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ХТО ДА СОН ЦА 
ЎСТАЕ, 

ТА МУ БОГ ДАЕ
Гэ ту гіс то рыю мне рас ка за ла ба-

бу ля ма ёй жон кі. Па ча ла яна з та го, 
што за поль скім ча сам прос ты люд 
жыў па-жаб рац ку. Яе ста рэй шы брат 
Іг нат, на прык лад, шчы ра ваў дзень і 
ноч, а пе ра бі ваў ся з жон кай і дзець-
мі з хле ба на ва ду. Ча му? Ці трэ ба і 
ка заць: най леп шая зям ля на ле жа ла 
мяс цо ва му па ну (яго ўсе зва лі Кра том), 
а на ня ўдо бі цы, на ка мя ні цы хі ба што 
вы рас ціш?

Вось і на ду маў ся той брат Іг нат па-
ехаць у Аме ры ку, за ра біць тро хі гро-
шай — ку піць са бе доб рай зям лі, а ка лі 
па шан цуе, то яшчэ і ка ня.

Жон ка, хоць і з пла чам, ста ла збі раць 
яго ў да ро гу, склад ваць ней кія рэ чы... Як 
рап там у дзве ры да іх нех та па сту каў, 
і на па ро зе з'я ві ла ся Мар фа, вя до мая 
ўсім ва раж біт ка.

Як за ве дзе на, па ві та ла ся, пры се ла:
— Мо жа, зной дзец ца ў вас што з'ес-

ці? — спы та ла ў гас па ды ні. — А то неш-
та я зга ла да ла ся.

Жан чы на ад сло ва, што на зы ва ец-
ца, узя ла нож, ад рэ за ла гос ці хле ба, 
пры нес ла з ка мо ры сквар кі — мо жа, і 
апош няй...

Па дзя ка ва ла ва раж біт ка за гэт кі па-
час ту нак. А за ад но і спы та ла ся:

— Неш та ж ты, ма ла дзіч ка, сум ная... 
Ку ды му жы ка свай го вы праў ля еш?

— Ды ў Аме ры ку, лі ха на яе, — за-
пла ка ла жан чы на. — Мо жа, ён хоць там 
ней кіх гро шай за ро біць... У Кра та ха це лі 
б зя мель кі доб рай ку піць.

Па гля дзе ла Мар фа на гэ тых су жэн-
цаў, на дзе так іх, па маў ча ла і, тро хі па-
ду маў шы, ка жа:

— Не спя шай це ся, за ва шу да бры ню 
я вам тут па спра бую пад маг чы... За раз 
вось да ва ша га па на, да Кра та, іду — 
пра сіў, каб па ва ра жы ла яму. А вы па-
куль ні ку ды не руш це ся.

Па слу хаў Іг нат ва раж біт ку — ад ла-
жыў сваю па езд ку.

І пра віль на зра біў, бо хут ка на яго 
пад вор ку ста лі ад бы вац ца са праўд ныя 
цу ды. Ну па-пер шае, не дзе праз ты-
дзень — гас па дар ва чам не па ве рыў — 
за ві таў на пад во рак сам Крот!

— Іг нат, — пра мо віў ён, зла зя чы з 
шы коў най брыч кі, — я па чуў, што ты 
ўшчэнт збяд неў, што ў ця бе зям лі зу сім 
ма ла. Вось і па ду маў: дык ча му б мне 
не ад даць (?!) та бе по ле, што ля са май 
пу шчы?.. Прый дзеш у ма ён так — я та бе 
ўсе па пе ры зраб лю.

Не па спеў Іг нат з гэ тым да рун кам 
зжыц ца, як на га ла ву яму зва ліў ся но-
вы: пан скі ко нюх пры вёў на па се лі шча 
лад на га жа раб ца.

А да лей бо лей, як той ка заў: дзён 
праз коль кі пан скія служ кі пры гна лі на 
пад во рак вя лі кую пя рэс тую сві на мат ку 
з тры ма па ра ся та мі.

Іг нат з жон кай ды дзець мі не маг лі 
на це шыц ца сва ёй гас па дар кай, сва ім 
ба гац цем: кож ны ве чар яны ма лі лі ся за 
зда роўе ва раж біт кі Мар фы.

...Мі на лі га ды. У За ход нюю Бе ла русь 
прый шла са вец кая ўла да. Пан Крот, 
пры ха піў шы неш та з ба гац ця, уцёк у 
Поль шчу. Яго зем лі ады шлі мяс цо ва му 
кал га су... Па ча ла ся вай на.

— Мой брат Іг нат быў на фрон це, вая -
ваў з фа шыс та мі, — рас каз ва ла ба бу-
ля, — з уз на га ро да мі вяр нуў ся да моў.

— А як жа тая ва раж біт ка? Як яна 
змаг ла да па маг чы? — па пы та лі ся мы.

— Гэ та га ні хто не ве даў і, ві даць, 
не да ве даў ся б, ка лі б я вы пад кам не 
су стрэ ла Мар фу. Яна і рас ка за ла мне, 
што ў той са мы ве чар ва ра жы ла па ну. 
А той вазь мі ды спы тай, коль кі ж яму 
жыць яшчэ? Мар фа «па ду ма ла» і ска-
за ла: «Ты, па не, бу дзеш жыць на гэ тым 
све це столь кі, коль кі бу дзе жыць твой 
па ра бак Іг нат!»

Тут хоць-не хаць да па ма гаць ча ла ве-
ку бу дзеш!

...Што ці ка ва, той ба бу лін брат Іг нат 
жы вы да гэ туль: яму ні мно га ні ма ла 
96 га доч каў ця пер!

А вось ці жы вы пан Крот...
М.В. Мас каль чук,

г.п. Бе рас та ві ца.

ДЫП ЛОМ КУ ПІШ, 
А ВЕ ДЫ?..

У ся рэ дзі не 70-х, ды і ўво гу ле ў так 
зва ны са вец кі час, раз на рад кі да во дзі лі 
шмат на што: на коль касць жан чын ся род 
дэ пу та таў усіх уз роў няў, на коль касць 
«бе лых каў не ры каў» (гэ та зна чыць, ітэ э-
раў цаў, на чаль ні каў) ся род ка му ніс таў, на 
сту дэн таў — вя чэр ні каў і за воч ні каў...

Не ска жу, што ву чо ба на гэ тых ад-
дзя лен нях — спра ва дрэн ная, бо сам 
я пас ля вась мі год кі скон чыў вя чэр нюю 
шко лу, пас ля яе — па сту піў у тэх ні кум. 
І ву чыў ся там зноў жа за воч на.

Але ж гэ та — пе рад гіс то рыя. А са ма 
яна — вось.

Да вы ха ду на пен сію пра ца ваў я ў 
ад ным ка лек ты ве, на ба зе. І быў там 
ме ха нік... Не бу дзем на зы ваць яго проз-
ві шча, тым больш што па проз ві шчы ды 
за во чы яго ні хто ні ко лі і не зваў. Ка за лі: 
«Сха дзі да Хэ-у два на вер се, хай зап-
част ку вы пі ша»...

«Хэ-у» ды «Хэ-у», ка ра цей... Ці ка ва 
ж, ча му яго так за вуць?

Ака за ла ся, што не ка лі на гэ та прад-
пры ем ства прый шла раз на рад ка — ад-
пра віць на ву чо бу не ка га з ра ба цяг. За-
га да на — лі чы што зроб ле на. Ву чыц ца 
па сы ла юць ма ла до га сле са ра, пры чым 
да лё ка не леп ша га (бо на ба зе без леп-
ша га як без рук)...

А ў тэх ні ку ме, му сіць, так са ма ней-
кі план быў: за лі чы лі хлап ца. І стаў ён 
ву чыц ца. Кант роль ныя (не за дзя куй, 
вя до ма ж) пі са лі яму ста рэй шыя та ва-
ры шы, на се сіі ез дзіў сам.

На пер шай жа прый шоў на за ня-
ткі — вы клі ка юць яго ней кую за дач ку 
ра шаць. Фор му ла на дош цы доў гая, не-
зра зу ме лая, але ж на па чат ку яе — дзве 
лі тар кі.

— Чы тай це, што на пі са на? — ка жа 
вы клад чык.

— Хэ-у два на вер се, — сме ла пра-
маў ляе сту дэнт (там бы ло «ікс», «іг рэк» 
у квад ра це).

Аў ды то рыя ў по кат...
Як ён скон чыў той тэх ні кум, не ве дае 

ні хто. Га ва ры лі, «за сві ныя пле чы» дып-
лом атры маў», гэ та зна чыць за ха бар. А 
ёсць да ку мент, — зна чыць, па він на быць 
і па са да. Пры зна чы лі ча ла ве ка ме ха ні-
кам. Не як пра ца ваў...

Ра зу мею, што смеш на га ў гэ тым 
ма ла, але ж, ба ю ся, што та кіх «Хэ-у...» 
вы пус ка юць да гэ туль. Ка лі гро шы ў кі-
шэ ні ёсць, мож на па сту піць, ку ды хо чаш, 
атры маць спе цы яль насць.

...Сум на, што ве ды не ку піш!
Мі ка лай Х.,

Са лі гор скі ра ён.

«НУ ЯК ТЫ 
МАГ ЛА?»

Мы з пры яцель кай ка бе ты не ма-
ла дыя, пен сі я нер кі са ста жам, як той 
ка заў. У воль ны час лю бім спа кой на па-
ся дзець, тое-сёе аб мер ка ваць... Вось і 
ня даў на гу тар ка пра раз во ды зай шла, 
пра тое, што ця пер, па жа ніў шы ся, ма-
ла дыя раз бя га юц ца ледзь не на заўт ра. 
І спы тай, ча му, — уваж лі вую пры чы ну 
вы ста вяць: ка хан не знік ла. А што гэ та 
та кое — хто ве дае?

...Муж ма ёй пры яцель кі — ча ла век не 
дур ны, усё жыц цё пры па са дах быў. Ды 
і до ма — ні чо га не ска жаш — ён гас па-
дар. Але ж ча сам і та кім быц цам ней кі 
ня чыс цік на ка рак са дзіц ца. І ўжо та ды, 
як ні га дзі ча ла ве ку, усё роў на спы тае: 
«Ну ча му ты та кая?», усё роў на да не-
ча га пры чэ піц ца. А ўжо ж на га во рыць! 
Ну, усё, зда ец ца, — гэ та ка нец.

На цяр пе ла ся жон ка: і гор ка пла ка ла, 
і моц на крыў да ва ла, і з до му сы хо дзі-
ла, і, да рэ чы, не раз на раз вод ха це ла 
па даць... Але ж з ча сам па спа кай не ла: 
пе ра ста ла ўсту паць у спрэч кі. На ват 
больш за тое — з га да мі... па пя рэдж-
ваць іх на ву чы ла ся.

Як? Адзін са спо са баў мне най больш 
спа да баў ся.

Кот ка ў іх до ма ёсць — ры жая, вя лі-
кая, пры го жая... Дык жон ка пе рад «бу-
рай» яе зло віць і да му жа пры ня се: на 
стол па са дзіць і ка жа, на прык лад:

— Ве да еш, Лё ні чак, гэ тая зла дзю га 
ледзь мя са ў мя не не скра ла...

Што та ды гас па дар?
Ну вя до ма ж, па чы нае «раз бі рац ца», 

пы тае (у кот кі — не ў жон кі ўжо!): «Ну як 
ты маг ла?» Ка жа гэ тай ры жай, што яна 
ў іх до ме як сыр у мас ле пла вае. Мы шэй 
не ло віць (бо іх ня ма), смач на есць, доў-
га спіць... І вось гэ так дзя чыць?!

Кот ка га ла ву апус ціць і слу хае; бы-
вае, што во ка рас плю шчыць — па-
гля дзіць на «ара та ра»; бы вае, штось 
мяўк не ў ад каз. І гас па дар та ды да лей 
рас пі на ец ца...

Гля дзіш, па ба ла бо ніць, ду шу ад вя-
дзе — і тым са мым злосць сваю вы-
пус ціць.

...Факт, што ўлет ку гэ тыя су жэн цы 
бу дуць за ла тое вя сел ле спраў ляць. На 
яго, трэ ба ра зу мець, з'е дуц ца сы ны з ня-
вест ка мі, дач ка з зя цем і, дасць Бог, усе 
ся мё ра ўну каў. І як па ду мае жан чы на, 
што ў ма ла до сці маг ла б па крыў дзіц ца 
на му жа, не да ра ваць і раз вес ці ся, дык, 
ка жа, аж вус ціш на ро біц ца! Бо та ды ж 
усёй гэ тай рад ні на све це не бы ло б!

А та му прый шлі мы з ёй да вы сно вы, 
што на ка хан ні, мо жа, сям'я і ства ра ец-
ца, але ж тры ма ец ца не толь кі на ім: 
на спа га дзе, на жа дан ні зра зу мець і, 
ві даць, на пэў ных ах вя рах.

Ва лян ці на Па бя гай ла,
г. Ля ха ві чы

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

dounar@zviazda.by

ЧАР ГА 
Ў ПА ЛІ КЛІ НІ ЦЫ

Ці то ад но сі ны лю дзей да ча кан ня ў чар зе па мя ня лі-
ся, ці па цы ен ты та кія па да бра лі ся, ці так су па ла, але 
дзве га дзі ны, якія да вя ло ся пра ча каць ка ля ка бі не та 
ўчаст ко ва га док та ра, прай шлі над звы чай спа кой на. 
Лю дзі ня спеш на гу та ры лі. Бы ло на ват ці ка ва па чуць 
свое асаб лі вы зрэз гра мад скай дум кі. У чар зе ад ра зу 
аба зна чы лі ся лі да ры — дзве жан чы ны, якія за да ва-
лі тэ мы, і да іх мно гія пе ры я дыч на да лу ча лі ся. Ні хто 
не вы свят ляў ад но сі ны, не спра ба ваў пра рвац ца без 
чар гі. Быў адзін на са мым па чат ку, але яго ху цень ка 
аса дзі лі, і ён цярп лі ва ча каў, раз-по раз ад пус ка ю чы 
кры тыч ныя рэп лі кі на конт прад ме та раз мо вы, у дум-
ках я яго пра зва ла скеп ты кам.

А яшчэ вя сё лы і дас ціп ны бы лы вай ско вец па смей ваў ся з 
су се дзяў: на вод даль ста я ла на шмат боль шая чар га ў ка бі нет 
элект ра кар дыя гра мы, там да во лі час та ўзні ка ла пе ра пал ка. 
Сю жэт кла січ ны, нех та за няў за не кім, по тым ады шоў, пра яго 
за бы лі, а ка лі прый шоў, ака за ла ся, што жан чы ны ў жоў тай 
ша лі, якую ён за пом ніў, ужо не бы ло. Ну і пай шло...

— Ва ўсім ві на ва тая тая жан чы на, шу кай це жан чы ну, — гуч-
на га ва рыў наш «пал коў нік», каб па чу лі ў той чар зе.

На што су сед ка з лі да раў яму па рэ ка мен да ва ла не вы соў-
вац ца, маў ляў, да лей ад гра ху: лю дзі і так нер ву юц ца, а ты ім 
пад ру ку са сва і мі жар тач ка мі. З та кой па ста ноў кай пы тан ня 
бы лы ва ен ны ча ла век ка тэ га рыч на не зга джаў ся:

— Ну, з уся го ў нас ро бяць праб ле му. Па ду ма еш, ад на жан-
чы на ў жоў тым ці дзве ў зя лё ным прой дуць ра ней за ця бе! Ні бы 
гэ ты, што кры чыць, пра цуе га лоў ным мак ле рам на бір жы, і яго 
час са праў ды вар ты гро шай. Абы ства раць на пру жа насць, як 
усё роў на з тым сне гам. Раз на зі му ў нас вы паў снег, дык ты-
дзень тэ ле ба чан не, га зе ты тру бі лі аб гэ тым, быц цам ад бы ло ся 
неш та да гэ туль не вя до мае і ня ба ча нае. Мы не ка лі ў За бай каль-
скай ва ен най акру зе з сал да та мі на ву чэн нях ме ся ца мі жы лі ў 
па лат ках. Тое, што сне гу кру гом бы ло ледзь не па по яс, на ват 
не лі чы ла ся не чым над звы чай ным. А за раз ін тэр в'ю да юць ад 
вы со кіх чы ноў ні каў да двор ні каў: «Усе на ба раць бу са сне гам!» 
І не так ужо ўсіх за ва лі ла тым сне гам, каб біць ва ўсе зва ны. 
Вось і зноў пры выч ная сла та на сту пі ла, пад на га мі хлю пае, 
гразь ме сіц ца, і ўсё больш пры го жых дзяў чат пры хо дзяць сю ды 
з бла кіт ны мі па пер ка мі, — па ка заў ён у бок вель мі сім па тыч най 
дзяў чы ны, якая тры ма ла свой баль ніч ны ліст.

На вед валь ні ца з баль ніч ным, хоць і не схіль ная да раз моў, 
але, ві даць з вет лі вас ці, ра шы ла пад тры маць гра ма ду. Ска-
за ла, як па ёй, дык ле пей гля дзець па тэ ле ба чан ні пра снег, 
чым пра вой ны, тэ рак ты, бе жан цаў і праб ле мы, якія пры нес лі 
апош нія ў Еў ро пу.

Дзяў чы не го ра ча за пя рэ чы ла са мая ак тыў ная з чар гі і ста ла 
да во дзіць, што Еў ро па ў нас за Бу гам, сён ня ў іх бе жан цы, а 
заўт ра не вя до ма, як яно па вер нец ца. «Ба чы це, што на Но вы год 
ра бі ла ся, га ва ры лі, што толь кі ў Гер ма ніі, а дач ка пра чы та ла на 
ней кім сай це, што ва ўсіх еў ра пей скіх ста лі цах бы ло ад но і тое 
ж. Ху лі га ны чап ля лі ся да жан чын, аб ра жа лі, крыў дзі лі, на ват 
гвал та ва лі. Усе ця пер куп ля юць элект ра шо ке ры, за піс ва юц ца 
на кур сы са ма аба ро ны».

— Вя до ма, што ва ўсіх га ра дах вы ка ры ста ны ад ноль ка вы 
сцэ на рый, — пад ха піў наш «пал коў нік». — Яны пра вя лі раз-
вед ку бо ем, і атры ма лі па трэб ны ім вы нік. Па лі цыя ста я ла 
ўба ку, гэ та зна чыць, ула ды бяз дзей ні ча лі. Ця пер тыя, хто ар-
га ні за ваў па доб ныя пра ва ка цыі, бу дуць больш сме лы мі. Вось 
па ба чы це.

— Ня хай яны са мі там раз бі ра юц ца, — па ста ра ла ся пе ра-
вес ці га вор ку на ін шае жан чы на пен сій на га ўзрос ту. — У нас 
сва іх праб лем ха пае. Лю дзі без ра бо ты за ста юц ца. А мая дач ка 
пра цуе, дык у іх зар пла ту ўсё ўра за юць. А ёй дзя цей ву чыць. 
Што нам тыя бе жан цы?

— Да рэм на вы так, — не зга дзі ла ся з ёй «ак ты віст ка». — 
Да лё ка — бліз ка, усё ця пер ад нос на. Я ў адзін дзень па чу ла па 
тэ ле ба чан ні дзве на ві ны і жах ну ла ся. У Маск ве, у эліт ным до ме 
за гі ну ла адзі ная дач ка вя до ма га тэ ле вя ду ча га, упа ла ў шах ту 
ліф та. А ў ка над скім го ра дзе, наз ву не за пом ні ла, за гі ну ла на-
стаў ні ца па чат ко вых кла саў. Стар ша клас нік, ці то аб гу ляў ся ў 
стра лял кі, ці аб ку рыў ся ча го, узяў зброю, пай шоў у шко лу і стаў 
стра ляць у ка го па па ла. Па ра не ныя дзе ці, на стаў ні ца за гі ну ла. 
Яна бы ла адзі най дач кой мэ ра го ра да. За акі я на мі, і ты ся ча мі 
кі ла мет раў, а го ра ў лю дзей ад ноль ка вае...

З гэ тай жан чы най па га дзі лі ся амаль усе, і толь кі скеп тык, 
яко га на са мым па чат ку не пус ці лі без чар гі, за ўва жыў, што 
ў на шых мэ раў доч кі на стаў ні ца мі не пра цу юць. Агу ча ны тэ-
зіс ні хто раз ві ваць не стаў, бо яго аў тар зай шоў у ка бі нет да 
док та ра.

Мая чар га бы ла за ім, як ака за ла ся, мне за ста ва ла ся ча каць 
35 хві лін. Ка ля дзе ся ці хві лін быў на пры ёме па пя рэд ні па цы ент, 
за тым без ма ло га паў га дзі ны ўрач па рад ка ва ла па трэб ную ёй 
спра ва здач насць. Ну, вы ве да е це, гэ та звы чай ная прак ты ка. 
Са мае ці ка вае ад чу ван не, ка лі ста іш пад ка бі не там у ча кан ні 
што па клі чуць, бо там больш ні ко га ня ма з на вед валь ні каў, а 
ні хто не клі ча. За гэ ты час я па спе ла са ма са бе ад зна чыць, 
што ў нас вель мі доб ра зыч лі вая чар га, пра ана лі за ваць, пра 
што га ва ры лі, ус пом ніць, што ні хто не зга даў лю бі мую тэ му 
па доб ных аў ды то рый — пра цэ ны. І тут па ды шла ба буль ка 
з кі ёч кам, вель мі па жы лая, ска за ла, што ёй толь кі вы пі саць 
рэ цэпт. Я за пра сі ла за хо дзіць ра зам са мной, як толь кі па клі-
чуць. А яна без уся ля кіх ус ту паў па ча ла: «Во дзі ва, зай шла па 
да ро зе ў ма га зін, а там яб лы кі поль скія амаль па 11 ты сяч, а 
на шы — па 18. Ча му так?»

— Дык доб ра ж, у вас ёсць вы бар, а вы на ра ка е це, — стро га 
ўка заў пен сі я нер цы «пал коў нік».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

�

Не фар матНе фар мат  ��

ЛЮСТЭРКА


