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ДЗЕ МІШ КУ ШУ КАЦЬ?
Пе рад жан чы на мі па ва жа на га ве-

ку, якія звы чай на ба вяць пе рад ве ча-

ро вы час на ла ве пе рад на шым пад'-

ез дам, на до ечы з'я ві ла ся не зна ё мая 

ба буль ка і, акі нуў шы пры сут ных на 

ла ве ўваж лі вым по зір кам, ці ха па ві та-

ла ся. Пят роў на (яна ся дзе ла з краю) 

па су ну ла ся і пра па на ва ла не зна ём цы 

сес ці.

— Дзя куй, — ад ка за ла тая. — 

Ня ма ка лі ся дзець. Я муж чы ну шу-

каю...

На шы ка бе ты ад ра зу ж за смя я лі-

ся. А ўсё тая ж Пят роў на (яна, да рэ чы, 

ні ко лі па сло ва ў кі шэнь не па ле зе), 

па чуў шы та кое ад не зна ё май ба бу лі, 

аж но ра зі ну ла рот ад па чу та га, а по тым 

на ад ным ды хан ні вы па лі ла:

— Глянь це вы на яе, ча го за ха-

це ла! Шуст рая, ад нак! Дзе ты тут 

зной дзеш та го муж чы ну? Мы, ду ма-

еш, ча му ся дзім? Прос та так? Ды не, 

род нень кая! Ся дзім вось і ча ка ем: 

мо жа, які му жы чок і пры б'ец ца, клю-

не. А яны вунь хо дзяць, ха ле ра на 

іх, ды ўсё мі ма. А? Нуль ува гі! Так 

што на ўрад ці зной дзеш ты тут са бе 

муж чы ну...

Па смя я ла ся ра зам з усі мі і ба буль ка. 

Па ўсім бы ло ві даць, што яна ў ла дзе 

з гу ма рам.

— Ты б усё ж пры се ла, — па ка за-

ла на край ла вы Іг на таў на. — У на гах 

праў ды ня ма. Ды і ці ма ла мы на ста я-

лі ся? Ся дай, ся дай.

— Ся ду, уга ва ры лі, — зда ла ся ўсё ж 

ба буль ка. — Гэ та ж я шу каю муж чы-

ну...

— Яна зноў за сваё! — пры твор на 

абу ры ла ся Пят роў на. — Ну і на стой-

лі вая! Та кая зной дзе! Яна нас аб ста-

віць! — А по тым, пры ня ўшы спа кой ны 

вы гляд, сур' ёз на па пы та ла: — Ну дык 

што там у ця бе? Якія праб ле мы?

І ўсе на ва жы лі ся слу хаць.

— Гэ та ж па та кой спра ве я тут, — 

каш ля нуў шы і па пра віў шы «буль ку» на 

сі вень кай га ла ве, па ча ла гос ця. — Тры 

дні на зад еха ла ад сяст ры з Ба ры са ва 

праз Мінск, яна, Галь ка, там даў но жы-

ве, ага... А на вак за ле цап: ня ма бі ле та. 

Быў жа. Што ра біць? Як быць? Хоць 

гвал там кры чы. А тут па ды хо дзіць да 

мя не муж чы на, ён жа ба чыць, у якім 

я ста но ві шчы... Пы тае, што і як. Ака-

за ла ся, зем ля кі. Ён мя не ні бы з та го 

све ту вяр нуў...

— Свет не без доб рых лю дзей, — уз-

ра да ва ла ся Іг на таў на.

— А ў мя не гро шай, ска жу вам шчы-

ра, не ха па ла на бі лет: уся го тры руб лі 

за ста ло ся, — пра цяг ва ла ба буль ка. — 

Ён і вы ру чыў. Мы ж, ка жа, зем ля кі, 

га мяль ча не. Яшчэ і ў чар зе па ста яў і 

сам ку піў бі лет мне. Дык а як жа, ка-

жу, доб ры ча ла век, я та бе доўг ад дам? 

Спы тай, ка жа, Міш ку, я ў пер шым до ме 

па Яф рэ ма ва жы ву.

— Пра віль на, у нас пер шы дом, — 

па да ла зноў го лас Пят роў на.

— Дык а хто ж у нас тут Міш ка? — 

за ду ма ла ся Іг на таў на.

Гос ця пад ка за ла:

— Во яшчэ! Я, ка жа, пен сі я нер, ра-

біць ня ма ча го, то час та пі ва п'ю, там у 

нас по бач бар. Ста лы на ву лі цы... Ня ма 

яго ка ля ста лоў. Пы та ла ся і пры гля-

да ла ся.

На ла ве доў га ла ма лі жан чы ны го-

лаў, дзе б знай сці та го Міш ку, і ні чо га 

не пры ду ма лі. Пе ра бра лі ўсіх муж чын, 

якія жы вуць у іх до ме: ня ма!

Раз ві таў шы ся, гос ця па дзя ка ва ла 

і пай шла шу каць да лей. Ці зной дзе? 

Цяж ка ска заць. Але што ёсць та кія вось 

Міш кі і та кія ба буль кі — гэ та я дак лад на 

ве даю. Свет са праў ды не без доб рых 

лю дзей.

У МАРШ РУТ ЦЫ
На чар го вым пры пын ку ў са лон 

марш рут кі важ на зай шоў хлап чы на ў 

джын сах і май цы, на якой бы ло на пі са-

на штось ці на за меж най мо ве. І ў аку ля-

рах ад сон ца. Ад ра зу ж цоп нуў ся ка ля 

мя не, зняў аку ля ры, хук нуў на шкель-

цы, за тым пра цёр іх на соў кай і зноў ку 

на су нуў на вост рань кі но сік. Звяр нуў 

ува гу, што ён не ду маў раз ліч вац ца з 

кі роў цам. Мо зна ё мы ці на огул сва як? 

Дык у та кіх вы пад ках ві та юц ца хоць бы 

кіў ком га ла вы. Ці за ру ку па тры ма юц-

ца. Гэ та га не ад бы ло ся. Ды ён на ват 

не гля нуў у бок кі роў цы. Ну, едзе са бе 

ма ла ды ча ла век і едзе. Шчас лі вай, як 

ка жуць, да ро гі. Кі роў ца ж, ві даць, так-

са ма звяр нуў ува гу, што не ўсе раз лі-

чы лі ся, та му на га даў:

— Усе за пла ці лі?

Маў чан не.

На чар го вым пры пын ку ў са лон 

увай шла ма ма з да чуш кай га доў пя-

ці. Ма ма ха це ла ўзяць ма лую са бе на 

ка ле ні, але тая ра шу ча ту за ну ла яе за 

ру каў:

— Пус ці! Я са ма ся ду! Я прын цэ-

са!..

На ма лую азір ну лі ся амаль усе па са-

жы ры марш рут кі: што там за прын цэ са 

та кая?

— Ка ця! Та бе не со рам на? — у ма ці 

за пун са ве лі ся шчо кі. — Ся дай, ска за-

ла!

Ма лая і не ду ма ла слу хац ца ма ці, 

пра цяг ва ла ка ню чыць:

— Я прын цэ са! Я прын цэ са!..

Ад на з жан чы нак па спра ба ва ла зра-

біць ма лой за ўва гу, але да рэм на са-

ра ма ці ла яе. Ма ці да вя ло ся ўсту піць. 

Па коль кі мес цаў у са ло не воль ных 

больш не бы ло, то ма лая ся дзе ла, а 

ма ці ста я ла ка ля яе, тры ма ю чы ся за 

по ру чань.

На су праць мя не ся дзеў хлоп чык та-

ко га ж, ві даць, уз рос ту, як і тая «прын-

цэ са», і ка лі дзя ду ля чхнуў, ён спа ра-

дзі ра ваў ста ро га. Трэ ба бы ло ба чыць, 

як пра фе сій на ён зра біў гэ та. Дзя ду ля 

чхнуў яшчэ раз, і ма лы, увай шоў шы ў 

ро лю, чхнуў так са ма. На гэ та раз пад 

воп лес кі тых, хто ба чыў і аца ніў яго 

ар тыс тызм. Па са жы ры, па доб на, ад-

ра зу ж за бы лі ся пра «прын цэ су». Не-

за пла на ва нае вы ступ лен не хлоп чы ка 

па да ба ла ся ку ды больш!

На чар го вым пры пын ку хлап чы на 

ў джын сах, май цы і аку ля рах вый шаў, 

так і не пе ра даў шы гро шы за пра езд.

Марш рут ка па еха ла да лей. Я ўваж-

лі ва на зі раў за тым, што ра бі ла ся ў 

са ло не, які на га даў сцэ ну ма лень ка га 

тэ ат ра. Толь кі тут усё ад бы ва ла ся без 

рэ пе ты цый, з чыс та га, як ка жуць, ар-

ку ша па пе ры. І вы пра віць тую ці ін шую 

«сцэн ку» ўжо не ўяў ля ла ся маг чы-

мым...

ЛЫ ЖЫ
Снеж ная сё ле та вы да ла ся зі ма. 

Дзят ва ў Бе раж ках ка та ец ца на кань-

ках і сан ках, а той-сёй з іх ма рыць і пра 

лы жы. Толь кі дзе іх возь меш? Баць-

кі, праў да, рас каз ва лі не ка то рым, што 

ка лі яны яшчэ бы лі школь ні ка мі, то 

толь кі і ве да лі, што ка та лі ся на ўро ках 

фіз куль ту ры на лы жах. Та ды іх бы ло 

мно га — ха па ла ўсім хлоп чы кам і дзяў-

чын кам. На стаў нік вы ве дзе вуч няў на 

Кар лі ка ву гор ку, якая по бач са шко лай, 

тыя і ка та юц ца. А сам ста іць — ру кі ў 

кі шэ нях, а то ін шы раз і зу сім зні кае, 

ад но па пя рэ дзіць: «Як толь кі пра зві ніць 

зва нок — усё, за кан чвай це і ў шко лу». 

Пра во дзі лі ся і спа бор ніц твы ся род лыж-

ні каў, леп шыя на ват ез дзі лі на ра ён нае 

пер шын ства. Ну, а та ды па сту по ва не як 

па ме не ла сне гу не толь кі ў Бе раж ках. 

Зям ля амаль спрэс бы ла з ра ба цін нем 

усе зі мо выя ме ся цы. Яна свя ці ла ся не 

толь кі за мерз лы мі ка мя ка мі гле бы, а 

на ват і су хой тра вой. І так з го ду ў год. 

Па сту по ва вуч ні пра лы жы і за бы лі ся.

І вось на ва лі ла сне гу столь кі, што дзят-

ве ад ра зу за ха це ла ся стаць на лы жы. А 

лыж ня ма. Бя да. У шко ле на ват тое па-

мяш кан не, дзе яны ста я лі, з ця гам ча су 

раз бу ры лі. А ку ды па дзе лі ся лы жы, ні хто 

і не ве дае, і не пом ніць. На стаў ні кі ця пер 

усе тут но выя і ма ла дыя, ста рыя сыш лі.

І што ж вы ду ма е це! Знай шоў ся ў 

вёс цы адзін ча ла век, які ўсце шыў ма-

лых! Гэ та дзед Мі хей. Ён сам зда га даў-

ся прый сці ў шко лу. Пе ра сту піў па рог 

на стаў ніц кай і ад ра зу за даў пы тан не:

— А ча му гэ та дзе ці на лы жах не ка-

та юц ца? Сне гу ж — са мі ба чы це коль кі! 

Не па ра дак!

У на стаў ніц кай на пэў ны час на сту пі-

ла маў чан не. По тым адзін з пе да го гаў 

спы таў:

— А лы жы... ёсць?

— Ёсць лы жы! — гук нуў дзед Мі-

хей. — Па сы лай це са мной бан ду — 

бу дуць вам лы жы! Гэ та ж ка лі бу ры лі 

май стэр ню, дзе яны ста я лі, то і лы жы 

ха це лі вы кі нуць. Адзін на стаў нік, не бу-

ду вам га ва рыць яго імя, на ват ха цеў 

лы жа мі квет нік аб га ра дзіць. А тут я. Не, 

ка жу, што так спра ва не пой дзе! Не дам! 

Не мо жа быць, каб снеж ная зі ма не вяр-

ну ла ся ка лі-не будзь. За браў лы жы і на 

га ры шчы ха ты сха ваў. І вось вам — на-

це! Ну, дык дзе бан да? За мной!

По тым дзед Мі хей ста яў на гор цы, 

са чыў за дзят вой і ра да ваў ся:

— І не ка та лі ся ж, а ўме юць! Што 

зна чыць у кры ві жы ла гэ тая на ву ка!

Ва сіль ТКА ЧОЎ



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

ДЗЁН НІК 
ПА МЯ ЦІ
У кож на га ён свой. І ад гэ та га — 
мно гія крыў ды і не па ра зу мен ні

СУ СТРЭ ЛА ў ня дзе лю ля свай го до ма бы ло га ка-

ле гу. Жы вём на су сед ніх ву лі цах, але не ба чы лі ся 

ўжо га ды тры. Так што — не хо чаш, дык му сіш — спы ні ла-

ся, дзе ля вет лі вас ці за пы та ла ся, як спра вы. Ён, зу ха ва та 

пе ра сту па ю чы з на гі на на гу, па чаў рас каз ваць, што ўжо 

на пен сіі, што не пра цуе ні дзе, дый не хо ча асаб лі ва, што 

зай ма ец ца ўлас ным зда роў ем — хо дзіць у па лі клі ні ку 

на пра цэ ду ры. Рас ка заў і пра тое, чым, на пэў на, да гэ-

туль уз ру ша ны і чым хо чац ца па дзя ліц ца з усі мі, на ват 

прос та са зна ё май, з якой уся го толь кі ка лісь ці ра зам 

пра ца ваў.

Ён ня даў на ез дзіў у ін шы го рад, на ве чар су стрэ чы 

ў сваю аль ма-ма тар. Іх са бра ла ся там да во лі шмат — 

ад на курс ні каў, якім за шэсць дзя сят. Што са мо па са бе 

да во лі ці ка ва і ўраз лі ва: столь кі га доў прай шло, рас кі-

да ла іх па ўсім бы лым Са ю зе. Мно гія змя ні лі ся да не-

па зна валь нас ці. «А вось мя не ўсе па зна лі, — хва ліў ся 

мой рап тоў ны су раз моў ца. — Проз ві шча не ўсе, праў да, 

па мя та лі, а вось па іме ні на зы ва лі ўсе. Ад на ка бе та на ват 

па ды шла і ка жа: па мя та еш, маў ляў, Ві ця, як ты мне на 

трэ цім кур се ў ка хан ні пры зна ваў ся? А я стаю — і не тое 

што пра гэ та ўспом ніць не ма гу, а на ват як яе за вуць, 

не ве даю. І па мя таю, што бы ла ў мя не на трэ цім кур се 

за зно ба, але хто?.. Стаў у га ла ве пе ра бі раць — а, ка жу, 

ка неш не, гэ та ж ты, Та ня! А яна ні я кая не Та ня ака за ла ся. 

І так па крыў дзі ла ся! Слё зы на ва чах — ба бу ля ўжо, а як 

дзі ця ма лое. І на бан кет з на го ды су стрэ чы не пай шла, 

ха ця што тут та ко га — па ду ма еш, імя за быў ся, дык коль кі 

га доў ужо прай шло. І, што ха рак тэр на, я так і не ўспом ніў, 

як жа яе зва лі, уяў ля еш?»

ГА ВА РЫЎ ён гэ та з та кім не пры ха ва ным са ма лю ба-

ван нем, што слу хаць бы ло ня ём ка. І шка да бы ло 

тую не вя до мую па жы лую ўжо жан чы ну, якая праз га ды 

пра нес ла ўспа мін аб гэ тым «прын цы», якая ча ка ла гэ-

тай су стрэ чы, рых та ва ла ся да яе... А ён — па ста рэ лы, 

аб лы се лы, але ўсё роў на «прынц», не па знаў, на ват імя 

не ўспом ніў. Крыўд на, і ста лы ўзрост тут не па ра ту нак ад 

гэ тай крыў ды. На ад ва рот — усве дам лен не, што столь кі 

га доў ма ры ла ці прос та ду ма ла пра неш та, як вы яві ла ся, 

аб са лют на та го не вар тае і з-за гэ та га, мо жа, пра пус ці ла, 

не за ўва жы ла не ча га вель мі важ на га, та го, што бы ло 

зу сім по бач...

Зрэш ты, сю жэт вель мі на ват ты по вы, ас но ва для ба-

наль най ме лад ра мы. Але, мне зда ец ца, у ім ня ма «ня-

год ні ка» і «ах вя ры». Хут чэй тут да рэ чы еў ту шэн каў скае: 

«У каж до го — свой тай ный личный мир. // Есть в мире 

этом са мый лучший миг. // Есть в мире этом са мый 

страш ный час, // но это все не ве до мо для нас». У зу-

ха ва та га пен сі я не ра Ві ці, не су мнен на, жы ве ў ду шы і ў 

па мя ці ад но ці не каль кі жа но чых ім ён і воб ра заў, якія ён 

пра нёс праз усю сваю бія гра фію... Але што з гэ та га той 

па крыў джа най не Та ні, якая па вез ла з са бой з той су стрэ-

чы вя ліз нае рас ча ра ван не і стрэм ку ў сэр цы?..

НЯ ДАЎ НА мне па доб ную гіс то рыю рас ка за ла пры-

яцель ка. Скар дзі ла ся на «муж чы ну сва ёй ма ры», 

з якім ужо коль кі га доў зблі жа юц ца-ад да ля юц ца і ні да 

ча го кан крэт на га не прый шлі. «Уяў ля еш, ён ня даў на 

стаў пра сваю ці ка вую ка ман дзі роў ку ўспа мі наць, якая 

шмат га доў на зад бы ла. А я ні бы та слу хаю ўваж лі ва, 

усмі ха ю ся, а са ма слё зы глы таю. Бо ён за быў ся, што, 

вяр нуў шы ся з гэ тай ка ман дзі роў кі, не па він ша ваў мя не 

з днём на ра джэн ня, хоць у той дзень мы і ба чы лі ся. Для 

мя не гэ та па ма ла до сці та кое го ра бы ло, што, зда ва ла ся, 

увесь свет аб ру шыц ца, я да гэ туль як пры га даю, што та ды 

ад чу ва ла — ду ша ле дзя нее. А яму — як з гу сі ва да, толь-

кі пры ем ныя ўспа мі ны аб плён най па езд цы, за якую яго 

та ды ўсе па хва лі лі. І да мя не ця пер звяр та ец ца: ска жы, 

маў ляў, гэ та бы ло кру та! Кру та, мі лы, кру та, ду маю. Так 

кру та, што ледзь з жыц цём не раз ві та ла ся. Мо жа, вар та 

бы ло б ска заць яму пра гэ та ха ця б ця пер, каб ве даў?»

КОЖ НЫ з нас пі ша свой «Дзён нік па мя ці». І, на 

жаль, рэд ка, вель мі рэд ка, бы вае так, як у ад най-

мен ным га лі вуд скім філь ме — ка лі ўспа мі ны ўся го жыц-

ця ад ноль ка выя на два іх, ка лі «жы лі шчас лі ва і па мер лі 

ў адзін дзень». У рэ аль ным жыц ці ўсё больш жорст ка, 

скла да на, за блы та на — рап тоў на аказ ва ец ца, што па-

крыў дзіць, па ра ніць ці на ват аб ра зіць вель мі бліз ка га 

або амаль не зна ё ма га ча ла ве ка (ці са мо му ака зац ца 

па крыў джа ным, па ра не ным, аб ра жа ным) на шмат ляг чэй, 

чым зда ец ца, — прос та вы цяг нуў шы з гэ та га «дзён ні-

ка» сваю ін тэр прэ та цыю ва шай агуль най гіс то рыі ці яе 

асоб на га эпі зо ду.

Мо жа, у та кім вы пад ку прос та не чы таць свае «за пі-

сы» ўго лас? З аса біс ты мі дзён ні ка мі, да рэ чы, так ра біць 

і не пры ня та.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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