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«Тра ге дыя з тэ ле фо нам»
Ад блаз на да мяр зот ні ка — адзін крок. 
Асаб лі ва ка лі ні хто не спы ніць

ЛЮ БАЧ КА
Гэ тай дач ні цы зайз дрос ці лі ўсе 

су сед кі, бо ў яе муж — ну хоць 
да ра ны пры ла жы: не ку рыць, не 
п'е, з усі мі да лі кат ны, вет лі вы. 
А ўжо што жо нач ку лю біць, дык 
пра тое і раз мо вы ня ма. Толь кі і 
чу еш: Лю бач ка ды Лю бач ка!

Яна пра свай го ча ла ве ка так-
са ма ні чо га дрэн на га ні ко му не 
ка за ла, толь кі ўсмі ха ла ся, ка лі яго 
хва лі лі... Хоць і ад чу ва ла, ві даць, 
што гэ та з пад кол кай: маў ляў, ах, 
які твой Мі ко ла, як вы гля дае. Яму 
што — пад шэсць дзя сят? Ні ко лі 
не да сі!

А вось Лю бач цы — гэ та лёг-
ка, бо яна тро хі ста рэй шая за 
му жа і час яе пры га жос ці даў но 
мі нуў. Вы рас ла адзі ная да чуш ка, 
жы ве зу сім ін шым жыц цём і на-
ват у ін шай кра і не. А баць кі вось 
тут. Да чы ў нас по бач бы лі, та му 
што-ні што заў сё ды чу ваць. Вяс-
ной, на прык лад, Мі ко ла вет лі ва 
пра сіў сваю жон ку:

— Ты ўжо, Лю бач ка, па ста-
рай ся: ус ка пай, па са дзі ўсё... Ты  
ве да еш, я да па мог бы, але ж у 
мя не ра бо та — яна за бі рае і час, 
і сі лы.

Лю бач ка гэ та, ві даць, ра зу-
ме ла і што дня, са ма — пры чым 
з ран ку да ве ча ра — кеш ка ла-
ся ў га ро дзе. Муж пры яз джаў 
хі ба што ў ня дзе лю — вя сё лы, 
ба дзё ры. З ўсі мі ві таў ся, усім 
усмі хаў ся, з жон кай ве ча рам піў 
гар ба ту пад віш няю, ды яшчэ і 
на хваль ваў:

— Ах, якое смач нае ў нас ва-
рэн не з су ніц... А ма ёй ма ме і 
сяст ры та ко га на ва рыш? Ты ўжо, 
Лю бач ка, па ста рай ся...

За ва рэн ня мі на ста ва ла па ра 
так зва ных за ка так. З імі гэ тай 
су сед цы так са ма ні хто не па ма-
гаў, бо муж ез дзіў у гос ці да сва ёй 
рад ні. Вод пуск жа, ка заў, у ча ла-
ве ка толь кі адзін...

Жон ка, як вы гля да ла, ра зу ме-
ла і гэ та. Але ж не як «пад вя ла» 
свай го Мі ко лу: узя ла ды пра сту-
дзі ла ся, пад ха пі ла за па лен не лёг-
кіх. Я пра вед ва ла яе ў баль ні цы 
і ад ной чы за спе ла там му жа. Ён 
ся дзеў ка ля лож ка, гля дзеў на 
Лю бач ку і ста ран на еў вя лі кі пры-
го жы яб лык. Яшчэ два, праў да, 
гор шыя, ля жа лі на тум бач цы. А 
бо лей хво рай ён ні чо га не пры-
нёс...

Праў да, пе рад вы піс кай па-
зва ніў, па пра сіў, каб мы з му жам 
па-су сед ску вы ру чы лі — спа чат ку 
да па маг лі пры га та ваць абед (бо 
трэ ба ж яго лю бую па-люд ску су-
стрэць), а по тым — і ўсе ра зам — 
па ся дзе лі...

Па куль я ту па ла па кух ні, Мі ко-
ла па ста віў та лер кі, ад крыў сло і кі 

з за кат ка мі і са сма кам з'еў... усе 
ман да ры ны, што ку піў да агуль-
на га ста ла.

Лю бач ка пры еха ла на так сі. 
Му жу (на тва ры бы ло на пі са на) 
гэ та не спа да ба ла ся, але ён (ва 
ўся кім ра зе пры нас) не ска заў 
ёй ні чо га. Усе ра зам мы се лі за 
стол, на лі лі па кі ліш ку ві на, ста лі 
за кус ваць...

— Лю бач ка, та бе мя са шкод-
на, — ска заў муж, пад ча піў ві-
дэль цам кат ле ту з яе та лер кі і 
па ла жыў са бе ў рот.

Тое ж зра біў і з дру гой кат ле-
тай. Жон ка па чыр ва не ла і моўч кі 
па цяг ну ла ся па агу рок.

— Пра віль на, мі лая, — па хва-
ліў яе муж, — агу роч кі ка рыс ныя. 
І гры боч кі еш. Яны та бе вель мі 
ўда лі ся, у іх се ле ну шмат.

А по тым ужо нам з му жам:
— Ве да е це, су се дзі, бе ра гу яе 

як ма гу! Пра шу, каб бо лей ру ха-
ла ся, са чу за ежай...

Гас па ды ня тым ча сам па неш-
та сха дзі ла ў кух ню. Муж ёй тут 
жа:

— Лю бач ка, ты кран не за кры-
ла... Я ж чую — ва да ця чэ... Вяр-
ні ся — за кру ці.

Мы з поў ны мі чар ка мі па ча-
ка лі. Ад нак не па спе ла жон ка 
прый сці, як Мі ко ла зноў ёй даў 
да ру чэн не:

— Лю бач ка, а што гэ та ў пры-
бі раль ні свят ло га рыць? Нех та 
за быў ся вы клю чыць? Дык ты 
сха дзі...

Ка ра цей, на заўт ра мне ха-
це ла ся спы таць су се дак: ну як, 
жан чын кі, мы і да лей бу дзем 
зайз дрос ціць Лю бе? Ці ўсё ж 
пры гле дзім ся да сва іх му жоў ды 
па ду ма ем (кож ная пра свай го), 
што ня хай ён «тро хі ку рыць і тро-
хі п'е»...

З. М. На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

НА ВАР ЦЕ 
МА Ё МАС ЦІ

Гіс то рыі ў на шым «Про ва-
дзе...» най час цей пра даў ней шае 
жыц цё, але ж сён няш няе ні чым не 
гор шае: яно так са ма ў руб ры ку 
про сіц ца. На днях вось па тэ ле-
фа на ваў зна ё мы. Пы та ец ца: «Хо-
чаш гіс то рыю?» — «Ну вя до ма 
ж, ха чу!»

Ён рас ка заў, я за пі са ла. Та кім 
чы нам...

У ад ной вёс цы, што на Ма гі-
лёў шчы не, жы ве ча ла век мо з 
дзе сяць: усе — жан чы ны, усе не-
ма ла дыя, але ж ва ру шац ца, неш-
та са дзяць, да гля да юць...

Зрэш ты, гіс то рыя не пра іх, а, 
мож на ска заць, пра га ра джан ку, 

якая, там на ра дзіў шы ся, пас ля 
шко лы пе ра еха ла ў рай цэнтр, а 
по тым — ні бы вяр ну ла ся, бо ў 
вёс цы ў спад чы ну атры ма ла ха ту. 
Ра зы са два на год ста ла пры яз-
джаць: пер шым ра зам — на Ра ду-
ні цу, каб сха дзіць на мо гіл кі (гэ та 
свя тое), а дру гім — тро хі яб лы каў 
узяць. Хоць якія там яб лы кі, ка лі 
са док хва рэе ды дзі чэе без руп-
лі вай ру кі...

Вось і ня даў на се ла гэ тая Ган-
на Пят роў на на ра ніш ні аў то бус, 
да ка лы ха ла ся да вёс кі, па пра сі ла 
кі роў цу, каб спы ніў ся ля ха ты. Той 
па слу хаў — вы са дзіў жан чы ну 
(яна даўно ўжо на пен сіі), з'ез дзіў 
на раз ва рот (гэ та по бач) ды кі руе 
са бе на зад. Ба чыць — яго па са-
жыр ка, па ста яў шы тро хі ля вес-
ніц, пе ра хо дзіць да ро гу, га ла суе, 
каб ехаць на зад... Пры чым, як по-
тым да зна лі ся, зу сім не да моў, а 
ў... мі лі цыю, каб на пі саць за яву, 
што ў вёс цы (ад рас, вя до ма ж, 
«да да ваў ся») яе... аба кра лі.

Што кан крэт на ўзя лі, як быц-
цам, на пі саць не па спе ла, бо ёй 
дрэн на ста ла. Спа ло ха ны дзя жур-
ны вы клі каў «хут кую», тая, мі гам 
пры мчаў шы, за вез ла (і па кі ну ла) 
жан чы ну ў баль ні цы, бо хва ро бу 
ў та кім уз рос це доў га шу каць не 
трэ ба... Ды і не знай сці яе ў гэ тай 
па цы ент кі прос та не маг лі: ве да лі, 
што яна ў свой час пра ца ва ла рэ-
ві зо рам і лю та ва ла, не раў ну ю чы 
ні бы смерч! (Ду жа прын цы по вая 
бы ла: сум ку дэ фі цы таў на па ку-
юць — доб ры акт на пі ша, а ка лі 
не, дык і не...)

Ды што там: яе на ват на чаль-
ства ба я ла ся, бо на кож на га ў 
Пят роў ны «дасье» бы ло.

...У мі лі цыі так са ма пра гэ та 
ве да лі, а та му ў вёс ку тут жа, па 
га ра чых сля дах, на кі ра ва лі гру пу. 
Яна, пры ехаў шы на мес ца зла-
чын ства, праз «джунг лі» з бур' я-
ну па ды шла да ха ты, па гля дзе ла, 
што за мкі на дзвя рах не зрэ за ны, 
пра боі не вы рва ны, шы бы цэ лыя 
(хі ба кіт па трэс каў ся), ды і вяр ну-
лі ся ў ад дзел — «ад пі са лі ся», што 
ўзло му ня ма...

«Як гэ та ня ма?! — да знаў шы ся 
пра гэ та, ста ла абу рац ца па цяр-
пе лая. — Ды вы не пра ве ры лі!... 
Не да сле да ва лі... Я скар дзіц ца 
бу ду!»

Што ра біць — апе ра тыў ная 
гру па зноў па еха ла ў вёс ку (Ган-
на Пят роў на, як па ні, на пя рэд нім 
ся дзен ні). І зноў, ужо з па ня ты мі 
з лі ку мяс цо вых жан чын (яны не 
роў ня га рад скім — па ку тах ха-
вац ца не бу дуць) пай шлі да па-
цяр пе лай у ха ту. А там...

Што ёсць, тое ёсць: слой 
бру ду — ля жыць, хоць кар ці ны 
па ім пі шы (но вы від мас тац тва 
быў бы). А ўзяць — ну ня ма ча го: 
каб і ха цеў, не зной дзеш!

Мі лі цыя з па ня ты мі на двор: 
мо жа, не дзе там быў скарб за ка-
па ны? За яў ні ца і са праў ды па ды-
хо дзіць да пло та ды ка жа:

— Вось тут я руч нік вяс ною па-
ве сі ла — акно вы ці ра ла... А ця-
пер яго ня ма, ба чы це? Зна чыць, 
укра лі!

След чы, па чуў шы гэ та, аж ма-
лі на вы стаў (ад злос ці), апе ра тыў-
ні ку так са ма мо ву ад ня ло. Толь кі 
ша фёр аж зай шоў ся ад ро га ту — 
ледзь ад поўз за ма шы ну.

— Дык гэ та ж ану ча бы ла, — ус-
пом ні лі су сед кі «па цяр пе лай». — 
Яе, ві даць, вет рам зне сла...

— Ка му ану ча, а мне — ма ё-
масць, — за яві ла Пят роў на.

...Ка жуць, яе по тым ад вез лі да-
до му. А што ў мі лі цыі бы ло, вёс ка, 
на жаль, не ве дае. Чу ла толь кі, 
у та го дзя жур на га лю дзі час ад 
ча су пы та юць: «А што — руч нік 
яшчэ не знай шлі?»

Л. М. Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ЯНІ НА МІ КА ЛА ЕЎ НА на пі са ла 
ў рэ дак цыю ліст, яко му да-

ла наз ву «Тра ге дыя з тэ ле фо нам». 
Гіс то рыя, рас ка за ная ў ім, — амаль 
вяс ко вы дэ тэк тыў. Сю жэт яе пры-
бліз на та кі. На ша чы тач ка бы ла ў 
вёсцы. Зран ку ў ха ту за ві таў мяс-
цо вы вы пі во ха, які ні дзе не пра цуе. 
Ча го ха цеў — у ліс це не ска за на, 
але, доб ра ве да ю чы гэ ты кан тын-
гент, мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што або па хмя ліц ца, або на бу тэль-
ку. Жан чы на, доў га не ду ма ю чы, 
ня про ша на га гос ця вы ста ві ла за 
дзве ры (якія гэ тыя та ва ры шы бы-
ва юць на да куч лі выя, ве да юць усе, 
хто хоць ад ной чы з імі су ты каў ся). 
Па крыў джа ны ві зі цёр сеў на ве ла-
сі пед і з'е хаў, а Яні на Мі ка ла еў на 
праз ней кі час уба чы ла, што ня ма 
яе тэ ле фо на, які ля жаў у па коі на 
бач ным мес цы.

Да лей дэ тэк тыў раз ві ваў ся па 
ты по вым сцэ на рыі. Па цяр пе лая (ме-
на ві та так ся бе на ша чы тач ка на зы-
вае ў ліс це) па зва ні ла ў мі лі цыю і 
па ве да мі ла аб кра дзя жы. На рад з 
ра ё на пры ехаў, за тры маў мер ка ва-
на га зло дзея, але ўкра дзе на га пры 
ім мі лі цы я не ры не знай шлі. Пры-
вез лі дзе цю ка на мес ца кра дзя жу 
і па ча лі шу каць той ня шчас ны тэ-
ле фон. Шу ка лі ў два ры, на кух ні, у 
па ко ях, на ват у пры бі раль ні. Усю ды, 
дзе ён мог яго сха ваць, бо пра тое, 
што па жы лая жан чы на са ма яго ку-
дысь па ла жы ла і за бы ла ся, вер сія 
ад па ла: апа рат быў не да ступ ны, 
а зна чыць, сім-кар ту з яго вы ня лі. 
«Зло дзей, се дзя чы на лаў цы, толь-
кі ўсмі ха ец ца, па цяр пе лая про сіць, 
каб ён ад даў тэ ле фон, але ён не 
пры зна ец ца...» Так і не знай шоў шы 
аб' ек та пра ва па ру шэн ня, суб' ек та 
пра ва па ру шэн ня мі лі цыя вы му ша на 
бы ла ад пус ціць.

ПРАЎ ДА, праз па ру дзён зло-
дзей пра ка лоў ся: пад кі нуў 

пад ва ро ты сім-карт ку (на гля дзеў ся, 
пэў на, дэ тэк ты ваў, ба яў ся, што па 
ёй зной дуць), а брат на шай чы тач кі 
за спеў яго на гэ тым. Зноў вы клі ка лі 
мі лі цыю, і не ба ра ка пры знаў ся-та-
кі, ку ды дзеў укра дзе нае: ма біль нік
ля жаў у квет ні ку ў два ры па цяр пе-
лай. Тэ ле фон за бра лі і ад пра ві лі на 
экс пер ты зу, а зло дзея праз ней кі 
час... зноў ад пус ці лі. Кры мі наль ную 
спра ву за во дзіць не ста лі, бо вы-
свет лі лі, што ўкраў ён яго не з мэ тай 
атры маць ма тэ ры яль ную вы га ду, 
а з мэ тай помс ты за тое, што яго 
вы гна лі з ха ты. Ма біль нік, ле жа чы 
ў квет ні ку, мог са пса вац ца, а гэ та 
ўжо ма тэ ры яль ная шко да, але да 
кры мі наль най спра вы так са ма не 
да цяг вае — за над та ня знач ны ўрон: 
экс пер ты за аца ні ла не но вы прос-
цень кі апа рат у шас нац цаць руб лёў. 
За ста ла ся пас ля гэ та га крыў да на 
мі лі цыю і пы тан не: ці ўсё яны ра бі лі 
пра віль на, аб шук ва ю чы ха ту, доў-
га тры ма ю чы ў ся бе ма біль ны? З 
гэ тым і на пі са ла Яні на Мі ка ла еў на 
ў га зе ту.

Мы яе ліст пе ра ад ра са ва лі аб-
лас ным на чаль ні кам тых мі лі цы я-
не раў. Ня хай са праў ды раз бя руц-
ца, ці ўсё бы ло за кон на і па-ча-
ла ве чы, тым больш што ме на ві та 
«па-ча ла ве чы» пас ля на ра ды з 
сі ла ві ка мі ў Прэ зі дэн та сён ня вы-
хо дзіць на пер шы план... Мя не 
аса біс та больш ці ка віць дру гі га-
лоў ны ге рой гэ тай «тра ге дыі з тэ-
ле фо нам» — той са мы вы пі во ха 
Ва ло дзя, які на пас ку дзіў, па пса ваў 
нер вы па жы ло му ча ла ве ку, за няў 
па сут нас ці і па вы ні ку бес сэн соў-
най спра вай мі лі цы я не раў, якія ў 
гэ ты па тра ча ны без тол ку час маг лі 
б са праў ды ка мусь ці да па маг чы. 
Ва ло дзя — у ша ка ла дзе, для яго 
ўсё скон чы ла ся лёг кім спа ло хам, 
пра які ён бу дзе ве се ла рас каз ваць 

сва ім са бу тэль ні кам. Больш за тое, 
ве да ю чы гэ тую гіс то рыю, вяс коў-
цы (у боль шас ці сва ёй па жы лыя, 
а зна чыць, у не чым без аба рон ныя 
лю дзі) ужо не ста нуць гнаць яго 
з ха ты, ка лі пры су не цца па чар ку 
ці гро шы, а бу дуць ста рац ца яго 
ўла го дзіць, каб і з імі не на ра біў 
па доб на га пас куд ства, якое не па-
цяг не на па ка ран не па за ко не, але 
якое ад гэ та га не пе ра ста не быць 
пас куд ствам.

ШТО ёсць, тое ёсць — вяс-
ко выя вы пі во хі сён ня пе ра-

тва ры лі ся з блаз наў, з якіх больш 
смя юц ца, чым ад якіх га ру юць, і якія 
больш ства ра юць праб лем са бе і 
сва ёй сям'і, але не на ва коль ным (як 
бы ло, пэў на, спрад ве ку), у дроб ных 
мяр зот ні каў, вы бры кі якіх да ты чац-
ца ме на ві та ста рон ніх лю дзей і зу сім 
не бяс крыўд ныя. Ча му так ста ла ся? 
Я ду маю, ад чу ва юць сваю бес па ка-
ра насць. Не з бо ку мі лі цыі — участ-
ко ва га яны ба яц ца і сён ня, але час-
та яму ня ма ча го прад' явіць ім, бо 
ўсе іх агід ныя ўчын кі дроб ныя, не 
цяг нуць на ват на пра ва па ру шэн не. 
Яны пе ра ста лі ба яц ца са ма га га лоў-
на га — люд ско га асу джэн ня і, ка лі 
што якое, — ад па вед най рэа к цыі. Бо 
ка лі б знай шоў ся сва як, су сед — хто 
за ўгод на, які б за фак тыч ны здзек 
з па жы лой жан чы ны даў та му Ва-
ло дзю... не, не ба лю ча, і на ват не 
па мор дзе, а прос та вы спят ка пад 
зад, той, ду маю, на доў га б за рок ся 
штось ці па доб нае чы ніць. А так — 
ён амаль што ге рой...

Хтось ці тут за хо ча за пя рэ чыць 
збі ты мі фра за мі пра ста рэн не і дэ-
гра да цыю вёс кі, маў ляў, ка му там 
за сту пац ца, ка лі толь кі ста рыя ды 
вы пі во хі за ста лі ся? Але на ват у 
са мую за кі ну тую да лё кую вёс ку, 
на ват ка лі ў ёй са праў ды ня шмат 
на сель ні каў, пры яз джа юць сва я кі 
ды дач ні кі. (А вёс ка, пра якую пі-
ша Яні на Мі ка ла еў на, вя лі кая і не 
пус тая — фер ма пра цуе, да та го ж 
ад Мін ска не да лё ка). Але сва я кам 
і дач ні кам сён ня па прос ту ўсё роў-
на — абы мя не не ча па лі, а то ска жу 
што «ал ка шы ку», а ён у мя не пас ля 
цы бу лю па топ ча ці мыш у ка ло дзеж 
укі не. Хай са бе ро біць што хо ча — 
ні ко га ж, не дай бог, не за біў, не 
па ка ле чыў. А што баб кам мяс цо-
вым сва і мі вы крун та са мі жыц ця не 
дае — дык хай лепш вы піць яму да-
дуць, ён і су па ко іц ца...

У на шай вёс цы га доў пят нац-
цаць та му быў вель мі па-

ка заль ны вы па дак. Пры ехаў у за-
кі ну тую ба бу лі ну ха ту га рад скі ўну-
чак — бамбіза га доў пад со рак, які 
ня даў на вы зва ліў ся з ка ло ніі. Пры-
вёз з са бой ча ла век пяць друж ба-
коў-са бу тэль ні каў. За явіў: бу ду тут 
жыць, і за не каль кі дзён за тэ ра ры-
за ваў усіх мяс цо вых ба буль. Ма ла 
та го: на шы ці хія мяс цо выя вы пі во хі, 
якія да гэ та га бы лі са праў ды бяс-
крыўд ныя, ба ча чы бес па ка ра насць 
га рад скіх, так са ма ста лі на хаб ныя 
і ха ма ва тыя.

Упра ва на іх знай шла ся вель мі 
хут ка. Мяс цо вы прад пры маль нік, 
у яко га ў вёс цы жы вуць ма ці і це-
шча, са браў ча ла век пяць моц ных 
хлоп цаў, па да гнаў мік ра аў то бус, за-
гру зі лі яны пры ез джых, вы вез лі за 
ме жы ра ё на і вы са дзі лі ў чыс тым 
по лі. На ту раль на, «гос ці» бо лей не 
вяр ну лі ся. А мяс цо выя ад ра зу па ці-
шэ лі, і з та го ча су ў нас спа кой на. 
І тэ ле фон мож на клас ці на ват на 
лаў цы на два ры, і ні хто на яго не 
па ква піц ца...

...Што, атры ма ла ся, я зноў 
пра ча ла ве чую абы-

яка васць і на ад ва рот? Не су дзі це 
стро га: амаль усё ў на шым жыц ці — 
ме на ві та іх на ступ ствы.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ПЕ РАД УСІМ.

Доб ра ку ха рам: неш та смач нае пры га та ва лі, — амаль тут жа атры-

ма лі па дзя ку...

Лю дзям, якія пі шуць, на неш та па доб нае раз ліч ваць цяж ка. Ну хі ба 

зрэд ку.

Пас ля мі ну ла га вы пус ку руб ры кі («Звяз да», ну мар за 13 ве рас ня) 

па тэ ле фа на ва ла чы тач ка, ска за ла, што най леп шы тво рык атры маў ся ў 

спа да ры ні На во ен кі з Глы боч чы ны «Тан цуй... Па куль не за му жам»; што 

дру гая гіс то рыя «Паэ зія і про за жыц ця» (пра дэ фі цыт, мож на ска заць, 

на ўсё...) на га да ла ёй, як сын пры ехаў з вой ска ў вод пуск, і пры вёз 

ёй з Маск вы (!) два пач кі праль на га па раш ку... А трэ цяя — «Дзя куй... 

Ёсць за што? Ці ня ма?» (пра баць ку, які пас ля ча ты рох да чу шак пры-

ча каў сын ка) — на вя ла на сум ны роз дум, што з та кіх вось, як пра ві ла, 

спе шча ных сын коў, вель мі рэд ка вы рас та юць год ныя лю дзі. А та му — 

мо жа, і доб ра, што з ча ла ве ка за га дзя збі лі пы ху...

Тры вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі — ад чы та чоў... Чы та чам. На 

ўсмеш ку, на роз дум, на ўспа мін пра неш та сваё, на зна ём ства, а то і 

сяб роў ства...

Пі шы це! І чы тай це но выя дзве.


