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Час не пры ка я ных 
ста рых
Хто для нас баць кі, якіх пры во зім 
на зі му ў свае га рад скія ква тэ ры?
У гэ та га не са ма га вя сё ла га ча су, ка лі і не во сень, і не зі ма, ка лі ноч змя-

ня ец ца пры цем ка мі, ка лі аду бе лыя дрэ вы цяг нуць у ня мым лі тан ні свае 
го лыя ка шча выя ру кі да свін цо ва га абы яка ва га не ба, а сон ца, ка лі і пра бі ва ец ца 
на коль кі рэд кіх хві лін, дык толь кі дзе ля та го, каб па слаць кво лую без да па-
мож ную ўсмеш ку гэ тай са мот най зям лі і зноў на доў га сха вац ца за за сло ну 
ха лод най сму гі, — і наз вы ад па вед ныя. Пі лі паў ка, воў чы ме сяц, воў чыя вя сел лі — 
гэ та з фальк ло ру. Час роз ду му, смут ку і бо я зі адзі но ты — гэ та з псі ха ло гіі.
Час не пры ка я ных ста рых — гэ та з су час на га жыц ця вя лі ка га го ра да.

За гэ ты мі ба бу ля мі, што кож ныя вы хад ныя ся дзяць на лаў цы ка ля су сед ня га 
шмат пад' езд на га до ма, я на па чат ку на зі ра ла на ват з за мі ла ван нем. Пры бра-
ныя ў квя ціс тыя хуст кі «з лю рак сам» (у вёс цы та кія за вяз ва лі толь кі на са мыя 
вя лі кія свя ты), у аку рат ных ба ло не вых па лі то ці «пла шчоў ках», куп ле ных у 80-х 
га дах мі ну ла га ста год дзя, у цёп лых бур ках на на гах, з доб ры мі змор шчын ка мі 
ка ля ва чэй, з вя лі кі мі спра ца ва ны мі ру ка мі, што стом ле на ля жаць на ка ле нях... 
По бач топ чуц ца два дзя ды з кі ёч ка мі, але вы гляд ма юць зу ха ва ты, жар ту юць 
са сва і мі сяб роў ка мі, з ад ным заў сё ды — па ро дзіс ты са бач ка на па вад ку, за 
які ста ро му да во дзіц ца па ста ян на ту заць, бо жы вёл ка ну ні як не мо жа зра зу-
мець, што за ці ка васць ста яць ка ля пад' ез да з ней кі мі баб ка мі...

Гэт кая, мож на ска заць, се зон ная іды лія: га рад скія дзе ці, кла по ця чы ся аб 
са ста рэ лых баць ках, за бі ра юць іх на зі му ў го рад — да цяп ла і вы год. І ста рым 
доб ра: яны ў до гля дзе, і не сум на ім тут, як маг ло быць у вёс цы, дзе на ўсю 
доў гую ву лі цу адзін ліх тар, і той га рыць толь кі з ве ча ра, дзе су се дзі — толь кі 
праз пяць апус це лых на зі му хат... Ім на ват ве се ла: зна ё мяц ца з гэт кі мі ж «дач-
ні ка мі», якіх ця пер у кож ным до ме па не каль кі ча ла век, у іх агуль ныя ін та рэ сы, 
ёсць пра што па га ва рыць...

ПРЫ БЛІЗ НА так я раз ва жа ла ўслых у мі ну лую пра ні за ную сі ве рам су бо ту, 
вяр нуў шы ся з па хо ду па кра мах і ада гра ва ю чы пры ба та рэі змерз лыя 

ру кі. Яшчэ і здзіў ля ла ся па блаж лі ва: маў ляў, ах во та гэ тым баб кам на та кі хо лад 
на ву лі цу цяг нуц ца... «Ды ім прос та па дзец ца ня ма дзе, — пе ра бі ла рап там 
мой за хоп ле ны ма на лог ма ці. — Ты ду ма еш, ад доб ра га жыц ця яны гэт кім 
на двор' ем на ву лі цу ідуць? Асаб лі ва на вы хад ныя, ка лі ўся сям'я до ма, дзед ці 
ба бу ля ўсім за мі на юць: не там сеў, не так па гля дзеў, не тое ска заў. Каб у ка-
гось ці з іх бы ла маг чы масць па клі каць сва іх пры яце ляў у гос ці, па піць у цяп ле 
гар ба ты, па га ва рыць пра жыц цё — што, яны б ста я лі на ву лі цы? Ці ха дзі лі б 
га дзі на мі па пар ку — ад ад ной лаў кі да дру гой? Бы ва ла, ка жу ім у тым пар ку: 
пай шлі ўжо, маў ляў, па да мах — хо піць ужо на сён ня. Ве да еш, што час цей за 
ўсё чую ў ад каз? Не, яшчэ па бу ду, бо што ад ной до ма ра біць, ся джу на лож ку, 
як ляль ка. Ці на ад ва рот: не, яшчэ па со ва ю ся тро хі, там ужо ўнуч ка з ву чо бы 
прый шла, я ёй за мі наць бу ду... Дзі ва што тая Га ро шчы ха ка лісь ці па бы ла ў 
пля мен ні ка ме сяц ды і вяр ну ла ся ў дзі ра вую ха ту».

Баб ка Га ро шчы ха, на ша су сед ка, да жы ва ла свой век ад на ў не вя лі кай не-
аб ша ля ва най ха ці не пад гон та вай стра хой. Бы ла ў яе сям'я, але муж па мёр 
ма ла дым, а ма ло га сы на за біў ка пы том бы чок. З рад ні ў ба бу лі за стаў ся толь кі 
пля мен нік. Ад ной чы, ка лі ёй ужо бы ло за во сем дзе сят, уга ва рыў яе на зі му 
пе ра ехаць у сваю га рад скую ква тэ ру. У Мін ску баб ка па бы ла ме сяц, вяр ну-
ла ся ў вёс ку ў са мы сцю дзё ны час. «Ся джу як воўк цэ лы дзень ад на, па куль 
яны на ра бо це, — рас каз ва ла пас ля. — Ні ку ды не ле зу, каб што не па пса ваць. 
Прый дуць уве ча ры — па ес ці да дуць, тэ ле ві зар у сва ім па коі ўклю чаць, а я зноў 
ад на, як і ў вёс цы. Дык тут хоць хат ка свая, род ная, і раб лю, што за ха чу...» 
Да пля мен ні ка ба бу ля больш не па еха ла. Па мер ла ў 98 га доў у ін тэр на це для 
са ста рэ лых, ку ды мы яе здо ле лі ўлад ка ваць, ка лі ста ла ўжо зу сім ня мог лая.

Я пас ля той су бот няй раз мо вы з ма май упер шы ню па ду ма ла пра тое, 
што гэ тыя баб кі на ву лі цы (а мо жа, ча сам і мой са мы бліз кі ча ла век) 

ад чу ва юць ся бе так са ма, як на ша ста рая су сед ка, ка лі ся род зі мы еха ла з 
цёп ла га па коя ў пра мерз лыя сце ны свай го вяс ко ва га жыт ла. За бі ра ю чы сва іх 
не ма ла дых вяс ко вых баць коў на зі му ў го рад (а ў апош нія га ды, ка лі мно гія 
змаг лі па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы, гэ та ста ла спра вай звы чай най), 
вы ры ва ю чы іх з пры выч на га ася род дзя, мы шчы ра ве рым, што ро бім вель мі 
доб рую спра ву. Не вель мі пры гэ тым кла по ця чы ся і за дум ва ю чы ся, што ім на-
са мрэч па трэб на, акра мя цёп лай чыс тай па сце лі, смач най ежы ды дзя жур ных 
пы тан няў пра сон і са ма ад чу ван не.

Пры гэ тым, сы хо дзя чы з ха ты, не за бы ва ем па пя рэдж ваць: гэ та га не ўклю-
чай, сю ды не лезь. Зноў жа з вель мі гу ман ных мер ка ван няў: каб ста ры ча ла век 
не спа ло хаў ся якой тэх ніч най не спа дзя ван кі. (А ка лі больш шчы ра: каб сва і мі 
ня спрыт ны мі не пры выч ны мі ру ка мі не са пса ваў но вую мік ра хва лёў ку ці су час-
ны тэ ле ві зар, за які яшчэ ле тась ад да лі аж но дзе сяць міль ё наў.) Ка лі ж на ват 
не па пя рэдж ва ем услых, яны са сва ёй вяс ко вай да лі кат нас цю ўсё роў на ні чо га 
не бу дуць браць і ўклю чаць, бо не бы ло да зво лу, бо не ў ся бе до ма. Гэ так са ма 
і з но вы мі зна ё мы мі, якія з'яў ля юц ца ў іх па су сед стве. Ма ці ні ко лі не за про сіць 
у дом гэт кую са мую пры ез джую з вёс кі ка бе ту, з якой ужо даў но па сяб ра ва ла, 
з якой пе ра га во ра на ўжо і пра дзя цей-уну каў, і пра ся дзі бу-ага род, і пра тры-
во гі-не ма чы. Гэ та ў вёс цы яны б ужо што дня ха дзі лі б ад на да ад ной у гос ці, а 
тут нель га, бо не ў ся бе до ма, бо дач ка ж ці сын не ска за лі: што там у ця бе за 
сяб роў ка, ня хай пры хо дзіць, па ся дзі це на кух ні, гар ба ты па п'я це. (І не ска жам, 
праў да, бо на вош та нам ліш нія кло па ты ды яшчэ чу жы ча ла век у ха це...) Я ўжо 
не ка жу пра тое, каб зва дзіць баць ку ці ма ці ў тэ атр, на вы ста ву. Або прос та 
па ка таць па но вых стан цы ях мет ро. (Пра жыў ча ла век без гэ тых дзі во саў усё 
жыц цё, ці ж яму гэ та па трэб на, ці ж яму бу дзе ці ка ва, а са мі толь кі час па тра-
цім, яко га і так ні на што не ха пае, — так пры клад на раз ва жа ем.)

КА ЛІ ўжо та кая раз мо ва шчы рая зай шла: хто для нас баць кі, якіх пры во зім 
з вёс кі на зі му ў свае га рад скія ква тэ ры? Не аб ход ны се зон ны прад мет ін-

тэр' еру, сім вал на шых най леп шых ду шэў ных якас цяў? Нянь кі для дзя цей, ка тоў, 
са бак, па пу га яў, ін шых хат ніх га да ван цаў? Ці са мыя род ныя лю дзі, якія па він ны 
ад чу ваць ся бе ў на шых ква тэ рах на ват не як до ма, а прос та — до ма?

...Ба буль ка ля су сед ня га до ма сён ня не бы ло. Снег, хо лад — се зон не пры-
ка я ных ста рых за кан чва ец ца. Ся дзяць, пэў на, са мот на па сва іх па ко ях, ус па мі-
на юць ма ла досць, ма раць пра ле та, ка лі мож на бу дзе вяр нуц ца ў сваю ха ту.

А мо жа, зу сім не так. Са бра лі ся дзесь ці сва ёй кам па ні яй на кух ні, п'юць 
гар ба ту з якой сма ка той, ве се ла раз маў ля юць. Гас па ды ня па каз вае аль бо мы 
з фот ка мі, хва ліц ца ўнуч кай: вось за раз вер нец ца са шко лы, уба чы це, якая 
пры га жу ня ды ра зум ні ца.

ВЕЛЬ МІ хо чац ца ве рыць ме на ві та ў гэ ты сцэ на рый. Хоць бы дзе ля са-
ма за спа ка ен ня.

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ. alena@zviazda.by
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АПОШ НЯЯ РЫ БАЛ КА 
ДЗЯДЗЬ КІ РЫ ГО РА

У тую ня дзе лю, як, зрэш ты, і ў буд ны дзень, вёс ка 
пра чну ла ся ра на: за ку ка рэ ка лі пеў ні, на роз ныя га ла сы 
за бра ха лі са ба кі, за браз га лі вёд ра мі гас па ды ні. У кож най 
з іх бы лі свае спра вы, у нас з сяб ру ка мі — свае. Муж чы ны 
ў той дзень збі ра лі ся пай сці на ры бал ку, і нам, хлоп цам, 
грэх бы ло пра пус ціць та кое ві до ві шча. Мы ру шы лі ўслед 
за імі — у бок лаз ня ку, праў да, тры ма лі ся тро хі па вод-
даль, бо ве да лі, што дзядзь ка Ры гор (ён апош ні ішоў, з 
тап ту хай) на ры бал цы гле да чоў не лю біць, а зна чыць, 
мо жа не прос та шу га нуць нас, але і пра гнаць да до му.

Дзя ка ваць бо гу, пра нес ла: хві лін праз дзе сяць на ша 
«пра цэ сія» спы ні ла ся.

На бе ра зе нех та з муж чын стаў на дзя ваць шта-
ны са спе цы яль на пра рэ за ны мі дзір ка мі, каб хут чэй 
вы лі ва ла ся ва да, нех та — абу ваў ся ў лап ці, каб не 
па ра ніць но гі...

Дзядзь кі, як вы гля да ла, за га дзя раз мер ка ва лі і свае 
аба вяз кі, бо ні сло ва не ка жу чы трое муж чын з сет кай-
тап ту хай ад ра зу ж па лез лі ў ва ду (яе бы ло дзе па по яс, 
а дзе і па шыю), чац вёр ты за ста ваў ся на бе ра зе, каб 
збі раць га то вы ўлоў.

І вось «пра цэс» рас па чаў ся. З кус тоў мы ўваж лі ва 
са чы лі за ім. Най больш — за дзядзь кам Ры го рам. Ба-
чы лі, на прык лад, як ён тоў стым кі ем «вы га няе» ры бу 
з-пад бе ра га, з-пад хмыз ня ку, як ту пае па дне на га-
мі — ка ла му ціць ва ду, чу лі, як ён жа «раз маў ляе» з 
ка ра ся мі: я вам, маў ляў, па ка жу, бу дзе це ве даць, як у 
ло зах ха вац ца... Ану ў тап ту ху...

Пас ля гэ тых яго ных слоў на бе раг і са праў ды па-
ля це лі пер шыя ры бі ны. Яны, ві даць, са стра ху та го, 
до сыць вы со ка пад скок ва лі на тра ве, па бліск ва лі на 
сон цы най чыс цей шым с рэб рам...

Але ж што гэ та? Наш дзядзь ка Ры гор рап там змоўк, 
по тым спы ніў ся, ні ко му ні чо га не ка жу чы, спеш на ру-
шыў да бе ра га і по тым гэ так жа спеш на стаў вы бі рац ца 
з ва ды. Праў да, зра біць гэ та бы ло до сыць скла да на, 
бо бе раг слізкі, кру ты...

На рэш це дзядзь ку па шчас ці ла: ён вы лез.
І тут мы за ўва жы лі, што ў ка ла шы не яго ных пор так 

неш та... ва ру шыц ца, на ват хо дзіць ха ду ном. Па ду ма лі, 
што гэ та, му сіць, ка рась — праз ад ну дзір ку ўлез, а 
вы лез ці не мо жа... Як рап там праз ін шую дзір ку сі га-
ну ла... ан дат ра.

Ска заць, што дзядзь ка Ры гор збя леў, спа ло хаў ся 
і раз гу біў ся, зна чыць пра маў чаць. Мо ву яму ад ня ло 
кан крэт на, рот сам па са бе ад крыў ся, во чы гля дзе лі 
спа чат ку на но гі, по тым на ва ду, у якую сі га ну ла ан-
дат ра, а на рэш це — на му жы коў:

— Хло-пцы, — па скла дах пра маў ляў амаль зне-
жы ве лы дзядзь ка, — я ж ду маў, што гэ та ка рась. А 
ту та ка...

За гнуў шы па ру ма цю коў, ён злос на сплю нуў:
— Ды хай яна пра пад зе, гэ та ва ша ры ба!
І сам амаль што под бе гам ру шыў у вёс ку.
Услед яму вы бух нуў ро гат — муж чын скі, рас ка ціс-

ты, гуч ны... Яму, зда ва ла ся, не бу дзе кан ца.
А та му не дзі ва, што пра дзядзь каў «улоў» хві лін 

праз дзе сяць па чу ла вёс ка, праз двац цаць — акру-
га. Раз моў бы ло — хоць ад баў ляй, а ўжо сме ху ды 
жар таў...

Ста ра ніў ся іх хі ба дзядзь ка Ры гор, бо ён пас ля гэ-
та га вы пад ку на ры бал ку — а тым больш з тап ту хай 
— бо лей не ха дзіў.

Хоць ла віць ры бу і бы ло дзе. Па куль не асу шы лі 
ба ло ты, шмат лі кія кар' е ры, ка на вы і ко пан кі аж кі шэ лі 
ры бай... І га лоў нае — не пе ра сы ха лі, бо сіл ка ва лі ся 
жы вы мі кры ні ца мі.

Ва дзі ла ся та ды і шмат ан дат раў. Асоб ныя, се дзя чы 
на клад цы і зве сіў шы хвост, ста ран на чыс ці лі свае фут-
ры. І толь кі па чуў шы ча ла ве ка, сі га лі, ны ра лі ў ва ду.

Ва ле рый Ва сі леў скі,
г/п Глуск.

АД НО ВО КА БА ЧЫЦЬ ДА ЛЁ КА...
Гэ тым ле там еха лі мы з бра там з Глы бо ка га ў Мінск. 

Еха лі поз нім ве ча рам, і, каб, крый бо жа, не па снуць, 
рас каз ва лі адзін ад на му роз ныя жыц цё выя гіс то рыі. 
Ад на з тых, па чу тых, мне спа да ба ла ся.

У па чат ку 60-х га доў мі ну ла га ста год дзя, рас каз ваў 
брат, бух гал та рам у Глы боц кім ра ён ным ад дзя лен ні 
Дзярж бан ка пра ца ваў ста ры ха лас цяк. Меў ён улас-
ны да мок, не вя лі кі га род чык, а са свой скай жы вё лы 
— толь кі ка та. Ды та ко га ж па маў злі ва га: то ка ва лак 
каў ба сы са ста ла са прэ, то, ло вя чы мух, ва зо ны па б'е, 
то з га ла вой за ле зе ў зба нок з ма ла ком і пе ра ку ліць... 
А не як раз у су се дзяў ку ра нят па ду шыў...

Вось тут цяр пен не ў гас па да ра ўжо лоп ну ла. Усё, 
па ду маў, з мя не хо піць: трэ ба зво зіць гэ та га пус та до м-
ка — і чым да лей, тым ле пей, бо, ка лі бліз ка, то яшчэ 
возь ме ды вер нец ца.

Доб рых да рог та ды амаль не бы ло, транс пар ту 
бра ка ва ла так са ма і ха дзіў ён рэд ка. Та му бан каў скія 
ра бот ні кі, ка лі з'яў ля ла ся па трэ ба ў да лё кіх па езд ках, 
шу ка лі неш та спа да рож нае. На прык лад: ідзе з рай спа-
жыў са ю за ма шы на ў аб лас ны цэнтр (та ды — гэ та быў 
го рад Ма ла дзеч на), зна чыць, мо жа не ка га пад вез ці 
— ту ды, по тым на зад.

Дык вось у ней кі з дзён вы браў ся ў ка ман дзі-
роў ку і той ха лас цяк-бух гал тар. Ка та так са ма з 
са бой пры ха піў. Па да ро зе ска заў кі роў цу:

— Я амаль да ве ча ра ў бан ку пра бу ду. 
Спра вы там. На зва рот ным шля ху ты мя не 
пад бя рэш. А зла дзюж ку вось гэ та га дзе-не-
будзь у го ра дзе вы пус ці.

— Мя са кам бі нат па ды дзе? — спы таў кі роў-
ца.

— А ча му б і не, — зга дзіў ся гас па дар. — 
Там ён дак лад на не пра пад зе.

Ад нак па крас ці све жых каў бас ка ту не пры вя ло ся, 
бо кі роў ца быў ча ла ве кам з гу ма рам. Да та го ж у го-
ра дзе су стрэў ка ле гу-зем ля ка. Па пы таў ся:

— Ты ж у Глы бо кае ра ней па е дзеш? То зра бі мне 
лас ку — за ха пі вось гэ тую тор бу.

Вез ці, як вя до ма, не нес ці — пуп не са рвеш. Так што 
зга дзіў ся ча ла век. Тор бу з ка том па клаў у ма шы ну, 
без пры год да ста віў да рай цэнт ра і вы пус ціў. Зло дзей, 
апы нуў шы ся на во лі, ад ра зу пад аў ся да моў.

...Ту ды ж блі жэй да ве ча ра вяр таў ся і бух гал тар. 
На строй у яго, яшчэ мяк ка ка жу чы, быў па га ны-па-
га ны. Усю да ро гу ду маў ча ла век, што ка та за яго ныя 
па во дзі ны ін шы гас па дар ад до ма ад лу чыў бы даў но... 
Гэ та — з ад на го бо ку. А з ін ша га — шка да ва ла цу гу... 
Ды і ці ка ва, як ён — на но вым мес цы? Ці зда бу дзе са бе 
ка ва ла чак мя са? Ці зной дзец ца ней кая доб рая ду ша, 
каб на ліць яму ма ла ка, па гла дзіць па спін цы?

І ся бе са мо га бух гал тар шка да ваў так са ма, бо як-
ні як меў у ха це жы вую іс тот ку, а вось за раз... На ват 
па сва рыц ца не бу дзе з кім!

Да ха ты но гі яго не нес лі, але ж не як дай шоў і...
Ва чам не па ве рыў: на ган ку ся дзеў яго кот і лап кай 

мыў за ву ша мі.
— Ты вяр нуў ся?! — уз ра да ваў ся бух гал тар. — Знай-

шоў да ро гу? Пры бег?..
По тым ён, вя до ма ж, зра зу меў, што не та кі ўжо 

зло дзей і спрыт ны: хлоп цы па жар та ва лі. Але ж крыў-
дзіц ца на кі роў цу не стаў. На ад ва рот: збі раў ся чар ку 
на ліць, бо як ні кру ці, ад но во ка ба чыць да лё ка, а 
два — яшчэ да лей. І на па ру — на ват з ка том — лепш, 
чым ад на му.

П.І. Бра ток,
г. Мінск.

КА МУ ЧОРТ ДЗЯ ЦЕЙ ЛЮ ЛЯЕ
...Ча ла век той быў, мож на ска заць, ні хто. Ха ця — 

не: мя нуш ку меў до сыць гуч ную — За пра ві ла. А ўсё 
та му, што пра ца ваў ён у кал га се за гад чы кам скла да 
га ру ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў.

Па са да як па са да, зда ва ла ся б, ні чо га асаб лі ва га — 
ні ця пер, ні ў са вец кія ча сы. Але ж гэ ты ча ла век ду маў іна-
чай. Ён лі чыў ся бе пу пам Зям лі, а, мо жа, на ват су све ту, 
хоць пра яго ні чо га, ві даць, не ве даў, бо за мест «мал па» 
ка заў «на лпа», а двой чы два скла даў у слу пок.

Як жа, спы та е це, гэт кі «ма тэ ма тык» мог зай маць 
ад каз ную па са ду? Ды, як ка заў Шэр лак Холмс, эле-
мен тар на. Ён з па трэб ны мі людзь мі доб ра знаў ся: у 
лаз ню да ся бе за пра шаў, смач на па іў ды кар міў, з 
са бою шмат што да ваў. У яго для гэ та га до сыць моц-
ная гас па дар ка бы ла: ка роў тры маў, сві ней, роз ную 
птуш ку, па се ку меў, са ма гон ны апа рат...

Яно б і ня хай, на зда роўе, як той ка заў, ка лі б гэ ты 
«руп лі вец» сам пра ца ваў. А то ж усё жыц цё пад' яз джаў 
на не кім — дур ных шу каў. І за ўсе па слу гі раз ліч ваў-
ся ад ноль ка ва: га рэл кай, бо дур ням жа больш ні чо га 
не трэ ба.

Дык вось. Не як раз тыя са мыя дур ні на ва зі лі яму поў-
ны пад во рак дроў — па рэ за ных. Гас па да ру за ста ва ла ся 
толь кі па ка лоць і, вя до ма ж, не сва і мі ру ка мі. Ён для 
гэ та га зноў дур ных па шу каў. Тых ці ін шых якіх, — не так 
ужо і важ на. Важ на, што адзін з іх рап там ска заў:

— Ну і сва ла та ж гэ ты За пра ві ла! Не, каб нам за 
на шу пра цу руб лём за пла ціць ці на шым дзе цям мё ду 
яко га даць, дык не. За лю дзей нас не лі чыць, хо ча на 
халяву ўсё. Пры вык, бач, аб дур ваць... Му жы кі, а да-
вай це і мы яго...

— А як? — за га рэ лі ся во чы ў хлоп цаў.
— План та кі: па ло ву ка ло дак мы па ко лем, а ас тат-

нія — дро ва мі за кі да ем.
І за ка са лі яны ру ка вы, і за кі пе ла ра бо та. Муж чы нам 

на ват ку рыць не ха це ла ся — та кі эн ту зі язм з'я віў ся...
Факт, што гас па дар з ра бо ты вяр нуў ся і аж шап ку 

зняў:
— Ма лай цы, — ска заў, — ста ха наў цы, хут ка спра-

ві лі ся. Я на ват не ча каў...
По тым — як і абя цаў — га рэл кі вы нес.
Муж чы ны яе з ах во тай вы пі лі і з пад вор ка сыш лі 

пе ра мож ца мі.
Адзі нае, што па ха дзі лі ў іх ня доў га, бо ле та ж на 

два рэ — со ней ка, вет рык. Дро вы як ба чыш вы сах-
лі: іх трэ ба бы ло зна сіць у дры вот ню, аку рат нень ка 
склас ці.

Каб зра біць гэ та, За пра ві ла зноў па клі каў «ста ха-
наў цаў» — тых са мых му жы коў-пе ра мож цаў.

Яны, бед ныя, доў га ад не ква лі ся — не ха це лі зга-
джац ца. Але ж гэ та ка хан не да муж чын пры хо дзіць і 
сы хо дзіць, а вось вы піць ім хо чац ца заўж ды.

Та му «ста ха наў цы» ўрэш це зга дзі лі ся.
За пра ві ла, праў да, не зра зу меў, ча му дро вы на сіць 

яны прый шлі з ся ке ра мі...
По тым вель мі здзі віў ся, што так доў га скла да лі — 

на ват даў жэй, чым сек лі...
Але ж абя ца ны раз лік ім вы даў.
Так што пры маў ка пра тое, што ску пы пла ціць двой-

чы, на мой по гляд, не заў сё ды праў дзі вая, а вось што 
ба га та му і чорт дзя цей лю ляе, му сіць, заўж ды.

А. Лі пень,
Іў еў скі ра ён.

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


