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АЛЕ СТРА ЛЯ ЮЦЬ...
З Бро няй мы сяб ра ва лі з са ма-

га ма лен ства, ра зам ха дзі лі ў шко-

лу, а вось пас ля яе — жыц цё, як 

зда ва ла ся, раз вя ло. Сям'я гэ тай 

дзяў чын кі вы яз джа ла на так зва-

нае ПМЖ у су сед нюю Поль шчу, і 

Бро ня ўжо там скон чы ла ўні вер сі-

тэт, ста ла фі ло ла гам, шмат га доў 

вы кла да ла рус кую мо ву.

Але ў Бе ла русь, на сваю гіс-

та рыч ную ра дзі му, так са ма пры-

яз джа ла. Тут у яе па-ра ней ша му 

за ста ва ла ся шмат рад ні, бы лі сяб-

ры і сяб роў кі. Праў да, з ча сам, з 

га да мі шэ ра гі іх усё бо лей ра дзе лі, 

і ўрэш це Бро ня ста ла пры яз джаць 

да мя не. Ка жа, што вель мі су муе 

па Ра дзі ме — лю біць усё бе ла рус-

кае, ус па мі нае, як яе ма ці не ка лі, 

вы яз джа ю чы ў проч кі, за бі ра ла з 

са бою кус ты пі во ні, а по тым і дач-

ка вы во зі ла ру жы, на ват ча бор. 

У Поль шчы, ка за ла, ён не та кі — 

не так пах не, як тут... А тут, ка-

лі ве рыць Бро ні, дык і на огул усё 

най леп шае: са мо па вет ра, ва да, 

лес.

Але ж гіс то рыя не столь кі пра 

яго.

...Не як раз мая за меж ні ца-гос-

ця і мой муж Та дэ вуш са бра лі ся 

ў гры бы. Узя лі з са бой ва ды, на 

пе ра кус — ней кіх бу тэрб ро даў, 

гас па дар на тру мо ў ра ніш нім 

паў змро ку аб ма цаў свае ва дзі-

цель скія пра вы, се лі ў ма шы ну і ў 

лес — мес цы вя до мыя...

Але ж у пер шым (як по тым рас-

каз ва лі) гры боў амаль не бы ло. 

Шу ка ю чы, яны пе рай шлі ў дру гое, 

по тым пе ра еха лі ў трэ цяе, зноў пе-

рай шлі, і ўрэш це мой муж зра зу-

меў, што стра ціў апош ні ары ен цір, 

што яны... за блу дзі лі ся.

Гос цю па ло хаць ён, вя до ма ж, 

не ха цеў, гэ та... зра бі лі ін шыя: 

да грыб ні коў зда лёк да нес лі ся... 

стрэлы.

— Аlе strеlаjа, strеlаjа (Але стра-

ля юць, стра ля юць)! — збя леў шы, 

за ла па та ла Бро ня (ад стра ху яна, 

ві даць, за бы ла ся, дзе зна хо дзіц-

ца). — А ў мя не ж — ні я кіх да ку-

мен таў з са бой ня ма ша ка, ні я кіх 

па пер. Не дай бог за тры ма юць, 

спы та юць, хто я? Што мне ка-

заць?

— Не бой ся, па ні, — су па ко іў яе 

Та дэ вуш, бо па стрэ лах ужо зда-

га даў ся, дзе зна хо дзіц ца ва ен ны 

па лі гон і дзе дом. — Да ку мен ты 

ёсць у мя не. Вось па гля дзі...

Ён усу нуў ру ку ў кі шэнь, каб 

вы цяг нуць пра вы, і рап там уба-

чыў, што гэ та — зу сім не яны, а 

ней кі не зна ё мы... ка ша лёк. Чый? 

Та дэ вуш — крад ком ад гос ці — за-

зір нуў унутр. Гро шай там амаль 

не бы ло: не каль кі руб лёў ды, па-

доб на, чэ каў-па пе рак... А зна чыць, 

ка лі спы ніць ДАІ...

Тут ужо ў кі роў цы ду ша ў пят кі: 

на ціс нуў на газ і да моў...

Бро ня по тым рас каз ва ла, што, 

па куль вы яз джа лі з ле су, яна ўжо 

«ўба чы ла» ся бе арыш та ва най — 

па пы та ла ся ў Та дэ ву ша, ці мож на 

ёй па пра сіц ца ў ад ну з ім ка ме-

ру?..

Ка ра цей, да моў яны з'я ві лі ся з 

пус ты мі ру ка мі і ледзь ве жы выя.

А тут і мы з дач кою не леп шыя, 

бо з ха ты (?!) пра паў яе ка ша лёк.

— На тру мо ўчо ра па кла ла, — 

ус па мі на ла дач ка. — Ну хто яго 

мог узяць?

...Той, хто ўзяў, — ад ра зу ж вяр-

нуў, праў да, па пя рэд не па тры маў 

у ру ках ра зам са сва і мі пра ва мі — 

знеш не і на воб ма цак ну вель мі па-

доб ны мі на тую пра па жу.

...Факт, што ця пер, вы яз джа-

ю чы ў лес, мы час та ўспа мі на ем 

Бро ні на: «Але стра ля юць, стра ля-

юць!» І спа дзя ём ся, што тое са мае 

не дзе ўспа мі нае сяб роў ка.

Ле а нар да Аля шэ віч,

г. Смар гонь.

ПРЫ ГО ДЫ 
КАЎ КАЗ ЦА 
Ў БЕ ЛА РУ СІ

...Гля джу я, бы вае, на твор чыя 

па ку ты асоб ных ар тыс таў, рэ жы-

сё раў тэ ат ра ды кі но і з жа лем 

ду маю, што мар на яны ту жац ца. 

Му сіць, ня ма, не на ра дзіў ся яшчэ, 

ге ній, леп шы за са мо жыц цё! 

А ўжо яно та кі спек такль ча сам 

сыг рае, — каб ха цеў, не пры ду ма-

еш, та лен ту не хо піць.

Па мя таю, га доў 10—15 та му 

за ві таў да нас брат ма ёй жон кі 

Ге ор гій — каў ка зец і са праўд ны 

джы гіт: ду жы, ра шу чы, га ра чы... 

Яму ліш нія сто грам — і, як той ка-

заў, ха вай ся ў буль бу. Мая жон ка 

гэ та ве дае як ні хто, а та му штур-

хель мя не ў на гу — маў ляў, Жо ру 

не на лі вай.

А я і не на лі ваю, я з ха ты іду — 

па ку рыць.

Шва гер, ба чу, так са ма ўстае, 

вы ла зіць з-за ста ла, пля цец ца 

сле дам. Удвух мы ста ім на ву лі-

цы, і злы ён — як той са ба ка, бо 

ў гас цях жа, як быц цам, але зу сім 

цвя ро зы.

— Мо жа, да кра мы пад' е-

дзем? — пы таю ў яго.

А той і ра ды:

— Ма ла дэц! Джы гыт-т! — хва-

ліць мя не. Тут жа за во дзіць ма-

шы ну, і ля цім мы ў ёй — як на са-

ма лё це!..

У го ра дзе бя ром дзве пляш кі 

мас коў кі. Доб ра бы ло б і не чым 

пры ку сіць... А па блі зу там — ку-

лі на рыя, не вя лі кі та кі ма га зін чык, 

бе лень кі, пры чым не толь кі знеш-

не. Унут ры ў ім так са ма ўсё бе-

лае: сце ны, столь, вок ны-дзве ры... 

І дзяў чы на — у бе лень кім ха ла ці ку, 

у бе лай пі лот цы. Аж но во чы рэ жа 

ад та кой бе ліз ны! А яшчэ — ад 

пус тэ чы, бо ў про да жы — ва ра ныя 

яй кі і больш ні чо га.

— Ды бя ры хоць іх, — ка жу сва-

я ку, бо ў са мо га ру кі за ня тыя: на 

пу зе, пад ка шу ляй, га рэл ку тры-

маю.

Жо ра ад ра зу:

— Дэ вуш ка, дай ва рон' іх яек.

— Ня ма ва ро н'іх! — злос на кі-

дае тая (пэў на, з хлоп цам па сва-

рыў шы ся).

Жо ра па гля дзеў на дзяў чы ну, 

яшчэ раз ска са ву рыў ся на та вар, 

на цэн нік пры ім і зноў да пра да-

вач кі:

— Ты шу тыш, да?.. Дай мнэ ва-

рон' іх...

— Я вам ска за ла: ня ма! — на 

крык пе рай шла блан дзін ка. — Ва-

ро ны ў нас не ня су цца.

Мне бы тут умя шац ца — усё па-

тлу ма чыць, ад нак я не па спеў:

— У-у-у-у-у... Мішь бэ лая! — 

ашчэ рыў ся на блан дзін ку шва-

гер.

— Я за раз мі лі цыю вы клі чу! — 

за ве ра шча ла яна.

Што за ста ва ла ся мне? Ну вя-

до ма ж, сха піць Жо ру за ру ка во і 

па цяг нуць на ву лі цу, а там і ў ма-

шы ну.

— Да ста вай! — ска ман да ваў 

мне знер ва ва ны Жо ра, кі нуў шы 

по зірк на мой «жы вот».

З-за па зу хі я ня сме ла вы цяг нуў 

паў літ роў ку:

— Ты што — хо чаш за раз і тут?

Шва гер моўч кі вы ха піў пляш ку, 

са рваў зу ба мі ко рак, пры ла жыў ся 

да бу тэль кі і за вёў ма шы ну. Мы 

па мча лі да моў.

...Дзень тым ча сам ужо хі ліў-

ся да ве ча ра, на двор'е пса ва ла ся, 

да ро га — так са ма. З ас фаль ту мы 

з'е ха лі на жві роў ку. Па ёй маг лі б 

да брац ца хут чэй, ка лі б не да гна лі 

пад во ду. Яна ці ха, не зва жа ю чы 

ні на што, па ўзла па ся род да ро гі. 

Ваз ні ца (мы ба чы лі яго са спі ны) 

ся дзеў са гнуў шы ся, па ну ра апус-

ціў шы га ла ву ў... зі мо вай (і гэ та 

ле там?!) шап цы, пры чым ву шы ў 

ёй не зві са лі: яны бы лі за вя за ны 

пад ба ра дой.

Зрэш ты, вось гэ та мы ўба чы-

лі паз ней, бо спа чат ку прос та не 

ра зу ме лі, ча му ён ні чо га не чуе. 

Жора ж так упар та «бі біб ка е», 

про сіць ус ту піць да ро гу...

Ка ра цей, ней кі кі ла метр ці на-

ват два мы не як «пра паў злі» за 

пад во дай. Бо лей — швагер ужо 

не вы тры маў. Ён на ціс нуў на газ, 

сі га нуў па між во зам і да рож ным 

слуп ком, тро хі аба драў бок ма шы-

ны, але ж пра ско чыў!..

Спы ніў ся пе рад ка нём, ад не-

куль з-пад ся дзен ня вы цяг нуў... 

кін жал і рва нуў з ма шы ны.

— Ты што — здур неў? — за кры-

чаў я шваг ру, спра бу ю чы спы ніць, 

але зноў спаз ніў ся. Жо ра пад ско-

чыў да во за, са драў з дзядзь кі 

шап ку, се ка нуў яе па «ву шах». 

Тое, што за ста ло ся, пра цяг нуў 

гас па да ру: на, маў ляў, так хоць 

неш та па чу еш... Хоць спа дзя вац ца 

на гэ та зу сім не вы па да ла, бо пад 

шап кай у муж чы ны бы лі... на вуш-

ні кі і ад туль да но сі ла ся вя сё лае 

«...Тан цуй те, мальчики, любите 

де во чек...»

Пры клад на так. А зрэш ты, за 

сло вы ў гэ тай пес ні я не ру ча ю ся: 

за праў дзі васць гіс то рыі — як той 

ка заў, га ла вой.

Зыг мунд Дзя ке віч,

в. Пян це ніш кі, Во ра наў скі ра ён.

ВЯ СЕЛ ЛЕ 
Ў КА ЛІ НАЎ ЦЫ

Сяб роў ка рас каз ва ла, як не ка лі 

ажа ніў ся брат. Ці ка вая бы ла гіс то-

рыя, хоць і до сыць даў но.

...Элект рыч насць у сель скую 

мяс цо васць пра во дзі лі спе цы яль-

ныя бры га ды, пры чым па этап на: 

па ста вяць слу пы, пра цяг нуць дра-

ты, за па ляць лям пач кі ў ад ной ней-

кай вёс цы — пе ра едуць у дру гую. 

Ка ман дзі ро вач ны на род, мож на 

ска заць, ка ча вы, а ён заўж ды на 

вы дум кі здат ны.

Вось і ў гэ тай бры га ды «фіш ка» 

бы ла: пры ехаў шы ў но вую вёс ку, 

знай сці ба га цей шую дзяў чы ну 

(каб баць кі доб ры стол на кры лі) 

ды не ка га ў сва ты зва дзіць...

Най час цей за «жа ні ха» быў Мі-

хась — ха ро шы хла пец. Праў да, у 

сем га доў тра піў пад вай ско вую ма-

шы ну. Ледзь ура та ваў ся та ды (сам 

ге не рал у ва ен ны шпі таль ад пра віў), 

доў га ля чыў ся... І на ву ка по тым не 

вель мі да ва ла ся. Та му пас ля шко лы 

Мі ша пай шоў у элект ры кі, ра зам са 

сва ёю бры га дай па вёс ках ез дзіў... 

Ужо і на дзе вак ча сам па зі раў, але 

каб жа ніц ца — ды бо жа ба ра ні!

Та ва ры шы яго так са ма лі чы лі, 

што гэ та яшчэ за ра на, але ж ха ля-

ву са рваць ім ха це ла ся. Та му адзін 

вы сту паў за сва та, дру гі «пры кід-

ваў ся» Мі ша вым дзядзь кам — і да 

дзеў кі ў ха ту.

Гас па да ры там — ра ды ста-

рац ца: стол на кры ва юць, як на 

Вя лік дзень (у нас, у бе ла ру саў, 

яно ж спрад ве ку так — хоць са ло-

му еш, ды фа сон тры май)... Вось 

яны і тры ма юць — пры ма юць сва-

тоў. Тыя ў ах вот ку і п'юць, і ядуць, 

і жа ні ха рас хваль ва юць... А як 

да спра вы дой дзе, за лом ва юць 

па саг — ды та кі, што ў баць коў 

дзяў чы ны і во чы на лоб: маў ляў, 

люд цы, з якой гэ та лас кі? Вы ба-

чай це...

Сва ты ў ад каз: «Ну та ды і вы — 

так са ма...» Ды на пя ту, як той ка-

заў, ды хо ду з ха ты.

...Не раз і не два яны так ра бі лі, 

на заўт ра па хмя ля лі ся, смя я лі ся, 

па куль ад ной чы гэ ты іх «ну мар» 

узяў ды... не прай шоў.

Дзеў ка тая ўжо доб ра ў га дах бы-

ла: за муж — ну край як трэ ба! Хоць 

жа ні хоў — ні я кіх, пры тым даў но...

А тут рап там элект ры кі, па ва-

жа ныя лю дзі — не абы-хто...

Та кіх баць кі Ма ру сі як най леп-

шых гас цей пры ма лі!

І гос ці спачатку імі бы лі: пры-

стой на ся бе па во дзі лі, усё, што 

трэ ба, ка за лі, Мі шу хва лі лі, пры-

чым са мы мі роз ны мі сло ва мі... 

І доб ры ён, маў ляў, і спа кой ны, 

і пра ца ві ты, і ўмее ўсё чыс та, і га-

рэл кі амаль не п'е...

А гэ та зна чыць, што вар ты ён 

не толь кі най леп шай дзеў кі ў асо-

бе Ма ру сі, але і ад па вед на га па-

са гу.

Баць кі дзяў чы ны з гэ тым, вя до-

ма ж, зга дзі лі ся:

— Та ко му хлоп цу, — ска за лі, — 

усё ад да мо!

— Пя ры ну мяк кую з га рою па-

ду шак, — зда лёк «пад' яз джаў» да 

іх сват.

— Ёсць! Га ру — вы ж ба чы це, 

а пя ры ну мож на па ма цаць, — па-

каз ваў на ло жак гас па дар.

— А па лат но ці ёсць? А прас ці-

ны з аб ру са мі?..

— Са мо са бой! Ма ру ся, ад чы ні 

свой ку фар, па ка жы сва там... Паў-

нют кі, ба чы це! І па сцель на га там, і 

на цель на га...

— Ха ту но вую трэ ба, — па чы-

наў за лом ваць сват.

— Дык па бу дую, Мі ша! Якую за-

хо чаш! — абя цаў баць ка.

— А тры ты ся чы руб лёў?..

— Тры?!

Баць ка па пярх нуў ся і тро хі за-

мяў ся... По тым — мах нуў ру кой:

— А-а-а, сва ток, — не знай ду, 

дык па зы чу! А ты, сы нок (Ма русь-

ка, сядзь да Мі шы блі жэй), ку піш 

за гэ тыя гро шы ўсё, што трэ ба: 

дзве ка ро вы, аве чак, сві ней...

Мі шу, які рос пры ай чы ме, вель-

мі це шы ла сло ва «сы нок», блы та ла 

дум кі цёп лае пля чо Ма ру сі... Да та-

го ж ён тро хі вы піў, смач на пад'еў. 

Яго хва лі лі і столь кі абя ца лі...

У та кія хві лі ны ён не ду маў, што 

бу дзе да лей.

Тым больш што на ра ні цу... уба-

чыў, бо пра чнуў ся на той са май 

мяк кай пя ры не. Спра ва ад ся бе 

ўба чыў сон ную Ма ру сю, зле ва — 

на сто лі ку — улас ны паш парт... 

З сі нень кім штам пам аб рэ гіст ра-

цыі шлю бу.

...Та кім чы нам, у чар го вую но-

вую вёс ку бры га да па еха ла ўжо без 

Мі шы. Сва таў ство, як і вар та бы ло 

ча каць, скон чы ла ся вя сел лем.

Ма ру сі ды яе баць кам та ды 

моц на па шчас ці ла: дач ка — і до-

ма, і за му жам, пры ма ка — ра бот-

нік — у ха це, па саг... там жа.

Ме ла яго дзеў ка ці не — яшчэ 

пы тан не. Факт, што баць ка ў яе 

быў ча ла век муд ры.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж чар го вае і шчы рае: 

«Пі шы це», бо ўсе «вя сё лыя і праў-

дзі выя гіс то рыі з жыц ця чы та чоў» 

на ста рон ках «Звяз ды» не прос та 

дру ку юц ца — яны ўдзель ні ча юць 

у кон кур се на най леп шую. Вы ні кі 

яго бу дуць пад ве дзе ны на па чат ку 

на ступ на га го да. Жу ры — і вя лі кае 

чы тац кае пад стар шын ствам спа-

да ры ні Соф'і Ку сян ко вай з Ра га-

чоў шчы ны, і ма лень кае рэ дак цый-

нае на ча ле з пер шым на мес ні кам 

га лоў на га рэ дак та ра спа да ры няй 

На тал ляй Кар пен кай — пра цуе. 

Пе ра мож цаў ча ка юць пры зы.

І яшчэ. Ка лі лас ка, пры ад праў-

цы ма тэ ры я лаў не за бы вай це па-

ве дам ляць свой ад рас і ну мар 

тэ ле фо на для апе ра тыў най зва-

рот най су вя зі.

Лёс тво раў, 
як і лё сы лю дзей

У «Кні га збо ры» (праў да, 
на кла дам зу сім аб ме жа ва-
ным — 300 асоб ні каў) вый шла 
дру гая кні га дзя ся та га то ма 
Поў на га збо ра тво раў у ча-
тыр нац ца ці та мах на род на га 
пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ва сі ля 
Бы ка ва.

У кні зе — ар ты ку лы, эсэ, прад-

мо вы, вы ступ лен ні, ін тэр в'ю, гу-

тар кі, ка лек тыў ныя тво ры, якія 

пі са лі ся і дру ка ва лі ся ў пе ры я дыч-

ных вы дан нях у Бе ла ру сі і за яе 

ме жа мі ў 1981—1990 га ды. Укла-

даль нік — вя до мы да след чык 

жыц ця і твор час ці Ва сі ля Бы ка ва 

Сяр гей Шап ран. Ён пад рых та ваў 

і ка мен та рыі да вы дан ня.

Ад кры вае дру гую кні гу ін тэр в'ю, 

зме шча нае ў свой час у сту дзень-

скім ну ма ры ча со пі са «Бе ла русь» 

за 1981 год. Да рэ чы, гу тар ку вёў 

па эт Ры гор Ба ра ду лін. Ін фар ма-

цый най на го дай ста ла пры сва ен-

не Ва сі лю Ула дзі мі ра ві чу зван ня 

на род на га пісь мен ні ка Бе ла рус-

кай ССР. Чы та ем па ча так ад ка зу 

на дру гое пы тан не — «Лёс ва шых 

тво раў, як ён склаў ся?»: «Лёс тво-

раў, як і лё сы лю дзей, склад ва-

ец ца па-роз на му. Ад ны лёг ка пі-

шуц ца і лёг ка дру ку юц ца — гэ та 

ўдач ні кі (як і лю дзі ў жыц ці). Ін шым 

жа доў га не шан цуе — у ча се пра-

цы над імі, пас ля — пры вы дан-

ні. Так, на прык лад, мая апо весць 

«Сот ні каў» спаз на ла шмат тур бот 

у ча се над ёй, але яшчэ бо лей у 

ча се вы дан ня. Пры нам сі, гэ та зра-

зу ме ла, бо ў рэ дак цы ях так са ма 

лю дзі са сва і мі по гля да мі, ад но-

сі на мі, здоль нас ця мі ра зу мен ня 

мас тац ка га тво ра, мас тац кі мі і 

аса біс ты мі схіль нас ця мі. За тое ця-

пер у «Сот ні ка ва» шчас лі вы лёс, 

ён вы да дзе ны на мо вах амаль усіх 

еў ра пей скіх на ро даў і па-за Еў-

ро пай. І на ват бы лыя апа не нты 

ця пер не толь кі пры зна юць яго, 

але, зда ра ец ца, і хва ляць. На гэ та 

мож на ска заць, што лі та ра ту ра, 

бы вае, вы хоў вае гус ты».

Зна ём ства з дру гой кні гай дзя-

ся та га то ма Поў на га збо ра тво раў 

у ча тыр нац ца ці та мах Ва сі ля Бы-

ка ва пе ра кон вае, што вы ву чаць 

гіс то рыю су час най бе ла рус кай лі-

та ра ту ры, а тым бо лей  твор часць 

на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі, 

без зва ро ту да пуб лі цыс тыч най 

спад чы ны на ўрад ці маг чы ма.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Па ка таў ся 
на МА Зе...

Па ім у Іў еў скім ра ё не ма-
ла ды ча ла век 1999 го да 
на ра джэн ня па ез дзіў на 
чу жым гру за ві ку.

Ка ля дзе вя ці га дзін ве ча ра 

гра ма дзя нін зна хо дзіў ся на тэ-

ры то рыі бы лой шко лы ў вёс цы 

Мо ры на. Там жа мяс цо вы прад-

пры маль нік ста віць сваю тэх ні-

ку, у тым лі ку і гру за вы МАЗ. 

Хлоп цу за ха це ла ся пра ка ціц ца 

на гру за ві ку, тым больш у зам-

ку за паль ван ня за стаў ся ключ, 

а дзве ры бы лі ад чы не ныя. За-

вёў шы ма шы ну без цяж кас цяў, 

зла мыс нік стаў «на мот ваць» 

кру гі па бы лым школь ным ста-

ды ё не. Удо сталь на ка таў шы ся, 

ма ла ды ча ла век кі нуў гру за вік у 

тэх ніч на спраў ным ста не.

Як па ве да мі лі ў МУС, на на-

ступ ны дзень ула даль нік аў та-

ма бі ля ўба чыў, што яго тэх ні ка 

за ноч пе ра еха ла ў ін шае мес-

ца. Каб ра за брац ца ў сі ту а цыі, 

ён звяр нуў ся ў мі лі цыю. Пра ва-

ахоў ні кі ўста на ві лі ўсю кар ці ну 

та го, што ад бы ло ся. Ця пер у 

да чы нен ні да па да зра ва на га 

рас па ча та кры мі наль ная спра-

ва па ар ты ку ле «Згон».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


