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ЯК КЛІ ЧУЦЬ, 
ТАК І АД КЛІ КА ЮЦ ЦА

Та ко га, як сё ле та, ура джаю яб-

лы каў не пры пом няць на ват ста-

рыя! А ўсё з-за та го, што на кве-

цень са доў не вы па ла за ма раз каў. 

Вось і аца ле ла ўсё, вось і спа жы-

ва ем — ду ма ем, як лепш ска рыс-

тац ца да ра ва ным пра дук там, як 

за ха ваць яго ў зі му. На ват са мыя 

руп лі выя гас па ды ні не ўпраў ля юц-

ца ва рыць ва рэн ні, ста віць кам по-

ты, су шыць... Боль шасць яб лы каў 

усё роў на да ста ец ца ска ці не аль-

бо гніе пад дрэ ва мі. А што ра біць, 

ка лі ў сён няш ніх вяс коў цаў ня ма 

ўжо ні сі лы, каб спі ны гнуць ды 

мяш кі ця гаць, ні асаб лі ва га жа-

дан ня — пры ца не ў тры ка пей кі 

за кі ло... Але ж гэ та сё ле та, а вось 

не ка лі...

У лі хія пас ля ва ен ныя га ды ў 

мно гіх гас па да роў ста рыя пла-

до выя дрэ вы па вы мяр за лі, а ма-

ла дыя яшчэ не вы рас лі. Так што 

боль шас ці дзя цей яб лы кі ды гру-

шы хі ба сні лі ся...

Праў да, зда ра лі ся і свя ты: ра-

ні цай, бы ва ла, за го ніш ка ро ву ў 

агуль ны ста так, а ідзеш на зад

— цёт ка Мар'я ўжо на збі ра ла ў 

фар тух чыр во ных «цы га нак», 

за ла ціс тых ан то на вак, ужо ка жа 

нам: «Раз бі рай це, дзе тач кі, еш-

це!..» Ды рас ца ла ваць бы яе за 

гэ тыя сло вы, за яб лыч кі!

Але ж дзя цей — на ват на на-

шым ху та ры — бы ло та ды шмат, 

а цёт ка Мар'я, вось та кая, ці не ад-

на. Ін шыя гас па да ры ў сва іх са дах, 

мож на ска заць, на ча ва лі — піль-

на ва лі яб лы кі, на ват з са ба ка мі.

Пом ню, брат мой Мі ша — кур-

сант ма ра ход на га ву чы лі шча — 

пры ехаў да моў на ка ні ку лы. Ве ча-

рам з сяб рам Іва нам (абое — ва-

чэй не ад вес ці — вы со кія, стат ныя, 

Мі ша да та го ж у пры го жым кі це лі 

пад шы ро кай дзя гай, у порт ках-

кля шах, бес ка зыр цы...) на вя чор-

кі пай шлі ў су сед нюю вёс ку, што 

пры са мым ле се бы ла. І, ві даць 

жа, доб ра там «ада рва лі ся», бо 

да до му ледзь но гі ва лак лі, яшчэ і 

та му, што абод ва са шмат дзет ных 

сем' яў, абод ва, мож на ска заць, на 

га лод ным пай ку.

— А да вай у гэ ты сад з та бой 

зла зім, — пра па на ваў май му бра-

ту сяб рук. — Бе лы на ліў амаль 

што па спеў.

Двой чы паў та раць гэ ту пра па-

но ву Іва ну не прый шло ся. Хлоп-

цы асця рож на рас су ну лі пар кан, 

з юнац кім спры там сі га ну лі праз 

верх нюю жэрд ку, ста лі рваць ды 

па кі шэ нях рас піх ваць яб лы кі.

Усё гэ та ра бі ла ся ці ха, але ж 

са ба ка ўсё роў на па чуў: за бур чаў-

шы ды гаўк нуў шы, па бу дзіў гас па-

да ра, і ўжо ра зам яны рва ну лі да 

ху лі га наў. Тыя, вя до ма ж, кі ну лі ся 

ўця каць. І на ват па спе лі, але на 

дрэ ве, за ча піў шы ся стуж кай за 

сук, за ста ла ся ві сець бес ка зыр ка. 

Да моў без яе Мі ша яшчэ мог вяр-

нуц ца, а вось у ву чы лі шча — ды ні 

ў якім ра зе! Ад лі чаць...

Та му хлоп цы, ад бег шы на бяс-

печ ную ад лег ласць, доў га ста я лі, 

ся дзе лі ў кус тах — ча ка лі, па куль 

гас па дар з са ба кам вер нуц ца на 

пад во рак. А ўрэш це, не да ча каў-

шы ся, пай шлі на пе ра мо вы.

— Дзед, на вя жы са ба ку, — па-

пра сіў Іван. — Мы пад яб лы няй 

ад ну рэч згу бі лі. Дык будзь ча ла-

ве кам — да зволь за браць... Яб лы-

каў ча паць не бу дзем.

— А чорт вам ве рыў! — азваў ся 

гас па дар. — Ідзі це ад сюль, па куль 

са ба ку не спус ціў!

— Па-доб ра му, зна чыць, не 

хо чаш? — гроз на спы таў Іван. — 

Ну та ды вы ба чай: мы не зной дзем 

тое, што згу бі лі, а ты ў ле се — сва-

іх сві ней.

Пас ля гэ тых слоў Іван выд раў 

з пло ту ём кую пар ка ні ну і, не зва-

жа ю чы на за лі віс ты брэх са ба кі, 

ру шыў да сві но га хлеў чы ка.

— Ты што за ду маў? Там жа 

свін ня з па ра ся та мі... Не вы пус-

кай, — за кры чаў Іва ну гас па дар.

І ўжо змя ня ю чы гнеў на лас ку, 

да даў:

— Ідзі ў сад, бя ры там, што хо-

чаш. Я са ба ку ў буд цы за пру... Мо-

жаш на ват яб лы кі рваць!

Але хлоп цам ужо бы ло не да іх: 

са зна ё май яб лы ні Мі ша зняў сваю 

бес ка зыр ку, і сяб ру кі, шчас лі выя, 

ру шы лі да до му.

Ні на Бур ко,

г. Бе ра зі но.

ГРЫ ША 
І КУ-КЛУКС-КЛАН

Больш за паў ве ка та му ву чыў ся 

я ў СПТВ, жыў у ін тэр на це. За па-

рад кам у ім са чы лі вах цё ры. Адзін — 

ад на ру кі фран та вік дзядзь ка

То ля, ста віў ся да жыль цоў до сыць 

па блаж лі ва, за бу тэль ку «жы гу-

лёў ска га» мог пус ціць у ін тэр нат 

пас ля ад бою, а за пляш ку «чар-

ні ла» — на ват да зво ліць пра вес-

ці да ся бе не вель мі са рам лі вую 

дзяў чы ну...

Поў най су праць лег лас цю яму 

бы ла змен шчы ца, дзеў ка га доў 

са ра ка, не пры ваб ная з тва ру, тро-

хі куль га вая і, му сіць, з-за гэ та га 

злая на ўвесь бе лы свет, а ўжо на 

муж чын ды хлоп цаў дык што і ка-

заць! Роў на ў дзе сяць ве ча ра, ка лі 

з ра дыё кроп кі гу чаў апош ні піск 

дак лад на га ча су, яна за чы ня ла 

дзве ры на за са ўку і не ад чы ня ла

ні ко му — як бы хто ні пра сіў! Да хо-

дзі ла да та го, што хлоп цы, якія ся-

род но чы на ды зель-цяг ні ку вяр та-

лі ся ад баць коў, ра ні цы ча ка лі на 

вак за ле. Па чут ках, сам на чаль нік 

ра ён най мі лі цыі пы таў у на ша га 

ды рэк та ра, што за гес та паў ка ў 

нас на вах це ся дзіць?

І што бы ло ад ка заць? Ча ла век 

пра цуе, вы кон вае свае аба вяз кі, 

тры мае дыс цып лі ну — не пад ка-

па еш ся. І, як зда ва ла ся, ні чо га не 

зме ніш, але...

У тую во сень з на ды хо дам ха-

ла доў у наш ін тэр нат пры сла лі 

бры га ду ма ля роў-тын коў шчы каў, 

рас па ча лі так зва ны кас ме тыч ны 

ра монт. Для гэ та га і па пя рэд не 

нас, жыль цоў з пер ша га па вер-

ха, вы се лі лі ў так зва ны ле нін скі 

па кой, дзе ра ней мож на бы ло 

па гля дзець тэ ле ві зар ды па слу-

хаць па літ ін фар ма цыі зам па лі та. 

У асноў ным пра тое, як шчас лі ва 

жы вец ца са вец кай мо ла дзі і як па-

ку ту юць аме ры кан скія нег ры ад 

ра сіс таў з ней ка га Ку-Клукс-Кла-

на... Усе іні цы я лы на шай вах цёр кі 

так са ма па чы на лі ся з лі та ры «К». 

Ад куль і мя нуш ка...

Але ж з'я ві ла ся яна — і ня хай. 

А мы ў тым ка га ле друж на жы лі: 

на га ло вах хі ба не ха дзі лі, бо цес-

на бы ло.

Праў да, без Гры шы. Гэ та га 

цельпука не ці ка ві ла та ды ні што — 

ні дзеў кі, ні кар ты, ні гар мо нік з гі-

та рай... А вось па спаць ён лю біў — 

дзе за ўгод на, ка лі за ўгод на і 

коль кі за ўгод на, што, як ні дзіў на, 

і спрацавала.

Як спра ва бы ла? Ды не ка му з 

хлоп цаў зу сім не цу доў най сне-

жань скай ноч чу стрэ лі ла ў бес тал-

коў ку ло жак са спя чым Гры шам 

вы нес ці... у вес ты бюль — пры ста-

віць да ка на пы, дзе ад па чы ва ла 

вах цёр ка і па гля дзець, што ад бу-

дзец ца.

Ска за на — зроб ле на, пры чым 

вель мі ці хень ка, ба са нож: вы нес лі, 

пры ста ві лі — спяць «га луб кі» — 

га ла вой да га ла вы, мож на ска-

заць. Хлоп цы па зі ра юць, ча ка юць, 

а дзе ян няў — а ні я кіх... Аж па куль 

нех та зза ду не ляп нуў: «Ну што ж 

ты, Гры ша, смя лей...»

Ро гат грым нуў та кі, што пра чну-

лі ся тры па вер хі, не ка жу чы ўжо 

пра вах цёр ку.

Тая пад ско чы ла, спа ло ха на зір-

ну ла на Гры шу, са злос цю сха пі ла 

за пля чо.

Той спра сон ня аба зваў нас 

брыд кі мі сло ва мі («пры дур кі» бы-

ло са мым лас ка вым), по тым па-

пра сіў мя не (да гэ та га мы ў ад ным 

па коі жы лі) да па маг чы яму за нес ці 

ло жак на мес ца і зноў за ва ліў ся 

спаць.

Ра ні цай вах цёр ка Клаў дзія Кан-

дра таў на ледзь да ча ка ла ся на-

чаль ства, каб па скар дзіц ца яму 

на на шы па во дзі ны.

Ды рэк тар з зам па літ ам, як во-

дзіц ца, абя ца лі ва ўсім ра за брац-

ца. Але нех та з іх раз важ лі ва да-

даў, што да ра бо ты яе прэ тэн зій, 

вя до ма ж, ня ма. Але го рад зу сім 

не вя ліч кі: усе і ўсё тут ве да юць. 

А зна чыць, чут кі пра тое, што яна 

«бы ла» з на ву чэн цам, мо гуць пай-

сці... І што та ды?

Прый шло ся жан чы не на пі саць 

за яву «па ўлас ным», са сту піць

сваё мес ца ма ла джа ва му пен сі я-

 не ру (да рэ чы, цес цю зам па лі та),

які вель мі хут ка на ву чыў ся браць 

з хлоп цаў пі ва і «чар ні ла», скрозь 

паль цы гля дзець на па во дзі ны.

...По тым, з вы шы ні пра жы тых 

га доў, я час та раз ва жаў, што нам, 

пад лет кам, дрэн на бы ло і з «Ку-

Клус-Кла нам», і... без яго.

З тых са мых ча соў я не ві таю 

край нас цяў: усё жыц цё ста ра юся 

тры мац ца ся рэ дзі ны — кі ра вац ца 

сум лен нем.

В. Г.,

г. Баб руйск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

БА БІ НА 
ЛЕ ТА
Пра квет кі, во сень і адзін лёс

НА па чат ку каст рыч ні ка, ка лі сон ца яшчэ да во лі вы со кае, але ўжо не 

грэе, ка лі над апус це лы мі па лет ка мі пра ля та юць апош нія ча ро ды 

гу сей, ка лі на чор ных ус ка па ных ага ро дах зе ля не юць кра мя ныя га лоў кі 

ка пус ты, а ў са дах тра ва, якая ўжо па чы нае ру дзець, за сы па ная бурш ты-

на ва-жоў ты мі ан то наў ка мі, квіт не юць у са май пры глу ша на-яр кай сва ёй 

кра се га лоў ныя квет кі во се ні — ба бі на ле та. Ідзеш па вяс ко вай ву лі цы — 

а яны гля дзяць на ця бе з кож на га ага род чы ка, хі та юць мност вам су-

 квец цяў пад ха лад на ва тым вет рам, ві та ю чы, дзя ку ю чы, што пры ехаў. 

Кве так гэ тых у апош нія га ды ў вёс цы шмат і са мых роз ных (дзя ку ю чы 

дач ні кам-«се лек цы я не рам») — ад вя лі кіх кал ма тых да дроб нень кіх, ад 

бе лых і бляк ла-бэ за вых да гус та-фі я ле та вых. Яны не па тра бу юць асаб-

лі ва га до гля ду, рас туць і кус цяц ца там, дзе іх ка лісь ці ўткну лі ў зям лю 

кла пат лі выя ру кі гас па ды ні. І гас па ды ні той, бы вае, ужо ка то ры год на 

све це ня ма, і ха та з за бі ты мі вок на мі ста іць, а ба бі на ле та цві це са бе, 

рас ка шуе кож ную во сень, пыш ным бу ке там з-за пло ту на пры ціх лую 

ву лі цу вы гляд ва ю чы. І так да са мых ма ра зоў, а ка лі зда ра ец ца ран ні 

сне га пад пры яшчэ амаль плю са вой тэм пе ра ту ры, роз на ка ля ро выя 

кус ці кі кры ху пры гі на юц ца пад не спа дзя ва ным ця жа рам, але ні чо га, 

вы трым лі ва юць і, як толь кі снег рас тае, зноў на та пыр ва юць свае за-

вост ра ныя пя лёст кі і ра ду юць во ка яр кі мі фар ба мі...

І наз ву ім трап ную да лі — ба бі на ле та. Пра тое, што гэ та ўся го толь кі 

(па-на ву ко ва му) аст ра но ва бель гій ская шмат га до вая, ня мно гія, ду маю, 

зда гад ва юц ца. Праў да, рус ка моў ным ін ша зем цам, для якіх гэ та рас лі на

як раз што аст рай і за вец ца, да во дзіц ца доў га тлу ма чыць, ча му ле та — 

уво се ні, ча му яно — ба бі на, і ўво гу ле пры чым тут квет кі? Па мя таю, 

Тац ця на доў га смя я ла ся, ка лі пра на ша жа но чае «ле та» да ве да ла ся, і 

ска за ла, што ўсё гэ та аку рат пра яе, а квет кі гэ тыя — як раз яе лю бі мыя, 

толь кі яна не ве да ла, што яны так на зы ва юц ца.

З Тац ця най мы па зна ё мі лі ся не па мя таю ўжо коль кі га доў на зад так-

са ма на па чат ку каст рыч ні ка ў Мін ску, на «ін тэр на цы я наль ным» 

вя сел лі, на якое яна са сва ім сяб рам-нем цам пры еха ла ў якас ці гос ці з 

бо ку ма ла до га. Мы та ды хут ка знай шлі з ёй агуль ную мо ву — Тац ця на, 

якая на ра дзі ла ся ў Бал га рыі, вы дат на раз маў ля ла па-рус ку. Удас ка наль-

ваць ве дан не мо вы яе на тхня лі і рус кае проз ві шча — Сві ры да ва, і ўлас на 

рус кія ка ра ні — яе пра дзед быў бе лым афі цэ рам, што пас ля гра ма дзян-

скай вай ны ата ба рыў ся ў Тур цыі, пас ля пе ра ехаў у Бал га рыю...

Мы пас ля не ад ной чы пе ра ся ка лі ся ўжо за ме жа мі Бе ла ру сі. Дзіў на, 

нас ні бы пры цяг ва ла ней кая сі ла: мы час та апы на лі ся ў адзін час у ад-

ным мес цы, ха ця ні я кім чы нам не дзя лі лі ся пла на мі, хто дзе бу дзе. Я ўжо 

да во лі шмат пра яе ве да ла. Пра тое, што па чы на ла ся ў яе ўсё да во лі 

ўда ла: пад час зме ны са цы я ліс тыч на га ла ду ў ся бе на Ра дзі ме ў кан цы 

80-х яна з'е ха ла ву чыц ца ў Гер ма нію. Што атры ма ла пра ва на ву чац ца 

бяс плат на ва ўні вер сі тэ це, скон чы ла яго з дып ло мам мас тацт ва знаў цы 

і на ват па ча ла пі саць ды сер та цыю аб мас тац тве поз ня га сац рэ а ліз му. 

Што вый шла за муж за ня бед на га хлоп ца, у проз ві шчы яко га бы ла пры-

стаў ка «фон»... А по тым усё пай шло не як ко са. Пра цу па спе цы яль нас ці 

(ды яшчэ каб аба вяз ко ва ці ка вую!) на вас пе ча ная знаў ца мас тац тва не 

знай шла. Па куль шу ка ла ма тэ ры я лы для ды сер та цыі (ез дзі ла ж па іх і 

на ра дзі му, і ў Ра сію — так і мі ну ла га доў пяць) — тэ ма ста ла зу сім не-

ак ту аль най, і ёй вель мі праз рыс та на мяк ну лі, што за на ву ко вую пра цу 

на ват не вар та брац ца. Муж, рад ня яко га з са ма га па чат ку вяр ну ла нос 

ад та кой ня вест кі, за вёў ра ман з ін шай і па даў на раз вод...

Ка лі мы па зна ё мі лі ся, яна ме ла за пля чы ма со рак га доў жыц ця, ста-

тус бес пра цоў най (дзяр жа ва ёй пла ці ла да па мо гу і зды ма ла не вя лі кую 

ква тэр ку на верх нім па вер се) і дзі ва ка ва та га ка ва ле ра-пра гра міс та, 

з якім у гэ тай са май ква тэр цы і жы ла. Пра ся бе ба дзё ра ка за ла: «Я ў 

по шу ку. У мя не яшчэ ле та, а на пе ра дзе ж яшчэ ба бі на ле та, праў да?» 

Ка лі мы су стра ка лі ся, яна заў сё ды так жар та ва ла.

МІ НА ЛІ ле ты і во се ні, а яе ста тус «у по шу ку» так і не мя няў ся. Мя-

ня ла ся са мо жыц цё, і не ў леп шы бок. Ста ту су бес пра цоў най яе 

ўрэш це па зба ві лі: яна ад маў ля ла ся ад усёй пра па на ва най ра бо ты, бо 

быць кан суль тан там у мас тац кай га ле рэі ёй зда ва ла ся за над та дро бяз-

ным для яе ўзроў ню. Па ча лі ся праб ле мы са зда роў ем, а ме ды цын скую 

стра хоў ку дзяр жа ва ёй ужо не аплач ва ла. Ка ва лер-кам п'ю тар шчык 

за явіў, што па ры вае ад но сі ны, але з ква тэ ры не з'е дзе, а яна та ко му 

на хаб ству і не абу ры ла ся: жылп ло шчу ж трэ ба бы ло аплач ваць. Апош ні 

раз мы ба чы лі ся з ёй га ды ча ты ры та му. Я пры еха ла да сяб роў, і Тац ця-

на бы ла ўжо тут як тут, хоць тыя не ка за лі ёй, што я пры еду. Зрэш ты, 

міс ты кі тут не бы ло ні я кай: яна ў той час толь кі і ха дзі ла па зна ё мых: 

там ка вай па час ту юць, там абе дам... Мы та ды доў га раз маў ля лі, і яна, 

ад пі ва ю чы з ке лі ха ві но, зноў раз ва жа ла пра не дас ка на ласць све ту, пра 

ча со выя цяж кас ці і пра тое, што ў яе ўсё яшчэ на пе ра дзе.

А пас ля яна прос та знік ла. Ад клю чы ла тэ ле фон, не па кі ну ла ні ко му 

ад ра са — прос та пра па ла. Вер сій ку ды — ся род зна ё мых бы ло без ліч: 

хтось ці ка заў, што па да ла ся ў по шу ках сэн су жыц ця на Ты бет, хтось ці 

чуў, што атры ма ла ў Са фіі ква тэ ру ад ба бу лі ў спад чы ну. Праз ней кі час 

ужо пра на шу дзіў ную пры яцель ку і не ўспа мі на лі, хі ба што зрэд ку — 

у кож на га сваё жыц цё, свае кло па ты...

А дня мі сяб роў ка з Бер лі на зво ніць: Тац ця на аб' яві ла ся. Бы ла, аказ-

ва ец ца, і на Ты бе це, і ў Са фіі, у ба бу лі най ква тэ ры. Але — вяр ну-

ла ся, бо — «у по шу ку», а яшчэ і эза тэ ры кай за ха пі ла ся. Без пра цы, а 

ця пер і без жыл ля — бы лы, як толь кі яна з'я ві ла ся, вы ста віў за па рог 

усе яе рэ чы, што за ста ва лі ся. Хо дзіць па зна ё мых, дзе пе ра ку сіць, дзе 

пе ра на чуе... А са мой ужо праз не каль кі ме ся цаў пяць дзя сят бу дзе.

Учо ра я з ёй па тэ ле фо не раз маў ля ла: яна як раз у сяб роў кі вя чэ ра ла. 

На маё «Як спра вы?», як і дзе сяць га доў на зад ад ка за ла: «Усё бу дзе 

доб ра, яшчэ ж ба бі на ле та на пе ра дзе». Не ве даю, пра се зон ка за ла ці 

пра ся бе, але ча мусь ці пе рад ва чы ма ад ра зу за ка лы ха лі ся пры гну тыя 

пад ця жа рам ран ня га сне гу кус ты кве так, якія не зва жа ю чы ні на што 

спра бу юць кра са ваць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


