гал та рак за пра-

шаў з най блі жэй шых гас па да рак).

— А як жа мае па пе ры? — пы та ю ся 

ў жан чы ны, пры ма ю чы яе за ка ле гу.

— Мо жа це мне ад даць.

— Праў да?! — не па ве ры ла шчас-

цю я. — Вось гэ та ла фа!.. А мне ка за-

лі, што Са зо на віч кроў па кропельцы 

вы п'е, па куль спра ва зда чу пры ме, што 

яму сам чорт не да го дзіць і рап там... 

Дзя куй вам!

Цёт ка ў ад каз ча мусь ці маў ча ла — 

на ват ва чэй не ўзня ла.

Ну дык я і хо ду — з дум кай, што і ў 

кра мах па шчас ціць...

Вый шла на Ле нін-аве ню (гэ та цэнт-

раль ная ву лі ца, ра ней Ста ра бы хаў-

скай зва лі) — за зір ну ла ва ўсе дзве ры 

там. На дэ фі цыт, на жаль, не на рва-

ла ся — без па ку пак па еха ла да моў, 

па бег ла ж у кан то ру і да вай хва ліц ца 

там сва ёю ўда чай ды шчы рай раз мо-

вай з цёт кай.

— Яна ў хус тач цы бы ла? Стол ад 

на чаль ні ка спра ва? — удак лад ні лі кан-

тор скія.

— У хус тач цы... Спра ва...

— Дык хто ж ця бе за язык цяг нуў? 

Дур ні ца! — за смя я лі ся ка ля жан кі. — 

Гэ та ж яго ная жон ка!

Я зня чэў ку і се ла!

...Дзі ва ці не, але пас ля гэ та га ні я кіх 

рэ прэ сій не бы ло. Мо жа, «па дзя ку» 

маю цёт ка тая мі ма ву шэй пра пус ці-

ла, мо жа, па кі ну ла са бе — му жу не 

да нес ла.

А ён (гэ та я з ча сам уба чы ла) — зу-

сім і не монстр быў: «лю дзей не еў», 

мог на ват па жар та ваць...

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

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

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

НЕ АД КЛАД НАЯ 
СПРА ВА
Каб пас ля не бы ло 
па кут лі ва ба лю ча...
ВЫ, на пэў на, чу лі пра гэ та зда рэн не на па чат ку 

тыд ня — па жы лы муж чы на пра ва ліў ся ў са ма-

роб ны склеп, які быў зроб ле ны прос та пад бал ко нам 

шмат па вяр хо ві ка. «Дач ка 66-га до ва га муж чы ны за-

не па ко і ла ся, ка лі баць ка пе ра стаў ад каз ваць на зван-

кі, рас ка за лі ў прэс-служ бе МНС. Яна пры еха ла да 

яго да до му і знай шла та ту ў скле пе. Склеп глы бі нёй 

2,5 мет ра раз ме шча ны пад бал ко нам ква тэ ры на пер-

шым па вер се дзе вя ці па вяр хо ва га до ма. Па ве дам лен не 

ра та валь ні кам па сту пі ла ад ме ды каў, якіх вы клі ка лі 

дзе ці па цяр пе ла га. Ра бот ні кі МНС да ста ва лі муж чы-

ну з да па мо гай аль пі нісц ка га рыш тун ку. Па цяр пе ла га 

агле дзе лі ме ды кі «хут кай» і з роз ны мі ды яг на за мі, у 

тым лі ку «абяз вод жван не» і «ін фі цы ра ван не ка неч нас-

цяў», муж чы ну шпі та лі за ва лі. Па цяр пе лы зна хо дзіц ца ў 

цяж кім ста не», — пі са лі на вы пе рад кі адзін пе рад ад ным 

ін фар ма цый ныя пар та лы.

НА ВІ НА як на ві на, ні чо га дзіў на га ня ма. Цяг нуць 

ра та валь ні кі амаль што дня то жы вёл, то лю-

дзей, што пра валь ва юц ца то ў яму, то ў ка ло дзеж, 

то ў баг ну. Зда ра ец ца ўся кае, і за кан чва ец ца не заў-

сё ды хэ пі-эн дам. У гэ тай гіс то рыі фі нал больш-менш 

шчас лі вы, дасць Бог, ча ла век па пра віц ца. І ўсё ж ёсць 

у ёй ад но ма лень кае «але», якое, мяк ка ка жу чы, бян-

тэ жыць. «У Мін ску па жы лы муж чы на пра вёў у скле пе 

ПЯЦЬ дзён». За га ло вак для тэ ат ра аб сур ду, бо так не 

па він на быць у нар маль ным све це, ка лі ча ла век амаль 

ты дзень ся дзіць без ва ды і ежы лі та раль на пад на га мі 

ў со цень лю дзей, пры тым што ён не сі ра та-пус тэль нік, 

у яго ДЗЕ ЦІ ёсць. І, ка лі пра цяг ваць раз ва жаць да лей, 

ні хто з дзя цей за пяць дзён баць ку не па тэ ле фа на-

ваў. Пэў на, бы лі вель мі за ня тыя. А ста ры (дый не та кі 

і ста ры — ней кіх там 66 га доў) топ чац ца не дзе, ды і 

хай са бе...

Я ні я кім чы нам не бя ру ся ра біць вы сно вы пра гэ ту 

асоб на ўзя тую сям'ю. Хто яго знае, якія там ад но сі ны 

па між па ка лен ня мі і ці ёсць у іх ах во та ад но ад на му тэ-

ле фа на ваць. Я пра тое, што вы па дак, які па ўсіх за ко нах 

бо жых і ча ла ве чых па ві нен быць вы ключ ным, адзін ка-

вым, — на жаль, для на шых сён няш ніх рэа лій ты по вы.

СТА ТЫС ТЫ КІ та кой не вя дзец ца — коль кі ста-

рых лю дзей па мі рае ці гі не толь кі та му, што 

ні ко га не бы ло по бач, што ні хто ней кі час не ці ка віў ся, 

як яны там. Але спы тай це ці не ў кож най вёс цы, і вам 

аба вяз ко ва пры пом няць штось ці па доб нае з гіс то рыі 

апош ніх га доў. Дзя ду ля па мёр ва ўлас най ха це, і, ка лі 

дзе ці пры еха лі з го ра да на вы хад ныя са браць ура-

джай на ага ро дзе, ня бож чы ку ўжо па пса ва лі твар па-

цу кі. Ба бу ля ў лю ты ма роз за мерз ла ка ля ня па ле най 

не каль кі дзён груб кі, бо ў яе ад мо ві лі но гі і не маг ла 

скра нуц ца з мес ца. Дзе ці, што жы лі ў су сед няй вёс-

цы, за бі лі тры во гу толь кі праз не каль кі дзён. Дач ні ца 

ўва лі ла ся ў ка ло дзеж у два ры, яе знай шоў на заўт ра 

су сед, які прый шоў на чэр паць ва ды. Жан чы ну ў цяж-

кім ста не да ста ві лі ў баль ні цу, дзе яна і па мер ла ад 

пнеў ма ніі. Тэ ле фон дач кі доў гі час быў ад клю ча ны, ёй 

не маг лі да зва ніц ца, каб па ве да міць жа лоб ную на ві ну. 

Пас ля яна ка за ла су се дзям, што на пра цы рых та ва-

ла квар таль ную спра ва зда чу, ад па пер на ват га ла вы 

не ад ры ва ла, не бы ло ка лі ў пры бі раль ню сха дзіць, 

не тое, што па жы лой ма ці ну мар на браць. Да та го ж 

тая ня бла га ся бе ад чу ва ла, ся дзе ла са бе на ле ці шчы, 

град кі па ло ла...

Пра тое, што, ка лі б яна ўсё ж знай шла хві лін ку па тэ-

ле фа на ваць ма ці і, не па чуў шы ад ка зу, за не па ко і ла ся б 

і па пра сі ла б та го ж су се да пай сці гля нуць, як яна там, 

жан чы на не пра се дзе ла б амаль су ткі ў ле дзя ной ва дзе, 

не за сту дзі ла б лёг кія і бы ла б жы вая, яна не ка за ла ні чо-

га. Гэ та яе аса біс ты каш мар на ўсё ас тат няе жыц цё. Як і 

для ін шых, хто праз не каль кі дзён зна хо дзіць род на га ча-

ла ве ка не ру хо мым ка ля шаф кі з ле ка мі ці з тэ ле фон най 

труб кай у ру ках. Каш мар, ад яко га па зба віц ца нель га, не 

да па мо гуць на ват са мыя важ кія ар гу мен ты, на ват са мае 

шчы рае па ка ян не...

А гэ та ж так прос та, лю дзі, — знай сці не каль кі хві-

лін на ват у са мым шчыль ным гра фі ку і на браць 

зна ё мы ну мар (тым больш сён ня, ка лі ма біль ны ёсць у 

кож на га). Не раз на ты дзень — кож ны дзень. Ра ні цай і 

ўве ча ры. Каб пе ра ка нац ца, што ўсё доб ра. Ці хоць бы 

дзе ля та го, каб па чуць «да чуш ка» або «сы нок». Бо, ка лі 

іх не ста не, нас ужо так ні хто не на за ве.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ




