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ДРУ КУ ЕЦ ЦА Ў «МА ЛА ДО СЦІ»

Раз на год і пал ка стра ляе, ка-

жа це? Ну і ня хай. Га лоў нае, каб не 

ў лоб. Гэ так жа і рэ чы, якія, зда ва-

ла ся б, ужо ар ха іч ныя і ня мод ныя 

(што лю дзі ска жуць?). Сло вам, 

прад ме ты, якія зу сім «усё». Та кія 

ў не ка то рых кра і нах на Но вы год у 

акен ца — шух са свіс там! — і бы-

вай! Але гэ та не зна чыць, што ка лі 

я (або нех та) ча гось ці не ба чу, то 

гэ та га ня ма або яно знік ла.

Нар маль ная прак ты ка ў лю дзей 

ва ўсім све це, ка лі рэч ад ра зу не 

вы кід ва еш. Яна (рэч) па він на га-

доў двац цаць па ля жаць, і ўжо по-

тым вы ра ша ец ца пы тан не: да зво-

ліць ёй і да лей пыл на рошч ваць ці 

вы кі нуць ра зам з пы лам.

Але ёсць яшчэ ве ся лей шы ва-

ры янт — вы ка рыс таць па пры зна-

чэн ні. Вяр нуць бы лую ма ла досць 

ней кай пры ла дзе і па гля дзець ды 

аца ніць, «як гэ та бы ло».

І так ад ной чы зран ку, ка лі та бе 

яшчэ ра на не ку ды спя шац ца, але 

за вок на мі ўжо «пеў-пеў-пеў», па 

га зо нах но сіц ца-но сіц ца — «тра-

та-та-та-та» лёс кай — ма лень кі 

та кі бен за жах. Спы тай це ў ко так, 

якія пры гэ тым ха ва юц ца.

Не тое каб для мя не та кі бу дзіль-

нік быў ад крыц цём, але ча мусь ці 

тым ран кам за ці ка ві ла мес ца тра-

ды цый най ка сы ў су час нас ці. З ча-

го па чаць? А ці выкарыстоўваюць 

іх ця пер?

За хо джу на заўт ра ў «Гас па-

дар чыя та ва ры». Гля джу — ля-

жаць ко сы. Іх яшчэ штам пу юць? 

Ці рас пра да юць са вец кія рэшт кі? 

Не-а, ад нос на но выя: у пра мас ле-

най па пе ры з на леп ле ны мі штрых -

кодамі — бя ры і ка сі. Але не. Пагля-

дзеў, су па ко іў ся, ад вёў ду шу.

А каб цал кам па зба віц ца му лі-

каў ад но ва га бзі ку, трэ ба па шу-

каць на га ры шчы. Звы чай на та кія 

рэ чы па кі да юць пад крок ва мі. Як 

ака за ла ся, праў да. Зды ма еш аку-

рат на. І што з ёй ця пер ра біць? 

Гугл іг на ру ем на ўмыс на — бу дзем 

пра ца ваць з нось бі там ве даў. Вось 

су сед праз плот. Ён ка рыс та ец-

ца, бо бенз для на рых тоў кі се на 

не над та па суе.

— Мі-іш!

— А-а-а!

— Як ка су біць, ве да еш?

— Ну, а на вош та та бе?

— Трэ ба.

— Па ка жы.

Пад но шу да пло та.

— Ну, бя рэш і б'еш, каб роў на 

і тон ка.

— Дзя куй.

Нер ва ваў ся, хі біў, але ўрэш це 

адо леў. Са ба ка ні чо га не ра зу меў 

і спра ба ваў вы ха піць злос ную і 

да гэ та га не вя до мую пал ку — ка-

саўё.

— Рас сох ла ся дрэ ва ля са ма га 

ля за — па кла дзі ў ва ду, — пад ка-

заў баць ка.

— Доб ра, а бру сок дзе?

— Там жа, дзе і заў сё ды.

Дзе? Ду маю... Ага, пад стра хой 

жа. Так і ёсць. Па мя таю, чы таў 

пра ста рыя пры ста са ван ні: ка лі 

брус ка не бы ло, то пал ку ма за лі 

га ра чай буль бай, звер ху сы па лі 

пя сок і та чы лі. Або ка ва лак цэг лы 

бра лі з са бой. Але мы не на столь кі 

вы чва рэн цы ў на шай рэ кан струк-

цыі.

Ко сяць ра ні цай, ка лі тра вы 

мок рыя. Узяў ся — і пай шоў па па-

рад ку. «Ш-ш-ш, ш-ш-ш», — ка ню-

шын кі пад ля зом тва ім. Ту ды-сю-

ды, роў на па кру зе, як стрэл ка ў 

ам пер мет ры. А гля нуў на свае но-

гі — зя лё ныя, ні бы ў жаб кі. Як яны 

ўсё жыц цё з та кі мі на га мі? Яшчэ я 

за ўва жыў, што я не адзін, але тыя 

лю дзі не дзе да лё ка.

Вя сё лы гу док цяг ні ка, які па 

гу ку па доб ны да гру за во га. Зда-

ва ла ся, на мес цы ста іш, азір нуў-

ся — амаль фут боль ная пля цоў ка. 

Вы цер шы ло пу хам ля зо і ру ка вом 

твар, вяр та еш ся.

Ця пер я ра зу мею, ча му ста рыя 

лю дзі смя юц ца з фі зіч ных прак-

ты ка ван няў, што па тэ ле ві за ры 

ўба чы лі, і пе ра драж ні ва юць: «Фіт-

нес-шміт нес, ха-ха-ха».

Рэ зю мэ.

1. Я не Ясь, але ка ню шы ну ка-

сіў.

2. На дзяў чы ну не па гля даў, бо 

жы та ні хто не жаў.

3. Мам ку жа ніць мя не не пра-

сіў — рэ аль насць не тая. Ні я кіх 

Ста ні слаў і Янін.

4. Руч ная ка са — гэ та не ар-

тэ факт.

5. Усё суб' ек тыў на, та му та кая 

кась ба мо жа быць: а) улас ным ад-

крыц цём, б) здзіў лен нем, в) не за-

быў ным во пы там і г. д.

6. А для ін шых: а) звы чай ная 

рэч; б) доб рая за баў ка, але не на 

кож ны дзень.

Ры жы заў сё ды быў пры-

дур ка ва ты, але гэ тым ён 

мя не і чап ляў. Дзіў на, што 

толь кі мя не. Ці не. Ка лі шчы-

ра, то ас тат ніх ён так са ма 

чап ляў, але інакш. Так чап-

ляў, што ім ха це ла ся яго 

за ча піць. Так за ча піць, каб 

за пом ніў і не чап ляў больш. 

Як? Ад на му чор ту вя до ма. 

Усе ж ве да юць, што ён заў-

сё ды та кі, сам па са бе та кі, 

ды я не пра тое зу сім. Ці пра 

тое. Бо ка лі ка заць пра Ры-

жа га, то ўсё не пра тое і пра 

тое ад на ча со ва.

Ры жы быў доб ры хло пец. 

Крэ а тыў ны. Яму та кія шту-

кі ў га ла ву пры ля та лі, якія 

ні ко му не пры ля цяць, бо 

ве цер у га ла ве жыў-га да-

ваў ся, вось і пры но сіў усё, 

што пры ня сец ца, а пас ля, 

як за кру ціць, як за вер ціць і 

та кое атрым лі ва ла ся... Мне 

ха це ла ся по бач быць у гэт кі 

час, вель мі ха це ла ся. Та му 

і быў. Як толь кі школь ны 

дзень скон чыц ца, дык я і да 

яго, ці ён да мя не. Ён па ста-

ян на мне «Ігар-Ігар». Заў сё-

ды па іме ні і з гэ тым паў то-

рам. А яго па іме ні не на зы-

ваў. Я яго ні як не на зы ваў. 

«Ты» ка заў. Ней кая бы ла 

мя жа, якую не мог пе рай сці. 

Іншымі словамі, я з ім ва жу-

ся, гу ляю, раз маў ляю, але 

па іме ні на зы ваць — гэ та ж 

не як праз мер на ўжо. Мы ж 

прос та з ім, не сяб ры на ват. 

Чап ляе. Пры дур ка ва ты.

Пры бег да мя не а па ло ве 

на пя тую, сем руб лёў пра-

цяг вае і за лі ва ец ца.

— Ігар-Ігар, па бег лі. Па-

бег лі хут чэй. Бя ры гро шы, 

бо я згуб лю. Па бег лі ж. Бя-

ры. Ігар-Ігар.

Я спра бую быць спа кой-

ным, бо ка лі не я, то хто. А ў 

яго во чы блі шчаць, бы там 

унут ры за шкель ца мі лям-

пач ка ста іць, на столь ная, 

за ста лом спа кой ны хлоп-

чык хат няе за дан не вы кон-

вае, за раз зро біць, лям пу 

вы клю чыць і спаць пой дзе, 

вось та ды мож на бу дзе з 

Ры жым раз маў ляць.

— Ку ды?

— У кі на тэ атр, на «Джо-

ке ра». Да дзевятнаццаці 

трэ ба па спець. Я гля дзеў: 

квіт кі яшчэ ёсць.

— У які кі на тэ атр? Яко га 

«Джо ке ра»?

— Ігар-Ігар, хут чэй. Па да-

ро зе ўсё рас ска жу. Усе ха-

дзі лі, гля дзе лі. Ігар-Ігар, ча-

го ста іш. Збі рай ся, ці ты так 

пой дзеш?

— Пай ду так.

Ну і пай шоў. Іду і ду маю, 

ку ды іду, ча го, а Ры жы ўсё 

за лі ва ец ца і за лі ва ец ца, 

ля ціць і ля ціць на пе рад. Па-

пя рэдж вае, на стой вае, што 

не па спе ем. Ну, кі на тэ атр 

«Мір» і праў да не бліз ка, 

але да се ан са спа кой на па-

він ны па спя ваць без ліш ніх 

це ла ру хаў, толь кі ча мусь ці 

пай шлі не на той пры пы нак, 

што блі жэй, а праз пус тыр. 

Ну, ня хай. Мо жа Ры жы ў 

рас клад за зір нуў і зра біў 

вы ва ды. На пэў на, за зір нуў. 

Ён, ка лі што пры дум вае, то 

паў сюль за зі рае, па гля дае, 

удак лад няе — а пас ля па чы-

нае рэа лі за цыю. На ват ве-

даў, што ў мя не гро шы на 

кві ток бу дуць, не бу дзе ад га-

вор кі, ча му не пай ду. Гэ та ж 

я быў ляп нуў: кніж ку ха цеў 

ку піць, а не ха пі ла столь кі 

руб лёў, то мо жа ін шым ра-

зам. А ка лі столь кі не ха пі ла, 

то тут хоць хто пад лі чыць, 

коль кі бы ло. Атры ма ла ся 

як раз, каб сён ня су нуц ца 

на, зда ец ца, тут ёсць іро нія, 

«Джо ке ра». Не трэ ба з мя не 

смя яц ца, зра зу ме ла, я чуў 

пра гэ ты фільм — прос та не 

ха цеў іс ці і та му пры дум ляў 

уся кае. Не так, каб праз-

мер на ўся кае, але пры дум-

ляў не праз мер на. На строй 

ней кі быў. У мя не час та та кі 

на строй пе рад су стрэ ча мі 

з Ры жым. Цяж ка ад ра зу. 

Быц цам вось ты за раз бу-

дзеш на Ка мА Зе па лю дзях. 

Пас ля пра хо дзіць. Мо жа і на 

КамА Зе так. Не ве даю.

І тут Ры жы, на рэш це, 

упаў. Гэ та я не зла рад ні чаю. 

Гэ та так і ёсць. На рэш це і 

на рэш це. Ён ледзь не спі-

най на пе рад то бег, то ішоў, 

то ска каў, вось і пасліз нуў ся 

на ней кім смец ці. А смец ця 

тут на вы бар, мо жаш сліз-

гаць, мо жаш ка му за каў нер 

за піх ваць, мо жаш, ка лі зу-

сім ад бі ты, цэ лыя вы хад ныя 

збі раць. Кож ныя. Кож ныя 

вы хад ныя збі раць і ні чо га 

тут не зме ніц ца. Упаў не 

страш на. Мне не страш на. 

Яму мо жа і страш на бы ло. 

Бы ло б, але ён жа та кі ён, 

што яму та кое хоць бы што, 

тым больш па куль агонь у 

ва чах. Толь кі па ду маў — 

і агонь па тух.

— Што? — пы та ю ся.

Гля дзіць на мя не. Воп-

рат ку доб ра за бру дзіў, ма-

быць.

— Бу тэрб род, — ка жа.

— Бу тэрб род, — паў та-

раю за ім. І яшчэ раз з ін шай 

ін та на цы яй. — Бу тэрб род?

— Ага.

Ён кі вае. Кі вае на паў ра-

дас на — усё ж та кі я яго з 

ад на го сло ва зра зу меў. Кі-

вае на паў сум на — усё ж та-

кі бу тэрб род. Толь кі я ні чо га 

не зра зу меў з ад на го сло ва. 

Ад на го сло ва ма ла, каб зра-

зу мець, тым больш у та кой 

сі ту а цыі, тым больш «бу-

тэрб род». Але ча сам да сло-

ва да да юц ца дзе ян ні, і ўсё 

ро біц ца ку ды як праз рыс-

цей, быц цам та бе спра бу-

юць рас тлу ма чыць, што ва-

да га ра чая, а пас ля льюць яе 

та бе на га ла ву. Ні я кіх слоў 

не па трэб на. Ры жы ўстае 

і з за дняй кі шэ ні джын саў 

па чы нае да ста ваць рэшт кі 

бу тэрб ро да. Не ха цеў бы я 

быць на яго мес цы. Яго — 

бу тэрб ро да. Да вай це, толь кі 

без ліш ніх ха ха туль каў. Усе 

зра зу ме лі, што я не пра кі-

шэ ню, а пра па шко джан ні, 

але ўсе жа да юць па быць 

гу ма рыс та мі. Па спра буй це 

ся бе ў стэндапе.

— На вош та ты яго?.. — 

я не да га ва рыў, але слоў і 

так атры ма ла ся ў тры ра зы 

больш, чым да гэ туль у Ры-

жа га.

— Я ду маў, пе рад філь-

мам па дзе лім.

Вось яно як. Мя не па час-

та ваць ха цеў. Ця пер ён та-

кі не ад та го, што за ва ліў ся 

ў бруд і яшчэ ежу ў кі шэ ні 

рас ціс нуў, а ад та го, што не 

атры ма ла ся мя не па час та-

ваць. Зра бі ла ся вель мі прык-

ра. За ха це ла ся па слаць усё 

ку ды да лей і са мо му зра біц-

ца Ка мА Зам, які не ад каз вае 

за дзе ян ні кі роў цы.

Ры жы, на рэш це, вы ра-

шыў сваю ма лень кую праб-

ле му — з вя лі кі мі раз бі рац-

ца ён не ха цеў. Хлоп чык у 

яго ва чах пра чнуў ся і зноў 

уклю чыў свят ло, мо жа, каб 

пра ве рыць, ці ўсё пры браў 

са ста ла, мо жа, каб па клас-

ці тэ ле фон блі жэй і не бе-

гаць ран кам за бу дзіль ні кам 

па ўсім па коі. Пра ве рыў ён 

вель мі хут ка, я на ват здзі-

віў ся, ні ко лі не ба чыў, каб 

гэ та свят ло за паль ва лі на 

та кі ка рот кі час. Я на ват не 

здзі віў ся, а раз гу біў ся, ка лі 

шчы ра — спу жаў ся.

— Што зда ры ла ся? — 

пы таю.

Ры жы па чаў ма цаць усе 

кі шэ ні. Дзесь ці ад да ле на ў 

га ла ве па ду ма ла ся, што ён, 

ма быць, яшчэ ча го на браў, 

але — не.

— Гро шы, — вы дых нуў 

ён. — Ня ма. Згу біў.

Ры жы апус ка ец ца на 

ка ле ні і ма цае ўжо ў тра-

ве, ру кам дае ве ры больш 

чым ва чам, бо сон ца ўжо 

не так све ціць і грэе, як 

магло б. Мне па да ец ца, 

што ён не толь кі ма цае. 

Мне па да ец ца, што ён ног-

ця мі ўгры за ец ца ў зям лю, 

што за раз ён угры зец ца 

зу ба мі, быц цам гро шы ва-

ло да юць здоль нас цю як 

чэр ві ўця каць углы бі ню ад 

та кіх пры дур ка ва тых ры-

жых. Я гля джу. Цям нее. 

Не як але га рыч на ці ме та-

фа рыч на — я не дак лад на ў 

гэ тым раз бі ра ю ся — з цем-

рай рас це і мая злосць на 

гэ та га ча ла ве ка. Вы цяг нуў. 

Па цяг нуў. Ды пай шоў ён к 

чор ту. Не ка жу ні сло ва і 

іду адзін да лей. Ку ды? На 

«Джо ке ра». Вый шаў. Пай-

шоў. Су пы ніц ца? Мы ра зам 

збі ра лі ся? Я ні ку ды не збі-

раў ся. Ён збі раў ся. А ця пер 

пай ду я. Та кое жыц цё.

Ры жы не па бег за мной. 

Ры жы на ват не па гля дзеў 

на мя не. Я спі най ад чу ваў, 

што ад чу вае ён. Бо ён заў-

сё ды быў та кі. Пры дур ка ва-

ты. Ён ві на ва ціў ся бе. Ён так 

ві на ва ціў ся бе, што ра бі ла ся 

яшчэ цям ней, і май го це ла 

ўжо не ха па ла, каб утры-

маць увесь гнеў, усю злосць, 

усю ня на вісць. Ха це ла ся 

бег чы без ні я кіх аў то бу саў і 

тра лей бу саў гэ тыя не каль кі 

кі ла мет раў да мет ро, бег чы 

не су пы ня ю чы ся, каб ра зам 

з энер гі яй вый шла ўсё не па-

трэб нае. Ча му яно мя не за-

хоп лі вае? Ха це ла ся бег чы, 

але я сціс каў ку ла кі і зу бы. 

Я ка заў са бе, што ўсё раб-

лю пра віль на. Я паў та раў 

са бе гэ та, па куль не ўспом-

ніў, што Ры жы ад даў свае 

гро шы мне, каб не згу біць. 

І та ды я па бег.

Аў тар гэ тай лет няй за ма лёў кі — 

не толь кі ка сец (як у ёй за свед ча на), 

але яшчэ і «швец і жнец»: акра мя 

та го, што ён стаў лаў рэ а там у сё-

лет нім фі на ле кон кур су «Слаў ная 

кам па нія: рэANІMAцыя» (а ле тась 

за ва я ваў дып лом у яшчэ ад ным — 

«Баць каў шчы на свет лая мая...»), ужо 

больш за год «Ма ла досць» змя шчае 

на сва іх вок лад ках яго фо та здым-

кі і рэ гу ляр на дру куе яго агля ды ў 

руб ры ках «Ёсць та кая кні га» і «Мой на бел іст». Ма ла ды слуц кі 

гіс то рык Анд рэй Ку леш мае рэд кую ў наш час на зі раль насць, 

якая пра яў ля ец ца і ў яго тэкс тах.

Анд рэй КУ ЛЕШ

Дзміт рый ШУ ЛЮК  

ЛЯМ ПАЧ КА 
ПЕ РА ГА РЭ ЛА

Уры вак

«Ма ла досць» дру куе пад-

бор ку но вых апа вя дан-

няў на мес ні ка га лоў на га 

рэ дак та ра Дзміт рыя Шу-

лю ка пад агуль най наз-

вай «Тры ло гія без гвал-

тоў нас ці». «Ча сам лю дзі 

га то выя коль кі за ўгод на 

хлу сіць толь кі для та го, 

каб ім ве ры лі. Ча сам лю-

дзі га то выя кім за ўгод на 

пры кід вац ца толь кі для 

та го, каб іх лю бі лі та кі мі, 

як ёсць. Ча сам лю дзі га то выя коль кі за ўгод на маў-

чаць толь кі для та го, каб іх па чу лі». Та кі мі сло ва-

мі су пра ва джае аў тар сваю пуб лі ка цыю. Чы та чам 

«Чыр вон кі». Чыр во най зме ны» пра па ну ец ца па раз-

ва жаць над імі пры чы тан ні гэ та га ўрыў ка.

Я НЕ ЯСЬ, 
АЛЕ КА СІЎ
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