
ПО ШУ КІ ШЧАС ЦЯ
Гэ та гіс то рыя — з ма ёй ма ла до сці. 

Даў но яна бы ла, але ж пом ніц ца.

...У па коі ін тэр на та нас чац вё ра: 

Ле на і Ва ля — тка чы хі, ім па 25, мы 

з Аню тай — пра дзіль шчы цы, мне 18, 

Ані на тры га ды больш, але ж зме ны ў 

нас су па да юць, і мы хо дзім па рач кай. 

Хлоп цы та ды — як га ло вы не скру-

цяць, бо Аню та пры го жая, стат ная, 

лю біць і ўмее ся бе па даць — на ват па 

да ро зе на ра бо ту ды з ра бо ты. Што 

ўжо ка заць пра тан цы?!

У ад ну з су бот у До ме куль ту ры 

зды ма лі кі на ча со піс «Ве чар ад па чын-

ку фаб рыч най мо ла дзі». Я — з той 

са май мо ла дзі, да та го ж — ак ты віст-

ка! Мне за пра шаль нік да лі ў ка мі тэ це 

кам са мо ла! І вось гэ та — мой пер шы 

са праўд ны баль!

Яшчэ зда лёк я чую му зы ку, ба чу 

бляск аг нёў, пар кет... Я ля чу ту ды як 

на кры лах!..

Але ж лю дзей ва кол ся бе так са ма 

ба чу — хлоп цаў, дзяў чат, мі лі цы я-

не ра...

Сяб роў цы по тым рас каз ваю, 

які ж ма ла дзень кі та ды дзя жу рыў, 

які пры го жань кі, аку рат нень кі, а ўжо 

во чы...

— Усё, хо піць, — пе ра пы няе Аню-

та. — Я за яго за муж пай ду.

— Як гэ та пой дзеш? Што — ні ра-

зу не ўба чыў шы?

— А на вош та мне на яго гля дзець? 

Та бе ж спа да баў ся?

На гэ тым жар тач кі «ў тэ му» скон-

чы лі ся — як мне зда ва ла ся, на заўж-

ды. Аж не: Аню та, як вы гля да ла, 

ад сту паць ад свай го не збі ра ла ся. 

У на ступ ную су бо ту яна ўжо і па ба-

чы ла та го пры га жун чы ка, і да ве да-

ла ся, як за вуць, і на ват за кад ры ла, 

бо праз ты дзень на тан цах То ля ўжо 

кру ціў ся ля яе ў но вай бе лай ка шу лі і 

цы віль ным ад пра са ва ным кас цю ме... 

(Вось толь кі сяб роў ка на яго — нуль 

ува гі! Ча му?)

...А між тым — ка нец снеж ня, хут-

ка Но вы год. Аня з'ез дзі ла ў Маск ву 

па аб ноў кі. Па хва лі ла ся мне, што па 

да ро зе — і ту ды, і на зад — па зна ё мі-

ла ся з хлоп ца мі, за пра сі ла ў гос ці.

Факт, што ве ча рам 31-га мы з ёй 

(су сед кі па па коі раз' еха лі ся па да-

мах) ужо су стра ка ем гас цей. Як на 

пад бор усе — від ныя, раз адзе тыя, 

з шам пан скім, з цу кер ка мі.

Аня пры вя чае іх, за пра шае рас-

пра нуц ца — і ад на го, і дру го га, і трэ-

ця га... Ка лі сё мы(?!) зай шоў, мне аж 

вус ціш на ста ла! Шап чу ёй: «Ань ка, ты 

звар' я це ла! Яны ж та кія куль тур ныя, 

па куль цвя ро зыя, а по тым што, ка лі 

не ча га вы п'юць?» Яна ў ад каз мне: 

«А ты не бой ся! Мо ла дзі ў бу дын ку 

шмат. Кож ны са бе па ру зной дзе».

І праў да, па вя ла яна хлоп цаў на 

ёл ку, на тан цы, па зна ё мі ла з дзяў-

ча та мі...

Гляджу, нех та з гас цей ад ра зу ж 

сваё па лі то ў нас за браў, нех та паз-

ней. Гас цін цы Аня ўслед па раз но сі ла. 

А да нас пры вя ла... То лю.

Толь кі тут да мя не дай шло, што 

гэ тыя гос ці бы лі част кай яе ка вар на га 

пла на: дзеў ка тым са мым ха це ла па-

ка заць, што ў яе ад ка ва ле раў ад бою 

ня ма, — пры му сіць Ана то ля раў на-

ваць і... дзей ні чаць.

Трэ ба ска заць, што гэ та ёй уда ло-

ся: пас ля на ва год ніх свят яны ста лі 

су стра кац ца ледзь не што дня, хло-

пец, бы ва ла, за хо дзіў у наш па кой.

— Паш парт узяў? — спы та ла 

не як дзяў чы на. (Да вя ла та кі То лю 

да загса!)

...І вось мы там. Рэ гіст ра тар — па-

жы лая сур' ёз ная жан чы на — па чы нае 

сваю за ву ча ную «пра мо ву», а мы з 

Аняй, як ус пом нім, з ча го па ча ло ся, 

не мо жам стры мац ца ад сме ху!..

Ка ра цей, ад пра ві лі нас з загса — 

мож на ска заць, на ват вы гна лі.

Па ра га таў шы хві лін з пят нац цаць 

на ву лі цы, мы яшчэ раз зай шлі. Аня 

та кі вый шла за муж за То лю.

...Да рэ чы, пас ля вя сел ля ён мне 

па-сяб роў ску ска заў, што я зу сім не 

ўмею хлоп цаў кад рыць, та му за муж 

на ўрад ці вый ду.

Я та ды ад мах ну ла ся: маў ляў, 

ка му ў го лаў зой дзе, той за печ чу 

зной дзе! І — што вы ду ма е це — праз 

ча ты ры га ды мя не праў да знай шлі... 

Але, не за печ чу, а ў біб лі я тэ цы, 

за стэлажом.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

«ЭС ТА ФЕ ТА»
Ад ной чы пад час служ бы ў вой-

ску я на зі раў дзве до сыць ці ка выя 

сцэ ны (у ар міі, да рэ чы, шмат ці ка ва-

га — толь кі на зі рай. А я гэ та лю біў. 

Не здар ма ж по тым мой на чаль нік 

на зы ваў мя не на зі раль ні кам, праў да, 

кі тай скім).

Дык вось не як пад ве чар наш полк 

раз гру жаў ся на чы гу нач най стан цыі 

пад Ба ры са вам. Шум... Рух... Пры-

це мак... І ў ім — дзве по ста ці: адзін 

з на шых ка ман дзі раў, пад пал коў нік, 

на вы цяж ку ста іць пе рад ней кім за ез-

джым пал коў ні кам, і той — злы, што 

гад, — за неш та яго рас пя кае. Усіх 

слоў бы ло не ра за браць, вы раз на 

чу ла ся хі ба ка рот кае: «Што ты дры-

жыш?! Не дры жы!»

Не дык не... Ды і ка за лі гэ та не 

мне. Та му я ху цень ка пай шоў прэч. 

І, маг чы ма, за быў ся б, ад нак гіс то-

рыя ме ла пра цяг. Пры клад на праз 

ме сяц і ўжо «до ма» (на тэ ры то рыі 

сва ёй час ці) я за ўва жыў та го са ма га 

пад пал коў ні ка. Пе рад ім на вы цяж ку 

ста яў пра пар шчык. І я, пра хо дзя-

чы мі ма, ледзь стры маў ся ад сме-

ху, бо па чуў: «Што ты дры жыш?! 

Не дры жы!»

...Шчы ра ка жу чы, аж дры жэў та-

ды я — ад жа дан ня ўба чыць, як пе-

рад гэ тым пра пар шчы кам па стой цы 

«смір на» бу дзе ста яць сал дат!

Шка да, што не ўба чыў.

Яў ген Шас та коў.

г. Го мель.

СЮР ПРЫЗ 
ДЛЯ КЛАС НА ГА

Не вам ка заць: на стаў ні кі ў шко ле 

не толь кі вы кла да юць дзе цям тыя 

ці ін шыя прад ме ты, але і вы хоў ва-

юць іх, пра цу юць у доб рай зго дзе з 

баць ка мі.

Дык вось. На блі жа ла ся ад но з 

са мых лю бі мых свят — 8 Са ка ві ка. 

Дзеці за га дзя куп ля лі паш тоў кі, кні гі 

(най леп шы па да ру нак!), неш та ма-

ля ва лі, пі са лі вер шы-пры свя чэн ні — 

ду ма лі, чым па ра да ваць ма туль, ба-

буль, лю бі мых на стаў ніц...

Хоць у той год, пра які пі шу, за-

дача ў вучняў тро хі спра шча ла ся. 

Шко ла шмат і за дар ма, што на зы-

ва ец ца, пра ца ва ла ўво сень на ўбор-

цы буль бы і бу ра коў — да па ма га ла 

мяс цо ва му кал га су. А та му ўрэш це 

яго праў лен не вы ра шы ла не як ад-

дзя чыць: на сэ ка ном ле ныя срод кі 

ку піць па да рун кі, уру чыць іх кож на-

му клас на му кі раў ні ку (дак лад ней, 

вядо ма ж, кі раў ні цы, бо муж чын ся-

род іх як кот на пла каў)...

Вест ка пра гэ та дай шла, вядо-

ма ж, і да дзя цей. Ім так і ска за лі: 

не хва люй це ся, маў ляў, па да рун кі 

бу дуць... Усім.

— Усім, ды не ўсім, — на пя рэ дад ні 

свя та аб' явіў ад на клас ні кам Ві ця Сін-

цоў. — У клу бе ста яць тыя скрын кі з 

па да рун ка мі... У пры го жых аб горт-

ках, з над пі са мі, ка му... Я ўсе па кун кі 

пе ра браў — на ша му клас на му па да-

рун ка ня ма.

— Як гэ та? Не мо жа быць! — 

за ўсіх спа ло ха ла ся ста рас та.

— А вось так!

— Ча му? Гэ та ня пра віль на! Не-

спра вяд лі ва! — друж на пры зна лі пя-

ці клас ні кі і, каб вы пра віць па мыл ку, 

ста лі тут жа стра саць ка пей кі, якія 

баць кі да ва лі ім на абе ды.

...У кра му па па да ру нак ад пра ві лі 

са ма га сме ла га — Ві цю. Што кан-

крэт на трэ ба ку піць, не ска залі — 

на што хо піць гро шай. А та му ў кра-

ме, па ча каў шы, па куль усе ра зы дуц-

ца, хлоп чык прос та па даў пра да вач-

цы гро шы і ці хень ка ска заў:

— Мне сюр прыз.

Жан чы на, што ста я ла за пры лаў-

кам, не пы та ла ся, для ка го: ну вя до-

ма ж, для ма ці — пры го жай, вель мі 

па ва жа най жан чы ны і... яе сяб роў-

кі!

Не пыталася і які: пе рад свя там 

у кра му да яе за вез лі страш ны дэ фі-

цыт (па тым ча се — ма ру ўсіх вяс ко-

вых, а мо і га рад скіх жан чын): чор-

ныя кап ро на выя пан чош кі са швом і 

шчыль най пят кай (пра кал го ты ні хто 

та ды і не чуў).

Пра да вач ка пры го жа іх за па ка ва-

ла і па да ла Ві цю.

Ра дасць яго (ды і ад на клас ні каў...) 

была бязмежнай: ёсць па да ру нак 

для клас на га! (Пры го жы бан цік на 

па кун ку ні хто і не па ду маў раз вяз-

ваць!..)

І вось — свя та. Пра зві неў зва нок 

з уро ка ма тэ ма ты кі, якую вы кла даў 

той лю бі мы клас ны. Ста рас та ска-

ман да ва ла ўсім устаць, а са ма ру-

шы ла да дош кі:

— Да ра гі Па вел Іва на віч! — з хва-

ля ван нем звяр ну ла ся яна да на стаў-

ні ка. — Да зволь це нам у гэ ты пры го-

жы вяс но вы дзень ад імя ўся го кла са 

ўру чыць вам сюр прыз.

Па вел Іва на віч ні чо га па доб на га 

не ча каў: раз гу біў ся, не зра зу меў... 

Але ж пад шквал апла дыс мен таў... 

па да ру нак узяў і па дзя ка ваў.

...По тым, пас ля свя та, на стаў ні-

кі ва ўсіх сва іх кла сах пра вя лі да лі-

кат ныя раз мо вы з вуч ня мі аб тым, 

як трэ ба він ша ваць сва іх бліз кіх, ка-

му, што, ка лі і як мож на па да рыць.

А зда ро вы жа но чы ро гат у на стаў-

ніц кай, ка лі Па вел Іва на віч раз гар-

нуў па ку нак з бан ці кам, за стаў ся, 

як ка жуць, за кад рам.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

Р. S. Да рэ чы, бы ло гэ та ў шас ці-

дзя ся тыя га ды мі ну ла га ста год дзя. 

Та ды дзяў чын кі не ра бі лі па да рун каў 

хлоп чы кам на 23 лю та га, бо дзень 

лі чыў ся свя там ар мей цаў і ма ра коў, 

а не ўво гу ле муж чын...

І на 8 Са ка ві ка хлоп чы кі не він ша-

ва лі дзяў чы нак, бо свя та жа но чае, 

а якія ж яны жан чы ны?

Гэ та ця пер усе він шу юць усіх!

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж усім, хто пры маў і бу дзе 

пры маць він ша ван ні, шчы рае:

Кож ны ра нак ёсць пры чы на

Ды фі рам бы пець муж чы нам!

І пра сіць іх, да ра гіх,

Ад бя ды і адзі но ты,

Ад ня ста чы і дур но ты

Бе раг чы най перш ма лых,

Бе раг чы сваю Ай чы ну,

Бе раг чы сваю жан чы ну

І хоць па рач ку чу жых!

Гэ тыя рад кі былі напісаны не ка лі 

пе рад свя там муж чын. А по тым лё-

гень ка пе ра пі са лі ся пе рад на шым, 

жа но чым, бо (ну, зга дзі це ся!):

Кож ны ра нак ёсць пры чы на

Ды фі рам бы пець жан чы нам!

І пра сіць іх, да ра гіх,

Ад бя ды і адзі но ты,

Ад ня ста чы і дур но ты

Бе раг чы най перш ма лых,

Бе раг чы сваю Ай чы ну,

Бе раг чы свай го муж чы ну

І хоць па рач ку чу жых!

Ма рыць не шкод на? То каб гэ тыя 

сло вы ды бо гу ў ву шы!

Спа дар ства, як жа мы за жы лі б!
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

Вяс на — бу дзе
Што мо жа вы ра та ваць на краі без да ні
УЖО ка то ры дзень не ідзе з га ла вы гіс то рыя з 36-га до вай 

мін чан кай, якая на па чат ку тыд ня вы ска чы ла з акна сва ёй 

ква тэ ры на вось мым па вер се. Ну, вы, на пэў на, чы та лі або чу лі: 

і пра тое, як ня ўда лая са ма губ ца спа чат ку вы кід ва ла праз акно 

рэ чы, і пра тое, як па шан ца ва ла пас ля са мой — зва лі ла ся прос та 

на «куб жыц ця», які па спе лі раз гар нуць пад акном ра та валь ні кі, 

атры ма ла толь кі лёг кае стра сен не маз гоў. Су се дзі пра яе ка-

жуць, што «спа кой ная, адэ кват ная, не п'е», жы ве ад на ў ад на па-

ка ёў цы, якую на бы ла за свае гро шы ў но ва бу доў лі. Да пыт лі выя 

ка ле гі ўжо знай шлі ў са цы яль ных сет ках і фо та жан чы ны, і ма ці 

яе ў не вя лі кі пра він цый ны га ра док да зва ні лі ся (хоць як па мне, 

дык гэ та трэ ба ў са ба кі ва чэй па зы чыць, каб па доб ныя зван кі 

па га ра чых сля дах ра біць). Пры чын ад чай на га ўчын ку так і не 

да ве да лі ся. А са ма ге ра і ня гэ тай гіс то рыі на ўрад ці ў тым пры зна-

ец ца. Хут чэй за ўсё, дай шла да ней ка га краю, на якім не змаг ла 

ўтры мац ца. Гіс то рыя вель мі ты по вая для вя лі ка га го ра да, дзе так 

прос та апы нуц ца ў аб са лют най адзі но це ся род лю дзей.

СА ПРАЎ ДЫ, усё ты по ва, як у сцэ на рыі ка рот ка га — на ча ты-

ры се рыі — зня та га на на шых пля цоў ках тан на га кі но, што 

кру цяць на ка на лах кож ныя вы хад ныя. Ся род сю жэт ных лі ній 

там ёсць і гэ та, вель мі жыц цё вая. Яна — пра він цы ял ка, якая, 

скон чыў шы шко лу ў не вя лі кім га рад ку, дзе ні чо га не свя ці ла, вы-

пра ві ла ся ска раць ста лі цу. Яна не без здоль нас цяў, па сту пае ва 

ўні вер сі тэт. Жы ве ў ін тэр на це, пад пра цоў вае кур' е рам ці афі цы-

янт кай: ма ці са сва ёй не вя лі кай зар пла тай да па маг чы не мо жа. 

Вяр тац ца да до му пас ля ву чо бы вель мі не хо чац ца, та му мэ тай 

ста но віц ца за стац ца ў ме жах МКАД. Яна чап ля ец ца за лю бую 

маг чы масць, каб знай сці мес ца, дзе яе дып лом бу дзе па трэб ны. 

І дзя ку ю чы ста ран нас ці, здоль нас цям, упарт асці ў да сяг нен ні 

мэ ты ў яе гэ та атрым лі ва ец ца. Яна трап ляе ў офіс буй ной кам-

па ніі на са мую ніз кую пры ступ ку служ бо вай лес ві цы. Па якой, 

зра зу ме ла, трэ ба ру хац ца да лей, бо не жыць жа ўсё жыц цё ў 

здым ным па коі з пры дур ка ва тай гас па ды няй ці за кла по ча ным 

гас па да ром. І яна пра клад вае свой шлях да лей. За ста ец ца пас-

ля ра бо ты, каб якас на вы ка наць усё да ру ча нае, заў сё ды га то ва 

пад мя ніць та го, хто на баль ніч ным або ў ад па чын ку. Са ма вы бі-

ва ец ца з апош ніх сіл, але яно та го вар та: на чаль ства яе за ўва жае 

і ро біць кі раў ні ком ад дзе ла спа чат ку на за ме ну дэ крэт на га, пас ля 

на па ста ян най асно ве. Па вя ліч ва ец ца і зар пла та — мож на зняць 

асоб ную ква тэ ру ў хру шчоў цы на ўскра і не і па чы наць ад клад ваць 

на пер шы ўзнос на ўлас нае жыл лё.

За ўсі мі гэ ты мі жыц цё ва важ ны мі кло па та мі на ўсё ін шае 

вель мі ма ла ча су. Муж чы ны? Раз-по раз зда ра юц ца вы пад ко-

выя інт рыж кі пас ля кар па ра ты ву або на ад па чын ку дзе-не будзь 

у Тур цыі (ну, ка неш не, Тур цыю раз на два га ды яна са бе мо жа 

да зво ліць, шэсць дзён, сем на чэй — са ма тое). На больш ста лыя 

ста сун кі з кож ным го дам усё менш за ста ец ца ча су, дый жа дан ня 

не пры баў ля ец ца. Толь кі ча сам, ні бы з мі ну ла га жыц ця, пры га-

да ец ца су сед з іх ня га га рад ка, які ў апош ні школь ны май кі даў 

ёй на пад ва кон не ахап кі ча ром хі, ды ад на груп нік, з якім жы ла 

ў ад ным ін тэр на це і на пер шых кур сах ха дзі ла ў кі но. Сяб роў кі? 

Хто за му жам з вы вад кам дзя цей, хто гэт кая са мая за ня тая. І су-

стрэц ца ну ні як не атрым лі ва ец ца, хі ба раз на год за ке лі хам ві на 

ў якой ка вяр ні, але раз мо вы ўсё пус тыя, бо кож ная гля дзіць на 

га дзін нік, бо га ва рыць, па сут нас ці, — пра што з імі га ва рыць? 

Дзе ці? Якія дзе ці — жыць ня ма дзе, а ка лі крэ дыт на ква тэ ру — 

як і з ча го яго та ды вы плач ваць?..

НА РЭШ ЦЕ, мэ та да сяг ну та: яна — на мес нік на мес ні ка па 

ней кіх там пы тан нях, спраў ляе на ва сел ле ў ад на па ка ёў цы 

«ка мен ных джунг ляў» на ўскра і не. І — пры хо дзіць вус ціш ная 

ці шы ня і ад чу ван не пус тэ чы. А да лей — «тридцать шес той день 

рождения — так бесприютно, // ког да никто не приходит и все 

позади»... І змроч ная бяс снеж ная зі ма з чор ны мі не пра гляд ны мі 

ве ча ра мі, якая, зда ец ца, ні ко лі не скон чыц ца...

Вось тут — па вод ле ты по ва га сцэ на рыя — па він на быць куль-

мі на цыя, а за ёй — хэ пі-энд. На прык лад, з'я віц ца хтось ці ду жы і 

на дзей ны, які ка хаў яе ўсё жыц цё, — той жа су сед з ча ром хай, які 

стаў уда лым біз нес ме нам, ці ад на курс нік, які вяр нуў ся з-за мя-

жы, ці зу сім да гэ туль не зна ё мы, але ўда лы, пры го жы, на дзей ны. 

Ці, як ва ры янт, — асі ра це лае дзі ця да лё кіх сва я коў, якое шка да 

ад даць у дзет дом, а да гле дзець мо жа толь кі яна. Ці но вае мес-

ца ра бо ты — яе рап там пе ра вод зяць у га лоў ны офіс, не толь кі 

ў ін шы го рад, але і ў ін шую кра і ну — і но вае жыц цё (у ціт рах 

на пі шуць: «Пра цяг бу дзе»)...

АЛЕ ў жыц ці не так, як у кі но. І ні куль мі на цыі, ні хэ пі-эн ду, 

ні пра ця гу мо жа не быць. І як та ды ўтры мац ца на краі пус-

тэ чы, ка лі ўтры мац ца ня ма за што?..

...Мая доб рая сяб роў ка, якая жы ве амаль што па вы шэй апі са-

ным сцэ на рыі (а ба чым ся мы з ёй, як вы зда га да лі ся, не час цей 

чым раз на год), ня даў на рас ка за ла мне — як. «Ве да еш, пра чну-

ла ся за доў га да бу дзіль ні ка, у пус той ква тэ ры вус ціш на, у су сед-

ніх да мах вок ны ад но за ад ным за паль ва юц ца, лю дзі за імі жы-

вуць, ад но ад на му па трэб ныя... І так дрэн на ста ла — уго лас выць 

бы ла га то ва. А тут рап там — сон ца ў во чы. Са праўд нае ра ніш няе 

сон ца, але ж у мя не вок ны на за хад гля дзяць! Спа чат ку на ват 

спа ло ха ла ся, пас ля даў ме ла ся: гэ та ж яно ўзы хо дзіць, у шы бах 

вы сот кі, што на су праць, ад люст роў ва ец ца і не каль кі хві лін прос-

та мне ў вок ны све ціць... Ні бы ду шу пад свя ці ла — та кое рап там 

імгнен нае па чуц цё шчас ця на хлы ну ла. І ве дан не, што вяс на хут ка, 

што лю дзі ва кол цу доў ныя, што ўсё доб ра бу дзе...»

Зрэш ты, усім лю дзям — і шчас лі вым, і не вель мі — гэ та ве-

дан не па трэб на. Пэў на, яно ад но і вы ра туе на краі, апы нуц ца 

на якім мо жа кож ны.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


