
СЫ РА ЕД
Я лю біў слу хаць бай кі Лё хі. Пры-

яз джа ю чы ў вёс ку, заў сё ды ста раў-

ся су стрэц ца з ім. Не кож ны раз, 

пры зна ю ся, уда ва ла ся гэ та зра-

біць: ча ла век ён за ня ты. На рас хват. 

Акра мя та го, што пяч нік з доб рай 

рэ пу та цы яй, ён яшчэ пад раб ляў ка-

ча га рам у баль ні цы, што ў ра бо чым 

па сёл ку Ільч, а гэ та за не каль кі кі-

ла мет раў ад на шай Іс ка ні. Свай го 

транс пар ту не меў, та му ванд ра ваў 

па прын цы пе «хто пад кі не». А што 

да яго ка ча гар ства, то мя не гэ та і 

нао гул здзіў ляе: у тым жа па сёл ку 

хі ба ня ма сва іх муж чын, якія ба дзя-

юц ца без ра бо ты? Фаб ры ка пер ша-

снай апра цоў кі воў ны не пра цуе, вы-

сла ба ні ла ся ба га та ра бо чых рук, а, 

бач це, Лё ха ней кім чы нам уцёр ся ў 

ка ча га ры пе рад но сам у свай го бес-

пра цоў на га лю ду. Хоць, зда ва ла ся, 

на вош та яму гэ ты за ня так, ка лі ха-

пае пяч ных спраў — не ад біц ца.

Па спра буй зра зу мей гэ та га Лё-

ху, па паш пар це — Аляк сея Пры-

ле па ва. Ды што я ка жу! Ча ла век 

прай шоў агонь, ва ду і мед ныя тру-

бы, та му ве дае, му сіць жа, шмат 

ха доў і вы ха даў. Пом ню, як не ка лі 

не без го на ру ка заў: «Я па све-

це па рас кі даў столь кі ква тэр і хат, 

што та бе і не сні ла ся. У Дан ба се, 

ка лі на шах це ра біў, кі нуў — раз! 

На Ка лы ме — два! А по тым яшчэ ў 

дру гім мес цы на той жа Ка лы ме — 

тры! І там жа, пад Ма га да нам, па кі-

нуў дом з су цэль на га лё ду. З лё ду, 

а жыць у ім — ого-го як мож на! 

Рай! Па ча кай, дзесь ці ж там яшчэ 

бы ло ў мя не за кон нае жыт ло?..» 

Ён не ад ра зу, але пры гад ваў, а по-

тым доў га рас каз ваў, як пра ца ваў 

ша фё рам на той Ка лы ме, не каль кі 

ра зоў на ват трап ляў у та кія жыц-

цё выя пе ра плё ты, што як толь кі 

жы вы за стаў ся. На тых за сне жа-

ных тра сах ня шчас цяў ха па ла. Але 

яму, ка заў, кож ны раз шан ца ва ла. 

Ві даць, та му, што я ду жа моц на ха-

цеў вяр нуц ца да до му, у сваю вёс-

ку, і па жыць хоць тро хі яшчэ на 

род най зям лі. Бо ра на яе па кі нуў. 

А доўг не ка лі вяр таць усё ж трэ ба. 

Яна ча ка ла...

Ён і вяр нуў ся. Адзін. Без сы на 

і жон кі Раі, якая жы ла не ка лі з ім 

па су сед стве — праз ву лі цу. Пе-

ра еха ла ў Ма га дан да іх паз ней і 

це шча Вар ка.

Апош ні раз мы су стрэ лі ся, ка лі 

жы лі яшчэ мае баць кі. Гэ та амаль 

трыц цаць га доў на зад. Лё ха з імі 

пад трым лі ваў та ва рыс кія ад но сі-

ны, час та за гляд ваў і аба вяз ко ва 

ці ка віў ся, ка лі я пры еду. Ма біль-

ні каў на той час не ме ла ся, вя-

до ма ж. «Даў но не быў, то ско ра 

бу дзе, — га ва рыў на раз ві тан не 

баць кам Лё ха. — На ка жа це та ды. 

Хоць ён мя не і сам зной дзе...»

Ка лі ін та рэс меў ся з двух ба коў, 

то як не су стрэц ца!

Я ж аба вяз ко ва пры во зіў з го-

ра да све жае мя са, і толь кі свін-

чо, ін шы раз і све жую ры бу. Яшчэ 

і з гэ тай пры чы ны мя не ча каў Лё ха. 

А по тым мы друж на ся да лі за стол 

і за кус ва лі. Стра вы для ся бе Лё ха 

рых та ваў сам. Асоб на. Ён на ра заў 

дроб нень кі мі ка ва лач ка мі сы рое 

мя са, па сы паў іх та кі мі ж дроб нень-

кі мі ка ва лач ка мі час на ку, па лі ваў 

кет чу пам, пяр чыў-са ліў, усё гэ та 

пе ра меш ваў і так смач на еў, што 

ад ной чы за ха це ла ся і мне па спы-

таць. Па спы таў: не, не спа да ба-

ла ся. Каб та кую стра ву ўжы ваць, 

трэ ба ж, му сіць, па бы ваць там, 

ку ды за кід ваў лёс май го зем ля ка, 

на ды хац ца тым па вет рам.

Лё ха, ці Сы ра ед, як па чаў я на-

зы ваць яго, пай шоў з жыц ця ра-

на ва та. Мог бы яшчэ па жыць, мог. 

А тут неш та за кво ліў ся ся род бе-

ла га дня, і хоць у той дзень не 

дзя жу рыў у ка ча гар цы, ён усё ж 

па пра сіў, каб яго ад вез лі ў баль ні-

цу. Там, ка жуць, яму зра бі лі ўкол, 

ад яко га ён ад ра зу ж апус ціў ся на 

пад ло гу і больш не пад ня ўся...

Не вы ра та ва лі Лё ху. Шка да. 

Вель мі. Мая вёс ка стра ці ла яшчэ 

ад на го ці ка ва га, свое асаб лі ва га 

ча ла ве ка.

Не ве даю, як ка му, а мне з та-

кі мі людзь мі — доб ра!

РУ КІ ЗА НЯ ТЫ
Ва лодзь ка ўсё яшчэ пра ца ваў, 

хоць і пай шоў на пен сію. Тым, хто 

пы таў ся, дзе ўлад ка ваў ся, ад каз ваў 

не ах вот на і ко рат ка: «Ха джу праз 

дзень, дзя жу ру. А што мне, до ма 

ся дзець?» Яго мож на бы ло зра зу-

мець — ад на му до ма не вы нос на 

сум на. Асаб лі ва, ка лі яшчэ і не пра-

цуе тэ ле ві зар. Ва лодзь ку даў но па-

кі ну ла жон ка, сын за хо дзіць толь кі 

та ды, ка лі та му бы лі па трэб ны гро-

шы. Баць ка па бур чыць са бе пад 

нос і ўсё ж ашча джае яму не каль кі 

па пя ро вых дзярж зна каў, сын бя рэ 

і моўч кі зні кае. Той, хто ве дае, як 

жы ве Ва лодзь ка, не хва ліць і сы на: 

да па мог бы баць ку хоць па ра дак 

на вес ці ў ад на па ка ёў цы, ка лі ў яго 

са мо га ру кі не да хо дзяць, там жа 

ня ма ку ды на гу па ста віць. Гро шы 

ба чыць — смет нік не. Су сед, Вась-

ка, не як пра рваў ся ў Ва лодзь ка ву 

ква тэ ру (ён стро га со чыць, каб ні-

хто не пе ра сту піў па рог) і жах нуў ся 

ад уба ча на га. Та ды ж, па охаў шы і 

па ахаў шы, Вась ка пра па на ваў на-

вес ці ў ква тэ ры па ра дак за дзве 

пляш кі ві на, ад нак Ва лодзь ка ад-

мах нуў ся: «Я сам за дзве зраб лю!» 

Так і ро біць.

У тыя дні, ка лі Ва лодзь ка не на 

ра бо це, ён шпа цы руе па два ры 

ўзад-упе рад — як за ве дзе ны. І я 

ня рэд ка ба чу яго са свай го акна. 

Хто б ні ішоў, і ня важ на, у які бок 

і на якой ад лег лас ці, ён аба вяз-

ко ва па спя ша ец ца на су страч і 

ўвесь час, як толь кі за ўва жыць 

чар го вую ах вя ру, бу дзе нес ці пе-

рад са бой на ад ным уз роў ні пра-

вую ру ку — як штык на він тоў цы 

ра ней нёс сал дат пе рад ата кай. 

Коль кі ж ён ро біць по ціс каў рук за 

той час, што дзя жу рыць у два ры! 

Бяс кон ца! Ка мусь ці, ба чу, брыд ка 

цяг нуць сваю ру ку яму ў ад каз, і 

ён ха вае яе за спі ну. Ва лодзь ка, 

зда гад ва ю ся, не ра зу мее: у чым 

спра ва, спа дар? Але ён ня доў га 

за ста ец ца сам-на сам. Не ўза ба ве 

зноў вы стаў ляе ру ку-штык і бя-

рэ на пра мак да муж чы ны, яко га 

заўва жае, але той ма хае яму, маў-

ляў, ня ма ча су, ад ча пі ся, не па ды-

ходзь, і ад ва роч ва ец ца, па скор вае 

ха ду. Ад нак жа боль шасць лю дзей 

пад да ец ца. На ват мо гуць тра піць 

на Ва лодзь каў «по ціск» двой чы і 

трой чы на дні: ста рэе Ва лодзь ка, 

па мяць пад во дзіць.

Ва лодзь ка даў но га ліў ся, ры-

жае шчэц це ста рыць яго ны твар, 

у ва чах ня ма бляс ку, бо ад куль яму 

быць, ка лі што дня вы пі вае. Вы пі-

вае час та не адзін, а зна хо дзіць 

са бе кам па нію, і яны з бу тэль кай 

ві на ата бар ва юц ца не па да лёк у 

аль тан цы і там ба вяць час. І што 

ці ка ва, на ват у та кія хві лі ны, ка-

лі за ўва жае ка го Ва лодзь ка, вы-

торк вае на пе рад ру ку і вы хо дзіць 

з аль тан кі, па кі да ю чы са бу тэль ні-

каў, па ціс кае зноў не ка му да лонь. 

Не ба іц ца на ват, што тыя мо гуць 

без яго апра стаць піт во. Па ціс нуць 

ка мусь ці ру ку, аказ ва ец ца, на ват 

важ ней, чым ві но! Дзіў на!

Хо ць ча му здзіў ляц ца? Ця пер 

мно гае мы пры ма ем як звы чай-

ныя рэа ліі жыц ця. Ра ней дзяў чы на, 

якая за ця жа ры ла, не па браў шы ся 

шлю бам, са ро ме ла ся вый сці з ха-

ты, а сён ня пра гэ та за яў ляе на 

ўвесь бе лы свет з эк ра на тэ ле ві-

за ра. Мо жа і ён хо ча быць на ві-

да во ку, хоць не чым вы зна чыц ца. 

Ня важ на, што і ў ме жах два ра. 

Так што — да руй це, спа да ры, не 

пра ходзь це мі ма: Ва лодзь ка хо-

ча быць з ва мі ўсі мі доб ра нькім. 

А што ру кі не мыў і сён ня так са ма, 

то па цяр пі це кры шач ку яшчэ: вось 

ка лі на вя дзе па ра дак у сва ёй ква-

тэ ры, та ды за ад но і па мые.

Не каль кі ра зоў Ва лодзь ка, за-

пры кме ціў шы і мя не, так са ма ра-

шу ча мя няў на пра мак свай го ру ху, 

па ды хо дзіў і цяг нуў ру ку. Я спяр ша 

ад каз ваў уза ем нас цю, а по тым 

усё ж не па даў сваю і пры са ра ма-

ціў яго. Што ты, бра це, ка жу, за ра зу 

раз но сіш? Мо жа, ёсць хво рыя ся род 

тых, ка му ты па ціс ка еш да лонь? Ды 

і та бе ж, чуў, ра бі лі ўжо па прок муж-

чы ны, і не раз: ча го ты ле зеш кож ны 

раз са сва ёй ру кой?! Дай спа кой на 

прай сці! Коль кі мож на га ва рыць! 

На га даў так са ма яму, што су свет на 

вя до мы бія тла ніст Уле-Эй нар Б'ёрн-

да лен у час спа бор ніц тваў ні ко му не 

па да ваў ру ку, на ват спарт сме нам: 

ба яў ся, каб не пад ха піць які-не будзь 

ві рус. Па ду май, Ва лодзь ка! Зра бі 

пе ра за груз ку!

Ад нак на Ва лодзь ку ні чо га не 

дзей ні чае. Як цяг нуў усім ру ку, так 

і пра цяг вае. У тым лі ку і мне.

Учо ра су сед Пят ро, гля джу ў 

акно, ідзе да до му і ня се два па-

ке ты ма ла ка — па ад ным у ру цэ. 

А мне рас тлу ма чыў:

— Ку піў два, бо гля джу, Ва-

лодзь ка ста іць на сва ім па сту, а 

мі ма яго не прой дзеш. А так я яму, 

ка лі пра цяг нуў мне ру ку, сме ла 

ад ка заў: ба чыш жа, ру кі за ня ты! 

І пра шмыг нуў!..

ШКА ДА 
ГІЦ ЛЯ

Жон ка, вяр нуў шы ся з баль ні цы, 

дзе па ру тыд няў вы ра ша ла праб-

ле мы са зда роў ем, рас ка за ла мне 

на ступ ную гіс то рыю.

— Ці ка вая ўсё ж гэ тая Якаў-

леў на! — ся дае яна по бач, і я ад-

клад ваю ўбок свае спра вы: трэ ба 

па слу хаць. Жон ка, ве да ю чы мя не, 

абы што не бу дзе апа вя даць. — Ці, 

дак лад ней ска заць, — дзі вач ка тая 

ка бе та. Як ёсць. Муж яе, зна чыць, 

па ехаў у са на то рый і па зна ё міў ся 

там з жан чы най, тая ад не куль з 

вёс кі, з-пад Рэ чы цы. Жы ве ад на. 

І муж, трэ ба ад даць яму на леж нае, 

пры знаў ся Якаў леў не, што па ка хаў 

ін шую і на ват збі ра ец ца ра шу ча па-

мя няць сваё жыц цё — пе ра ехаць на 

ста рас ці га доў да яе, но вай ка хан кі. 

А Якаў леў на ўга ма ніц ца не мо жа: 

як жа ён па е дзе ў вёс ку жыць, лю-

дзі! Там жа, у той ба бы, сам ка заў, 

ага род амаль паў гек та ра, поў ны 

хлеў роз най жыў нас ці — па рсюк, 

кач кі, ку ры... Во яшчэ пра ка ро ву 

за бы ла ся па пы таць. А яму ж, дур-

ню, пра ца ваць нель га!

— Ча му гэ та яму нель га пра-

ца ваць? — па ці ка ві ла ся ад на з 

на сель ніц баль ніч най па ла ты. — 

Ён, што, не муж чы на? Ды, ві даць, 

яшчэ ого які! Ка лі і ў са на то рыі 

да рэм на ча су не губ ляў! Ты, ма-

ла дзі ца, неш та не да га вор ва еш, 

ці не так?

Якаў леў на, па да ло ся, на ват 

кры ху па крыў дзі ла ся, па чуў шы 

та кі не да вер да яе слоў.

— Ча му гэ та я не да га вор-

ваю? — ад ра зу знай шла ся яна. — 

Да га вор ваю. Усё, як мае быць. 

Яму ж, дур ню, два кла па ны на 

сэр цы па ста ві лі штуч ныя, ча му і 

ў са на то рый тра піў. Хто б яго па-

слаў ту ды, ка лі б не быў хво ры? 

А ку ды ж яна, мым ра тая вяс ко вая, 

цяг не яго та ко га хво ра га? Я так 

ра зу мею: толь кі на вер ную смерць. 

На па гі бель.

Нех та з жан чын па жар та ваў:

— Дык ча го ты бя ду еш? Хай 

едзе — па мрэ, то ў ця бе і га ра з 

пля чэй: ха ваць не трэ ба са мой.

Вось тут Якаў леў на не на жарт 

па крыў дзі ла ся:

— А шка да ўсё роў на гіц ля! 

Жы лі ж доў га. Дзе ці, уну кі, на ват і 

праў ну кі ёсць. Не-не, дзеў кі, шка-

да. Вель мі. Доў гі ж час пад ад ной 

коў драй спа лі... за ад ным ста лом 

елі...

— А я б, каб у мя не та кое зда-

ры ла ся, тур ну ла б не за дум ва ю чы-

ся! — ка тэ га рыч на мо ві ла Ве ра. — 

А то ге рой! Ба чы лі яго, на хаб ні ка! 

З ты мі ж кла па на мі, а ца ну са бе 

якую на бі вае, па ра зіт! Пай шоў 

прэч! Ве даць і чуць пра ця бе не 

жа даю! А ця бе, Якаў леў на, шка-

да. Па ду май, ці трэ ба та бе та кое 

да бро? Ён жа здрад нік! Плю нуць 

у мор ду яму ма ла!.. Цьфу!..

Якаў леў на ся дзе ла на лож ку і 

кі ва ла га ла вой:

— Шка да, шка да, ба бы. Як ус-

пом ню, што два кла па ны штуч ныя 

ў яго, як ус пом ню... Пра пад зе ж у 

вёс цы. Ся дзеў бы ўжо тут, у го ра-

дзе... на ўсім га то вым... Я ж та бе 

і пры ня су, і па дам... Мо жа, што з 

га ла вой у яго зда ры ла ся? Мо, да 

док та ра яму трэ ба?.. Не пад ка жа-

це, ба бы?..

Ба бы, ка неч не ж, шмат ча го 

пад ка за лі. Чу жую бя ду, як ка-

жуць, і ру ка мі раз вя ду. А ка лі муж 

і са праў ды ні вод на га ра зу не на-

ве даў хво рую, усе зра зу ме лі: сы-

шоў усё ж, ірад, кі нуў ся ў блуд!.. Не 

хлу сіць Якаў леў на.

І вы лі лі, не шка ду ю чы, шмат 

бру ду на муж чы ну-здрад ні ка, хоць 

ён быў і з дву ма кла па на мі, а яе, 

жан чы ну з доб рай, па ўсім жа ві-

даць, ду шой, пад тры ма лі як маг-

лі. А ка лі раз-по раз Якаў леў ну ў 

па ла це на зы ва лі дзі вач кай, та ды 

во чы свя ці лі ся ў яе ледзь бач ны мі 

пра мін ка мі. Мо жа, яна і са праў ды 

та кая ёсць? Што, у рэш це рэшт, у 

тым кеп ска га? Ды і не гэ та важ нае 

сён ня для жан чы ны. Га лоў нае для 

яе — каб муж, блаз нюк, не за га веў 

на тым чу жым ага ро дзе, ка па ю чы 

буль бу!..

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

Д З І В А К І?
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