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ПЕР ШАЕ ПРЫ ЗНАН НЕ
Жыц цё — тэ атр. На «сцэ не» 

(на зад нім ся дзен ні тра лей бу-

са) — двое: ма ці неш та чы тае ў 

сва ім смарт фо не, дач ка (га доў ча-

ты рох)... спя вае «Ка цю шу»: ста-

ран на вы во дзіць ме ло дыю, ве дае 

сло вы і «пра маў ляе» іх ці хень ка, 

шчы ра — як для ся бе.

А «пуб лі ка» між ін шым так са-

ма слу хае (ней кі дач нік най больш), 

пе ра гля да ец ца, усмі ха ец ца і ў кан-

цы — не апла дзі руе, але ж бу кет 

муж чы на пад но сіць.

— Гэ та мне?! — пун са вее спя-

вач ка...

За пом ніць бы воч кі яе і твар... 

Каб не ка лі по тым, мо жа, па-

знаць — на вя лі кай сцэ не.

РО ЗУМ ПРЫ БУ ДЗЕ...
Ста лі ца ў «аб дым ках» сёл, 

пры чым не прос тых, а так зва ных 

«цар скіх», бо звы чай ных да моў 

там амаль ня ма: спрэс — ка тэ джы-

аса бня кі, на два па вер хі, ча сам на 

тры...

А зрэш ты, гэ та «лез ла» ў во чы 

ра ней. А ця пер — аб' явы: то на ад-

ным бу дын ку, то на дру гім кід кае 

(каб зда лё ку ві даць...) «Пра да ец-

ца...», «Пра да ец ца...», «Пра да ец-

ца...»

Трэ ба ра зу мець, хто-ні хто ўжо 

на це шыў ся, на жыў ся на сот нях 

квад ра таў (і най больш удва іх), бо 

дзе ці, як тыя птуш кі, вы рас лі і па-

ля це лі... Што крыўд на — не на ней-

кае там су сед няе дрэ ва, — у ін шы 

го рад, а то і кра і ну...

Зна ё мы ар хі тэк тар ка заў, што 

«гняз до» бу да ваць трэ ба толь кі 

для са бе.

СПРО БА НЕ ХВА РО БА
На шы жан кі — зноў жа на ша 

най боль шае да сяг нен не, бо яны і 

пры га жу ні, і ра зум ні цы, а ўжо май-

стры хі... Паль цаў не хо піць, каб та-

лен ты злі чыць: тая — шые і вя жа, 

тая — га туе-пя чэ, тая — га дуе ся-

мё ра дзя цей, ма люе, фа та гра фуе, 

ле чыць...

Іг на таў на (апроч ін ша га) — 

стры жэ, з ма ла дых га доў: па чы на-

ла з баць кі і бра та, по тым з'я ві лі ся 

муж, сын, зяць...

— Ты б яшчэ жа но чыя стрыж-

кі асво і ла, — ра ім жан чы не, — у 

«іпэш ні цы» пай шла, бо лей клі-

ен таў зай ме ла... Гля дзіш, ней кая 

ка пей ка бы ла б — пры ва рак да 

пен сіі.

— Ку ды ўжо мне... Поз на, — ад-

мах ва ец ца пры яцель ка, — не той 

уз рост...

— Ну што ты та кое ка жаш? Які 

ў ця бе ўзрост?! — на пе ра бой пы-

та юць унуч кі. — Па спра буй, у ця бе 

атры ма ец ца! Бу дзе свая цы руль-

ня...

А ў іх — ад па вед на — тая «ка-

пей ка».

ХТО, КА ЛІ НЕ ТЫ?
На эк ра нах тэ ле ві за раў, на ста-

рон ках га зет гэт кія ге рой кі не дзі-

ва, а вось на ву лі цы...

Ідзе вось — у бок пры пын ку: 

ад но, ма лень кае дзі цят ка, ня се 

на ле вай ру цэ (пра вай — ко ціць 

ва зок), дру гое — гад коў ад сі лы 

двух — тры ма ец ца за яе спад ні цу, 

але ту пае са мо, хлоп чы кі-двай-

ня ты (ім, ві даць, гад кі па тры ці 

ча ты ры) кро чаць зза ду і пя рэд-

ні (га доў ся мі), як вы свят ля ец ца, 

так са ма «ад сюль» — з гэ тай ся-

мей кі!

Яна — вось та кая — не ку ды едзе: 

за хо дзіць у трам вай. Най ста рэй шы 

з сын коў ро біць гэ ты пер шым — 

«пра клад вае» да ро гу ма ці. Тая — за 

руч ку — «па ды мае» на пры ступ ку 

дзяў чын ку, азі ра ец ца, пры спеш вае 

хлоп чы каў, пас ля ча го з не маў лят-

кам збі ра ец ца зай сці са ма...

Ха це ла пад маг чы ёй — ус цяг-

нуць ва зок і не па спе ла: апя рэ дзіў 

ма ла дзень кі сяр жант мі лі цыі. Пры-

чым зра біў гэ та лё гень ка, звыч на, 

пры го жа...

Мо та му, што ў са мо га та кое ж 

дзі ця. Мо та му, што га да ваў не ка га 

з ма лод шых бра тоў ці сяст ры чак, а 

мо жа, ба чыў ка лі дэ віз сва іх чэш скіх 

ка лег: «Да па ма гаць і ахоў ваць».

ШЧАС ЦЕ ГЭ ТА...
Мы зва лі яе Най муд рэй шай, 

што цал кам ла гіч на, бо год на ра-

джэн ня — 1925-ы, сі ра та, пра цаў-

ні ца, пісь мен ні ца, кан ды дат на вук, 

двой чы ўда ва (пер шы муж за гі нуў 

у час вай ны, а дру гі — па мёр), бо 

столь кі чы та ла і ба чы ла...

У тыя хві лі ны і ра зам з на мі — 

дых тоў ны дом на вы со кім па го рач-

ку ды на бе ра зе рэч кі...

— Шчас лі выя, — па зайз дрос ці лі 

мы яго жы ха рам. — Та кая пры га-

жосць пад вок на мі!

— Але шчас це ж не ў ёй, — ска-

за ла пісь мен ні ца.

— ?

— Шчас це ў тым, зда ро вы ты 

ці хво ры, ма ла ды ці ста ры, з кім 

жы веш і на якія гро шы, чым зай-

ма еш ся...

Што, вя до ма ж, чыс тая праў да, 

бо дом уз вес ці (пры ўсёй скла да-

нас ці) ку ды пра сцей, а вось жыц цё 

па бу да ваць...

Што крыўд на, у боль шас ці зод-

чых на ват пра ек таў ня ма, хі ба што 

лёг кія на кі ды.

КАБ ПОМ НІ ЛІ...
Ін фар ма цыі — вы шэй да ху: ін-

тэр нэт, тэ ле ба чан не, прэ са і ра дыё, 

над пі сы — у са мых не ча ка ных мес-

цах: на сце нах да моў, на адзен-

ні і воп рат цы, на сум ках-па ке тах, 

рэ клам ных шчы тах, на це лах ма-

ла дых у вы гля дзе та ту і ро вак, на 

ма шы нах...

На ад ной — «Не пры ціс кай ся, ты 

не ў па сце лі», на дру гой — «Жы ву, 

як ха чу, ез джу, як умею», на трэ-

цяй — «А ка му ця пер лёг ка?»

Зрэш ты, над пі сы як над пі сы. 

І но ва га ў іх, зда ец ца, ні чо га, але 

пом ніць — трэ ба.

НА КАЗ
«Ты ба чыш, як ён лы чык за-

драў?! На ват не ві та ец ца», — па-

смей ваў ся Які ма віч са свай го су-

се да, бо той ней кі час і са праў ды 

зям лі пад на га мі не ба чыў — па-

трэ бы не меў: з до му на служ бо вай 

ма шы не за бя руць, ве ча рам на зад 

пры вя зуць. І кі роў ца, якіх па шу-

каць: на пе рад за бя жыць, дзвер цу 

пе рад шэ фам ад крые — уса дзіць 

ці вы са дзіць, бо важ ная ж пер со на: 

без фі гі не да но са, хоць...

Не за дзі рай 

вы со ка хвост,

Ка лі за няў вы со кі пост.

А лепш ві ляй сва ім 

хвас том,

Каб не рас стац ца з тым

 па стом, —

ка заў Які ма віч услед су се ду. І шка-

да, што не ўго лас: мо жа, па чуў 

бы?

МЕ ДАЛЬ ТА КІ...
...У кра і не Гуль ні — Еў ра пей-

скія, дру гія. «Па на еха ла гас цей з 

ін ша зем ных аб лас цей...» Праў да, 

у во чы яны не вель мі кі да юц ца, хі-

ба не дзе ў цэнт ры ды ля пэў ных 

аб' ек таў. А вось ва лан цё ры... Іх 

вель мі шмат — хлоп цаў і дзяў чат, 

ма ла дых, пры го жых, у ад мыс ло-

вых кас цюм чы ках-кра соў ках, з 

рук зач ка мі... І мі лі цыя пры па ра-

дзе — прос та ва чэй не ада рваць: 

шэ рыя ад пра са ва ныя на га ві цы, 

бе лыя ка шу лі... Гэ та, што на зы ва-

ец ца, від спе ра ду. Від зза ду — як 

во дзіц ца, зброя, ду бін ка...

На пэў на, так і па він на быць: да 

доб рых лю дзей — доб рым бо кам, 

да дрэн ных — бла гім.

Га лоў нае, не пе ра блы таць ад-

ных з дру гі мі.

ДВА ЎЗРОС ТЫ...
Дзі на — поз няя ўнуч ка: дзед яе 

ўжо і не ча каў... По тым ма рыў хоць 

бы ў са док за вес ці. Але ж бог яму 

па спры яў — па ва дзіў у шко лу, са 

шко лы і не раз сваё важ кае сло ва 

ска заў...

Пе рад вы пуск ным дзяў чо зая-

ві ла: мам-та та, маў ляў, мы зда ём 

ба бу лі ну ква тэ ру, каб са браць мне 

гро шы на ву чо бу. Ка лі я па ступ лю 

на бюд жэт, мож на бу ду жыць са ма-

стой на, ад на — у той ква тэ ры?

Баць кам та ды мо ву ад ня ло, бо 

ні я кіх жа кан флік таў, у до ме чыс ці-

ня, па ра дак, у дач кі асоб ны па кой. 

Дык яко га, з да зво лу, раж на...

— Ты не па сту піш, — пер шай 

«ачу ня ла» ма ці.

— А да вай! — гэ та баць ка «пай-

шоў у за клад». — Я клю чы ад ра зу 

ад дам.

Па абя цаў, ка ра цей, а ка лі дач ка 

па сту пі ла, рап там спа ло хаў ся: стаў 

вы пыт ваць, што ёй не па да ба ец ца 

до ма, як яна бу дзе ад на і на вош-

та... Стаў хва ля вац ца, што з не кім 

звя жац ца...

Вось та ды і ўмя шаў ся дзед. Ска-

заў:

— Ці ха, сын. Да мо ва бы ла? Бы-

ла. Ты клю чы абя цаў? То да вай. 

Да рос лае дзі ця. Хо ча жыць са ма-

стой на, як я, то ня хай па спра буе.

Дзі на з то га ча су жы ве. І да дзе да 

зрэд час на яз джае: пры бі рае ў ква тэ-

ры, неш та га туе, гу тар кі вя дзе.

— Ты з ча го па чы на еш свой 

дзень? — спы та ла не як за ча ем.

— Ну, па ма лень ку ўстаю — 

га дзін у 10—12, бо вель мі поз на 

ла жу ся, тэ ле ві зар гля джу, — рас-

каз ваў дзя ду ля. — По тым паў зу ў 

ван ну мыц ца-га ліц ца. Пас ля гэ та га 

мож на і на кух ню. Ва ру там ка шу і 

ад но яеч ка ўсмят ку... А ты?

— Я? Пад скок ваю ў сем. Хві лін 

дзе сяць — на мыц цё і за рад ку... 

МЕ ДАЛЬ ТА КІ...
У ІМ ДВА БА КІ

Ка жуць, жа но чы ўзрост, як су кен ка: не так важ на, коль кі ёй 

га доў. Важ на — пра віль на, з ро зу мам на сіць. Каб хто ска заў, 

як?

...У трам ваі вось мес ца са сту пі лі (муж чы на, сім па тыч ны, 

у га дах...). Па ду ма ла (ду рань дум кай ба га цее), што гэ та — 

як жан чы не і, шчас лі вая, се ла. По тым па ду ма ла: «А рап там — 

як па жы лой?» Та ды лепш бы ло б па дзя ка ваць і ад мо віц ца... 

Ці па крыў дзіц ца...

А вось за раз што — уста ваць?

...Ула дзі мір Даль — пісь мен нік, эт ног раф, збі раль нік 

фальк ло ру — пі саў, што ба ба, па куль з пе чы ля ціць, сем дум 

пе ра ду мае.

Што ці ка ва: му сіць, ні вод ная (з тых ся мі) на ват не «па сту кае» 

ў га ла ву муж чы ны.

Над ка шай ста яць мне ча су ня ма. 

Шмат кі хі ба кіп нем за лью. А вось 

яйкі люб лю: дзе сяць штук ва ру ў 

па ня дзе лак. Во сем кла ду ў ха ла-

дзіль нік, два па кі даю ў каст ру лі.

— Гэ та яшчэ на вош та? — не ра-

зу мее дзя ду ля.

— Ну, дзе сяць — каб заўт ра-

пас ля заўт ра не ва рыць, а два — 

каб хут чэй па чыс ціць і з'ес ці.

...Два ўзрос ты — два рыт мы 

жыц ця.

А кроў — ад на.

НА ЎСПАМІН...
Лід ка — доб рая ду ша: па да рун-

кі — а тым больш з Па ры жа — пры-

вез ла б усім! Але ж гро шы... Ды 

і ча ма дан не гу мо вень кі — шмат 

не па кла дзеш, а па кла дзеш — ці 

па ды меш...

Пе рад са мым ад лё там па шчас-

ці ла: пры гас ці ні цы, у ма лень кай 

гас па дар чай крам цы, уба чы ла 

фар туш кі — яр кія, не да ра гія, з ней-

ка га та нют ка га ней ло ну...

Узя ла спа чат ку пяць, по тым — 

яшчэ пяць, скру ці ла ў тру ба чку, пры-

вез ла — шмат ка го ашчас лі ві ла...

Адзін вось до ма ві сіць — га доў 

з трыц цаць ужо... Не за пля міў ся, 

не аб лез, не па рваў ся — слу жыць, 

як но вень кі!

І тым са мым што раз на гад вае 

пра ня бож чы цу Лід ку, якая так ха-

це ла пры вез ці па да рун кі ўсім.

ХІ МІЯ ГЭ ТА...
Ка жуць, фран цу жан кі хо дзяць 

у цы руль ню, каб ад па чыць. Мно гія 

бе ла рус кі ця пер так са ма, бо чэр-

гаў ні я кіх: са ло наў — і дзяр жаў ных, 

і пры ват ных — шмат. А ўжо там 

знай шоў свай го май стра, у крэс ла 

сеў і мо жаш рас сла біц ца — ні аб 

чым не ду маць, па куль...

Чу ваць і ў люс тэр ка ві даць, як 

дзве ры за спі най ад чы ня юц ца — у 

цы руль ню за хо дзіць жан чы на (ма-

ла дая, та нют кая, у па рыч ку), пы-

тае, ці мож на бу дзе па стрыг чы ся? 

Ад мі ніст ра тар ка вет лі ва пра ба ча-

ец ца, спра буе ска заць, што ле пей 

бы ло за пі сац ца — на пэў ны час...

Жан чы на чуе, ві даць, толь кі 

гэ та, апош няе сло ва і ў ад каз па-

чы нае да во дзіць, што як раз ча су 

на яе і не трэ ба — стрыг чы ня ма 

ча го, хі ба так, кры ху пад раў няць, 

бо га ла ва бы ла, як ка ле на: ва ла сы 

пас ля хі міі вы лез лі, а ця пер вось 

ста лі ад рас таць.

— Хто ж вам ра біў тую хі мію? — 

пы тае ад мі ніст ра тар. — Гэ та ж пад-

суд ная спра ва...

— Вам я не пра за віў ку, — усмі-

ха ец ца «па цяр пе лая». — Ан ка ло гія 

ў мя не... Хі мі я тэ ра пія...

Фран цу жан кі ў цы руль ні, мо жа, і 

праў да, хо дзяць, каб ад па чыць: у іх 

сло ва «хі мія» мо і не мае столь кі 

зна чэн няў?

ЧА ЛА ВЕК — 
ГЭ ТА ГУ ЧЫЦЬ...

Што дзён шчы на: зай сці ў аў-

то бус, ка лі па шчас ціць, — сес ці, 

па ста віць на ка ле ні су мач ку, па ла-

жыць паль чат кі, раз гар нуць кні гу і 

за чы тац ца, бы вае, так, што по тым 

птуш кай імк неш на вы хад, вы ля та-

еш на ву лі цу і ўжо там, гле дзя чы 

ўслед трам ваю, ра зу ме еш, што 

паль чат кі... па еха лі да лей.

Гэ та — згу ба во се ні, зі мы ці вяс-

ны. Ле там — ін шая.

...У той раз зна ё мец на ма шы не 

пад во зіў (кні га-сум ка-па ра сон — на 

ка ле нях). За шум ным скры жа ван-

нем спы ніў ся. Мы вы ска чы лі (бо 

трэ ба ж хут чэй), на ват кры ху ады-

шлі — азір ну лі ся ўслед ма шы не і на 

мес цы, ад куль яна з'е ха ла, уба чы лі 

свой па ра сон, які толь кі што зва-

ліў ся з ка ле няў. Што ці ка ва — пры 

свед цы: по бач ста яў муж чы на, усё 

ба чыў і не аклік нуў, не ска заў...

Каб по тым, тро хі сча каў шы, тую 

згу бу пад няць-пры са бе чыць?..

...Не ха це ла ся б ду маць пра ча-

ла ве ка дрэн на, але ж і доб ра ча сам 

не вы па дае.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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