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ДРУКУЕЦЦА Ў «МАЛАДОСЦІ»

Што 
за ба гац це 

бы ло 
ў вяс ко вай 

ха це?
Вер ша ва ная 
за ма лёў ка

Чу гу нок — га лоў ны ў пе чы!
Па хва ліц ца хі ба не чым?
Пен ка ў су пе з ма ла ком
Ды і буль бач ка з дым ком.

Ко шык з на крыў кай... Гля дзі ж,
Каб не ўбег ла ў яго мыш!
Тут ад леж вае ба чок
Най смач ней шы кум пя чок.

Ра ней не ве да лі ка на пы,
Лаў ка вось, ча ты ры «ла пы»,
Рас цяг ну ла ся праз ха ту —
Дык і мес ца ж як ба га та!

Лям па «ўклю ча на», бра то чак,
Але цём нень кі ку то чак
А газ ні ца ледзь блі шчыць
Па вя чэ раць — дый ту шыць!

Па бя ліз не «бег» не раз
Па важ ны май стар прас.
Ён раз гла дзіў шаль, спад ні цу,
Дык ча му б не ве ся ліц ца?

Ку фар у ха це — гас па дар,
Каш тоў ных рэ чаў ула дар.
За мок ві сіць, вуг лы з дэ ко рам,
Увесь рас пі са ны ўзо рам.

Па тэль ню лоў ка пад ня ла
Сяб роў ка пе чы — ча пя ла.
Вы гля дае смеш на, мо жа,
Ды з блін ца мі да па мо жа.

Мас ла лёг ка нам ку піць,
Бы ло ця жэй у бой цы збіць.
Па тра ба ва ла ся сна роў ка,
Каб біць смя та ну ма ла тоў кай.

Тор ба — доб рая пад мо га,
З ёю лёг кая да ро га!
На паў няй мя шэ чак не чым
Ды ўскід вай на пле чы.

Гле чык з глі ны ме на ві та —
Глян ца вы ды са ма ві ты.
Ма ла ко ў ім збе ра га лі
Роў на з кра ем на лі ва лі.

Анас та сія ЯРАХ НО ВІЧ.

Маё це ла — гэ та не маё це ла. 

Гэ та це ла не ка га ін ша га, хто 

да зва ляе мне ка рыс тац ца ім. І кож-

ны раз я пры му шаю ся бе ка заць, 

што маё це ла мне на ле жыць.

— Я, ка неш не, ра зу мею, што 

та кія вя ліз ныя па ра со ны — гэ та, 

быц цам бы, пры го жа. Але ў су-

мач ку яго не па клас ці, так? Вось 

за бу дзеш ся дзе-не будзь — і што 

бу дзеш ра біць?

— Вяр ну ся і за пы та ю ся, ці не 

зна хо дзіў хто-не будзь па ра сон.

— За пы та ец ца яна, гля дзі. 

Коль кі за пыт ва юц ца, а коль кі зна-

хо дзяць, га? Не зной дзеш.

— Куп лю но вы.

— Ку піць яна, гля дзі це, ку піць! 

Баць кі куп ляць бу дуць, а не ты. Вы-

лез ла та кая кра ля, каб ёй но выя 

па ра со ны куп ля лі.

— Я свой ані вод на га ра зу яшчэ 

не губ ля ла.

— Вось! Яшчэ не губ ля ла. Згу-

біш — баць кам но вы прый дзец ца 

куп ляць. З нар маль ным па ра со нам 

трэ ба ха дзіць, а не з гэ тай пра фа-

на цы яй.

Я не згуб лю свой па ра сон, бо 

я не вы хо джу без яго з пад' ез да. 

Я не ма гу за быц ца пра па ра сон, бо, 

каб іс ці да до му, мне па трэб ны ён: 

ка лі я вы хо джу, то не аб ход на тры-

мац ца за яго — як за па рэ нчы.

За раз я еду да баць коў, бо на-

рэш це з'я віў ся воль ны час, і шка-

дую толь кі пра ад но: я па кі ну ла 

сваю чор ную трыс ці ну до ма.

***
— Гля дзі, гля дзі, вось яна! Так, 

гэ та яе — та го. Так, у пад' ез дзе. 

Не, не ўве ча ры — днём. То-бок, 

ка лі да моў іш ла, а баць коў яшчэ 

не бы ло. Ці ка ва, а ён быў у прэ зер-

ва ты ве ці не? — яна рас каз ва ла 

на ву ха сяб роў цы за над та гуч на. 

Пы тан ні не чу лі ся, ад ка зы — за-

над та доб ра: і мне, і яшчэ па ло-

ве ка лі до ра, якая гля дзе ла на тую 

дзяў чы ну. Я так са ма гля дзе ла. Мне 

бы ло со рам на, але я гля дзе ла. Як 

гэ та, яна ж не да зва ля ла ні ко му 

кра наць сваё це ла, ся бе, але яе 

та ды кра на лі, быц цам яе це ла ёй 

не на ле жыць.

— Ка жуць, ка лі не за ціс ка ц ца, 

то не ба лю ча. І ка лі ён з прэ зер-

ва ты вам быў, то ўво гу ле ні чо га 

страш на га, — ёй за над та па да ба-

ла ся вы маў ляць «прэ зер ва тыў», 

быц цам яна па ру шае ней кую за-

ба ро ну на гэ тае сло ва.

— Уво гу ле, ча му яна прый шла: 

мож на ж бы ло пас ля гэ та га ў шко-

лу ты дзень не ха дзіць. Дур ная ней-

кая, — ка лі дор кры ху гуў, але яна 

бы ла за над та доб ра чут на. І ні хто 

не пе ра рваў, не спы ніў і не па ра-

іў за крыць рот. Я не за ткну ла яе 

бруд ны рот, які сма ка ваў не вя до-

мыя пад ра бяз нас ці, ка лі яна амаль 

ела ва чы ма дзяў чы ну на су праць, 

ела праг на і апан та на.

Адзін за ад ным іш лі тры да мы, 

па між імі бы ло мес ца: два ры, дзе 

мы звы чай на гу ля лі. Мой кры ху 

збо ку ад іх, з лі тар кай пас ля ліч бы 

ну ма ра, і ста яў трэ цім. Дзяў чат у іх 

гвал ці лі па чар зе.

З пры пын ку з ча ма да нам іду да 

баць коў ска га до ма — вый шла так, 

каб аб мі нуць тыя да мы. Але ўсё 

роў на, як дрэн на, што вы ра шы ла 

не браць па ра сон.

***

— Усе дзяў ча ты ідуць у ак та вую 

за лу! Хлоп цы пой дуць на на ступ-

ным уро ку. На тал ля Мі ка ла еў на, 

пра са чы це, каб усе прый шлі аба-

вяз ко ва. Пра фі лак ты ка СНІ Ду і 

абор таў. Каб усе бы лі, ка лі лас ка.

— Ка лі лас ка, дзяў ча ты, усе ў 

ак та вую за лу.

— На вош та, На тал ля Мі ка ла-

еў на?

— Трэ ба, чар го вая «раз мо ва», 

хлоп цы по тым пой дуць, вам ра зам 

нель га, — яна кры ху са ро ме ец ца. 

І мы аў та ма тыч на са ро ме ем ся па 

ўзо ры.

Маё це ла — гэ та неш та не пры-

стой нае. Маё це ла — гэ та неш та, 

ча го трэ ба са ро мец ца.

Мы толь кі ад ной чы ся дзе лі на 

та кой лек цыі ра зам з хлоп ца мі. 

Нам та ды рас каз ва лі толь кі пра 

СНІД, без абор таў. Пра абор-

ты рас ка за лі толь кі дзяў ча там. 

Пра СНІД чы та лі лек цыю кож ную 

чвэрць, пра абор ты — кож нае 

паў год дзе аба вяз ко ва ды яшчэ, 

мо жа, раз за ві та юць ка лі, та ды 

бу дзе ўжо тры ра зы за адзін год. 

Так — па чы на ю чы з дзя вя та га. 

Пра кант ра цэп цыю нам рас каз ва-

лі толь кі двой чы: на ад па вед най 

лек цыі ад гі не ко ла га і на ўро ку 

бія ло гіі.

Я за ты каю ву шы і пры мруж ваю 

во чы, каб не гля дзець на ма ке ты, 

дзе ма ляў ні ча па ка за на, як не вя-

ліч кае це ла на кол ва юць на штыр; 

каб не чуць, як ма ляў ні ча рас каз-

ва юць, што рвуц ца вант ро бы.

— Праз секс вы мо жа це за ця жа-

раць. Праз секс з кант ра цэп цы яй 

так са ма мож на за ця жа раць: кант ра-

цэп цыя не заў сё ды да па мо жа. І та-

ды вам нель га бу дзе ра біць аборт, 

бо з абор там бу дзе вось так, — і яна 

паў та рае зноў ку, каб бы ло ма ляў ні-

ча, не пры ем на і со рам на.

Я не ўсве дам ляю, ча му мя не 

тра се. І я не ўсве дам ляю, ча му я 

тут ся джу. Я не ха чу мець це ла, 

бо праз яго мя не пры му ша юць 

ад чу ваць не пры ем нае і со рам нае. 

Я ні вод на га ра зу яшчэ не ца ла-

ва ла ся ні з кім, але за раз па він на 

праз штось ці за ця жа раць і не ра-

біць аборт. У мя не не па він на быць 

пер ша га па ца лун ка: па він на ад-

ра зу быць ця жар насць і не-аборт. 

Я ба ю ся па ца лун ка, бо ён цяг не за 

са бой ця жар насць і аборт.

Маё це ла мне не на ле жыць, бо 

мне нель га вы ра шаць, што ра біць 

з ім: яны са мі вы ра шы лі, што маё 

це ла па він на ра біць.

***
Я іду да до ма баць коў, ча ма дан 

гру ко ча па да ро зе, і я не чую, ці 

ідзе хтось ці зза ду. У шко ле я ха-

дзі ла да до му без на вуш ні каў, каб 

чуць, ці не ту пае нех та, — але та ды 

не гру ка таў ча ма дан. І я ба я ла ся, 

што не па знаю не ка га з лю дзей з 

фо та ро ба таў, якія раз веш ва лі по-

бач з дзвя ры ма ганд лё вых цэнт-

раў. І праз дрэн ны зрок я не ба чы ла 

тва ры тых муж чын, якія ста я лі кры-

ху да лей.

Я ве даю, што ён праз коль кі 

ма іх кро каў пай шоў за мной. Але 

я не ба чы ла яго тва ру. Яго твар, 

яго твар, яго твар... І не як со рам на 

аба роч вац ца і раз гля даць: а ка лі 

ён не па доб ны да тых парт рэ таў? 

А ка лі па доб ны — та ды што?

І як усё-ткі дрэн на, што не ўзя ла 

па ра сон. Ноў тбук про ці ўдар ны, ка лі 

што, але я не ўмею — з ноў тбу кам.

— Ма лая, тры май ся ле пей. А ця-

пер яшчэ раз: пад дых, пад жы вот — 

у па хві ну. На мя ча еш уда ры — да вай 

яшчэ раз на мне. Як ты тры ма еш 

ку лак, ма лая? Ты са бе так усе паль-

цы пе ра ла ма еш. Да вай па ка жу, як 

трэ ба, — дзядзь ка аку рат на і моц на 

пе ра кла дае мае паль цы, каб я дак-

лад на ні чо га не зла ма ла. І я ад чу ваю 

ся бе спа кай ней.

— Гля дзі, з пал кай пра сцей — 

мо жаш тры маць дыс тан цыю. Са чы 

за тым, каб апа нент не пе ра ха піў: 

б'еш не з бо ку да ло ні, а за да лон-

ню — збо ку. — Я па ва роч ваю пал-

ку не як не так, ён пе ра хоп лі вае і 

рэз ка цяг не на ся бе. — Не атры ма-

ла ся. За раз па ка жы, як вы кру ціц ца 

з за хо пу, і па спра бу еш яшчэ раз.

***
Па ра сон — амаль пал ка. Ка ра-

цей шы, на жаль. Але ў май го па ра-

со на ёсць жа лез нае на вер ша. Яно не 

да па ма гае, але да дае ўпэў не нас ці.

Я ўжо ка ля пад' ез да, але тут ста-

іць на тоўп кры ху п'я ных. І на мя не — 

з ча ма да нам і ноў тбу кам — яны 

гля дзяць за над та піль на. Я не ба ю-

ся та кіх ка ля свай го пад' ез да: яны 

заў сё ды вет лі ва ві та юц ца, у якім бы 

ста не ні бы лі. А гэ тыя за бы лі ся на 

гу тар ку і піль ну юць. На ад ным з іх 

ві сіць, зда ец ца, цвя ро зая дзяў чы-

на, якую ўла дар на аб ды ма юць, ца-

лу юць пад па рад ка валь на, каб яна 

зві са ла ану чай з чу жых рук.

Па ра сон на дае ўпэў не нас ці, та-

му што я ма гу да вес ці: гэ тае це-

ла — маё. Гэ та не аба лон ка, якую 

спа чат ку да лі па ка рыс тац ца мне, 

а по тым ад да дуць ін ша му. Яно — 

маё. І я маю пра ва ім рас па ра джац-

ца. Я ад каз ваю за гэ тае це ла, не 

за мі на ю чы ім ні ко му. Трэ ба паў та-

раць, што я маю пра ва ім рас па ра-

джац ца. А то за бы ва ю ся ча сам.

Па зва ніць па да ма фо не, каб мя-

не дак лад на ча ка лі з ад чы не ны мі 

дзвя ры ма.

Як толь кі прый ду, трэ ба вы-

цяг нуць ста ры па ра сон з ша фы. 

Заўт ра да вя дзец ца вяр тац ца ў 

абе дзен ны пе ра пы нак, ка лі ўвесь 

пад' езд на пра цы.

— Ірыш, як даб ра ла ся?

— Ві таю, доб ра, мам. Па куль я 

рас пра ну ся, па ста віш чай нік?

Свят ла на КУР ГА НА ВА

ПА РА СОН
Уры вак з апо вес ці 

«Пра ця бе, да ра жэнь кая»

Ка мер тон Ка мер тон 

на строюна строю
На дум ку Свят ла ны Кур га на вай, тэкст — 
гэ та не гуль ня аў та ра ў хо ван кі з чы та чом, 
а гуль ня чы та ча ў хо ван кі з аў та рам. 
«Ва ўяў ным тэкс це ўяў ны чы тач шу кае ўяў на га 
аў та ра і зна хо дзіць толь кі сваё ўяў лен не. 
І так хо ра ша ча сам у тэкс тах зна хо дзіць 
ме на ві та сваё. А ча сам вель мі хо ра ша 
не зна хо дзіць».
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