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За мест эпi гра фа: «Ня ма нi чо га больш 

прос та га, чым ус клад нiць са бе жыц-

цё».

...Мы па вiн ны бы лi раз мi нуц ца, ад на 

ад ну не па знаць, бо, па-пер шае, даў но 

не ба чы лi ся (а га ды, як вя до ма, га ды), 

бо, па-дру гое, у абедз вюх — спё ка, ка-

ра на вi рус — паў тва ру пад аку ля ра мi, 

паў тва ру пад мас ка мi, бо, па-трэ цяе, 

на ро ду на ста лiч ных ву лi цах шмат...

Але ж неш та спы нi ла. Мы па вi та лi ся, 

аб мя ня лi ся кам плi мен та мi, па га ва ры лi 

пра жыц цё-быц цё, пра баць коў-дзя-

цей i бра тоў-сяс цёр, у якiх, як быц цам, 

«усё пу цём». Хi ба... «Ве ра па вяс не 

ледзь му жа не стра цi ла», — ска за ла 

пра сяст ру пры яцель ка. «Што, ка ра-

на вi рус?» — зда га да лi ся мы. — «Го-

рай!»

Ёсць, як вы свят ля ец ца, за ра за страш-

ней шая, хоць бы та му, што...

У
СЁ па чы на ла ся ба наль на: Юля (тут i 

да лей iм ёны зме не ны), ма ла дая, до-

сыць пры го жая дзеў ка, за ка ха ла ся, 

як быц цам, у Але га Пят ро вi ча, баць ку два iх 

дзя цей, жа на та га, ста ла га муж чы ну, ды-

рэк та ра не вя лi кай пры ват най фiр мы. «Зна-

чыць, не ўсё яшчэ стра ча на?!» — па ду маў 

той, це ша чы сваё са ма люб ства.

У Юлi яно, вi даць, так са ма бы ло, а таму, 

як маг ла, да бi ва ла ся ўза ем нас цi. Для гэ та га 

то пры бi ра ла ся i кру цi ла ся по бач, то аб ры-

ва ла тэ ле фон, то пры зна ча ла спат кан нi... 

На ват ква тэ ру спе цы яль на зня ла, дзе, маў-

ляў, нi хто нi чо га не ўба чыць...

Усё гэ та (во лас сi вее — га ла ва ша лее), 

вя до ма ж, iнт ры га ва ла, вяр та ла муж чы ну 

ў да лё кую ма ла досць, i ён урэш це здаў-

ся — вы ра шыў сха дзiць (ну ча му б i не, ка лi 

«ўсе так» — i ў жыц цi, i ў кi но) — глы нуць 

ад рэ на лiну.

Ён па спра ба ваў — i раз, i дру гi, i пяты...

Праў да, чым да лей, тым з мен шай ах-

во тай, бо ра ман ты ка не як не пры кмет на 

знiк ла (на зме ну ёй прый шлi... аба вяз кi), 

бо не хапа ла ча су (ра бо та, сям'я, iн шыя за-

хап лен нi), бо не па да ба ла ся хлус ня i крыў-

дзi ла мер кан тыль насць: толь кi спа чат ку, 

як вы гля да ла, яго ка хан ка ра да бы ла яму 

са мо му (з квет ка мi, цу кер ка мi, бу тэль кай 

вi на...). З ча сам усё смя лей i смя лей яна 

пра сi ла апла цiць не толь кi ква тэ ру (што, як 

быц цам бы, са мо са бой...), але i но вую ка на-

пу, смарт фон (жон ка з дач кой та кiх не ме лi), 

пу цёў ку ў дом ад па чын ку...

Коль кi ра зоў ён жар там на гад ваў, што на 

гэ та «не пад пiс ваў ся», што яго проз вi шча 

не Аб ра мо вiч i за вуць яго не Ра ман, але 

Юля ў ад каз так мi ла шча бя та ла i за зi ра ла 

ў во чы, што ён ка заў: «Доб ра...У апош нi 

раз...»

I спат кан не, ду маў, на рэш це апош няе — 

ка лi не гэ та, дык на ступ нае. За ста ва ла ся 

толь кi зруч ны мо мант знай сцi: ска заць, што 

да лей iм не па да ро зе, што ў яго, маў ляў, 

сваё жыц цё, у яе сваё, што бо лей яны су-

стра кац ца не бу дуць.

Алег Пят ро вiч i з дум ка мi ўжо са браў ся, 

i сло вы па трэб ныя знай шоў, ды пра мо вiць 

iх не па спеў. Пры чы на зноў жа са мая ба-

наль ная: па лю боў нi ца па хва лi ла ся, што ця-

жар ная (упер шы ню), што хо ча на ра дзiць — 

ад яго, што ў край нiм вы пад ку га да ваць 

ма лое бу дзе са ма, хоць, вя до ма ж, ха це ла б 

раз лiч ваць на муж чын скую пад трым ку i да-

па мо гу.

Муж чы на (што бы ло ра бiць) па вёў ся бе 

так, як на ле жыць: гэ та зна чыць, усё зра зу-

меў i зга дзiў ся. Упо тай кi ад сям'i, ад жон-

кi знай шоў но вую кры нi цу да хо даў, стаў 

эка но мiць на лаз нi, ры бал цы i су стрэ чах з 

сяб ра мi, але да ро даў да па ма гаў ка хан цы 

гра шы ма.

Ды i по тым на яе з дач кой не за быў ся... 

каб i ха цеў, бо Юля час ця ком зва нi ла i пi са-

ла яму, «скiд ва ла» фо та карт кi, скар дзi ла-

ся, што яны з ма лой ледзь зво дзяць кан цы 

з кан ца мi, што ад ной га да ваць дзi ця «не-

нармальна» i вель мi цяж ка (фi зiч на), што 

ёй урэш це па трэб на кан крэт ная да па мо га: 

то па ся дзець з дач кой, па куль яна па ле чыць 

зу бы, то па мя няць сан тэх нi ку, то не ку ды 

з'ез дзiць (ма шы ну ж ён ёй не ку пiў)...

Шмат бы ло прось баў, пры чым зра зу ме-

лых, на якiя Алег Пят ро вiч хоць-не хаць ад-

гу ка ўся. Але не заўж ды: ча сам ён ка заў Юлi 

«не» i ў ад каз на яго ча го толь кi нi чуў — аж 

да гроз на га: «Ах так?! Та ды я...»

П
А ГРО ЗА сха дзiць да яго да до му, су-

стрэц ца з жон кай i ўсё рас ка заць 

пра гу ча ла, ка лi дзi ця цi споў нiў ся 

год, а по тым ста ла свай го ро ду «чыр во-

най ану чай», якой ма ла дзi ца раз мах ва ла 

ўвесь час...

I та кiм чы нам, вя до ма ж, шмат ча го да-

ма га ла ся, бо Алег Пят ро вiч ужо ве даў Юлiн 

ха рак тар: жыў i ба яў ся, што ад ной чы яна i 

праў да на пi ша, вы кла дзе су мес ныя фот кi 

аль бо па зво нiць у дзве ры — за явiц ца да-

моў i та ды...

Та ды — ён ра зу меў — ад яго ад вер нуц ца 

дзе цi (пе ра ход ны ўзрост), асу дзiць рад ня 

(«Яко га раж на не ха па ла?!»), не да руе жон-

ка: як са ба ку вы га нiць з до ма. А iс цi яму 

ня ма ку ды...

Зна чыць, рух не жыц цё...

Ад ду мак пра гэ та ў Але га Пят ро вi ча 

пух ла га ла ва, яго дай ма ла бяс сон нi ца: 

ён пакры се «ўсы хаў», хва рэў (ад куль што 

ўзя ло ся?!) i мiж во лi ўсё час цей i час цей ду-

маў пра са ма губ ства.

На пэў на, та му ад ной чы i не вы тры маў, 

ле пей, па ду маў, жу дас ны ка нец, чым жу да 

без кан ца, i ў ад каз на жон чы на «ну што 

з та бой?!» здаў ся: шчы ра, як на ду ху ўсё 

рас ка заў.

Пас ля гэ та га, на шчас це, iс тэ ры кi не бы-

ло, слёз i па про каў — так са ма. Як i бач ных 

дзе ян няў... А вось ня бач ныя...

Ледзь не на заўт ра жон ка, яна ж за гад-

чы ца ад на го дзi ця ча га сад ка, па еха ла ў 

дру гi са док — у той, ку ды ка хан ка ва дзi ла 

ма лую, па гля дзе ла на дзяў чын ку (што здзi-

вi ла, — нi кроп лi не па доб ную нi на Але га, 

нi на iн шых яго дзя цей). А за ад но па чу ла, 

што ма ма ў ма лой нi дзе не пра цуе, што за-

бi рае дзi ця са ма, а вось пры вод зяць яго 

час ця ком ка ва ле ры — то адзiн, то дру гi... 

«Баць ка?» — «Нi ко лi».

Не праб ле май ака заў ся i тэст на баць коў-

ства, якi па ка заў, што дзi ця не ад Але га, што 

яго, як той ка заў, прос та раз вя лi... У тым 

лi ку i на гро шы.

С
ПА ГА НЯЦЬ iх (бы ло б з ка го) сям'я 

не ста ла: прос та па тлу ма чы ла Юлi, 

што ха ля ва скон чы ла ся, што дур-

ных хай шу кае ў iн шым мес цы.

За ма ла дзi цай, як па да ло ся, гэ та не за-

ржа вее, бо яна ў ад каз за явi ла, што ча су 

яшчэ прай шло ня шмат: яна пом нiць, з кiм 

«ус ту па ла ў блiз кiя ад но сi ны». А та му — 

сце ра жы це ся — «усiх пе ра бя рэ», але баць-

ку сва ёй дач кi ўсё роў на ад шу кае. I ён — 

нiдзе не дзе нец ца — бу дзе «рас плач вац ца» 

за свае ўчын кi.

Гра шы ма? Ду шэў ным спа ко ем? Слязь мi 

блiз кiх? Сям' ёй?

...«Ко го ток увяз — всей птичке про-

пасть» — гэ та рус кая пры маў ка.

Бе ла рус кай, якая ад па вя да ла б ёй, зда-

ец ца, ня ма, а та му — крый бо жа! — «Кiп цю-

рок ушча мiў ся — усёй птуш цы гi нуць».

Але на Емель ян чык,

г. Мiнск.

ЧАС РАС ПЛА ТЫ,
або Хто сам ся бе сце ра жэ, та го i Бог бе ра жэ

...

На чу жых па мыл кахНа чу жых па мыл ках

Ка жуць, дзе цi — гэ та ра-

дасць, але ў мя не гэ тая фра-

за час ад ча су вы клi кае нер-

во вы смех. У ма iм вы пад ку 

дзе цi — су куп насць шчас ця, 

го на ру i ра дас цi ра зам з кло-

па там, цяж кас ця мi i нер ва мi. 

На ша сям'я лi чыц ца шмат-

дзет най, зна чыць, па iдэi, мае 

дзе цi нi бы та ра ней за iн шых 

ста но вяц ца са ма стой ны мi. 

Згод на, але толь кi i баць кi ў 

та кiх сем' ях хут чэй ста но вяц-

ца сi вы мi. Пры ву чыць дзя цей 

ха дзiць са ма стой на ў шко лу 

цi гур ток — са праўд ны жыц-

цё вы хо рар!

Пра тое, што мае ма лыя га то вы 

да са ма стой ных «па хо даў», звы-

чай на па ве дам ля юць яны са мi. 

Ста рэй шая дач ка ста ла пра сiц ца 

ха дзiць ад на ў шко лу ў дру гiм кла-

се. Я су мня ва ла ся, але вы ра шы-

ла не пе ра шка джаць яе iмк нен ню. 

У той дзень Аляк санд ра бы ла на-

столь кi ўзру ша ная тым, што я да-

зво лi ла ёй па ехаць на тра лей бу се 

два пры пын кi да шко лы, што пра-

пус цi ла па трэб ны. Яна так рас хва-

ля ва ла ся, што, ка лi па ве дам ля ла 

гэ тую на вi ну па ма бiль ным тэ ле-

фо не, гуч на рас пла ка ла ся. Я так 

ха це ла iм гнен на спы нiц ца по бач 

з ёй, су па ко iць i аб няць... Са ма ж 

па са дзi ла яе ў гэ ты ня шчас ны тра-

лей бус, доб ра яшчэ, што не па-

спе ла да ле ка ады сцi ад пры пын ку. 

У той мо мант не хвi лi ны — се кун ды 

доў жы лi ся веч на! Я не змаг ла ча-

каць на ступ на га i... па бег ла! Нi ко лi 

ў жыц цi я так шпар ка не бе га ла. 

Хут ка ўжо моц на тры ма ла ў сва iх 

аб дым ках спа ло ха ную дач ку. Яна 

пра сi ла пра ба чэн ня, i, па вер це, на 

на ступ ны дзень мне бы ло вель мi 

ня прос та пад да цца на яе ўга во ры 

даць ёй дру гi шанц. Ка лi па са дзi ла 

яе ў транс парт, то не пай шла спа-

кой на да до му, а на кi ра ва ла ся пеш-

шу за тра лей бу сам. Су па ко i ла ся, 

ка лi ўба чы ла, як ма лая вый шла 

на па трэб ным пры пын ку i ве се ла 

па бег ла ў бок шко лы.

Сын мой пры клад на ў тым жа 

ўзрос це стаў пра сiц ца ха дзiць адзiн 

у ба сейн. У шко лу яму не бы ло сэн-

су ха дзiць са ма стой на, бо заў сё-

ды вы хо дзi лi i iш лi з до му ра зам, 

бо по бач са шко лай знаходзiў ся 

садок, у якi я ад во дзi ла яго ма лод-

шую сяст ру. Да ба сей на трэ ба бы-

ло iс цi ад на ша га до ма пры клад на 

кi ла метр. Але са мае страш нае — 

да ро га! Та му, на ват ка лi я па га-

дзi ла ся, то вы ра шы ла не ры зы ка-

ваць i цi хень ка пай сцi за сы нам, 

каб па гля дзець цi да стат ко ва ён 

бу дзе ўваж лi вы, пе ра хо дзя чы ву-

лi цу. Па мя таю, бы ла зi ма, да во лi 

сур' ёз ны ма роз. I вось бя жыць мой 

Мi ша ў ба сейн пры ско кам i рап там 

спы ня ец ца. Не каль кi хвi лiн раз-

гля дае вы со кую гур бу — i ска ча 

ў яе. Яму так спа да ба ла ся ку ляц-

ца ў сне зе, што ён ужо вы ра шыў 

не iс цi па тра ту а ры, а так i ка цiў ся 

да са май да ро гi. Я нер ва ва ла ся! 

Бы ло ж хо лад на, i ён пас ля сва ёй 

за ба вы, па ма iм уяў лен нi, увесь 

мок ры прый дзе ў ба сейн, а по тым 

пас ля трэ нi роў кi апра не мок рую 

курт ку, i зноў на ма роз. Да та го 

ж ён та кiм чы нам дак лад на згу-

бiць тэ ле фон. Ледзь стрым лi ва ла 

ся бе, каб не кi нуц ца да сы на i не 

ад чы таць яго за без ад каз насць. 

Да ро гу ён пе рай шоў вы дат на: усё 

па пра вi лах i так смеш на кру цiў 

га ла вой на пе ра хо дзе, каб пе ра-

ка нац ца, што ўсе ма шы ны ўсё ж 

спы нi лi ся. У ба сейн з-за свай го 

спо са бу ру хац ца ён спаз нiў ся, а 

па тэ ле фо не пе ра кон ваў мя не, што 

курт ка су хая. Ця пер ён у на шай 

сям'i са мы за гар та ва ны, нi я кi ма-

роз яму не страш ны.

Уля пра сi ла ся быць са ма стой-

най з пер ша га кла са, але я ра шы-

ла ся па спра ба ваць ад пус цiць яе 

лi та раль на за па ру тыд няў да кан-

ца на ву чаль на га го да дру го га кла-

са. Я рых та ва ла яе да гэ та га дня: 

быў аб га во ра ны кож ны крок, усе 

ва ры ян ты раз вiц ця не прад ка заль-

ных па дзей. I вось у пэў ны дзень 

за бра ла Улю з «прад лён кi», па са-

дзi ла ў тра лей бус, а са ма ў кра му 

пай шла. Хут ка ад пра вi ла ся сле-

дам за ёй. Па да мо ве Уля па вiн на 

бы ла прый сцi да до му i ад ра зу мне 

па тэ ле фа на ваць, але мой апа рат 

усё маў чаў. Я не вы тры ма ла, ста ла 

на бi раць дзi ця — не ад каз вае! Ужо 

дры жа чы мi ру ка мi на бра ла да маш-

нi ну мар — i там яе не ака за ла ся. 

Вось тут я да ве да ла ся, што та кое 

па нiч ная ата ка. Зу сiм не ўяў ля ла, 

што мне ра бiць. Дум кi i фан та зii 

не да ва лi спа кою: вы кра лi, за бiлi, 

пра еха ла пры пы нак, па да ро зе 

сустрэ ла сяб роў ку i пай шла ў iн шы 

двор (яна мо жа!)... Вы хо джу з тра-

лей бу са, га ла ва ба лiць, у ву шах гу-

дзе, но гi ват ныя, кро кi ня ўпэ не ныя. 

Тэ ле фа ную iзноў да моў — ня ма! 

Ра зу мею, што па ра звяр тац ца ў 

мi лi цыю i рап там за ўва жаю ба ка-

вым зро кам зна ё мую кур тач ку... 

Дзяў чын ка толь кi вый шла з марш-

рут кi i збi ра ла ся пе ра хо дзiць да ро-

гу. Пер шая дум ка — лепш са ма 

пры б'ю, по тым — спа лох, — ча му 

з марш рут кi i наогул не з бо ку гiм-

на зii? Ака за ла ся, што Уля за сну-

ла ў тра лей бу се i пра спа ла свой 

пры пы нак. Ка лi пра чну ла ся i зра-

зу ме ла, што ад бы ло ся, вы ра шы-

ла мне не тэ ле фа на ваць, каб я не 

тур ба ва ла ся. Пе рай шла да ро гу i 

ста ла ча каць свай го тра лей бу са. 

Але хут чэй пры еха ла марш рут ка, 

i яна па пра сi ла кi роў цу да вез цi 

яе бяс плат на, рас ка заў шы яму, 

як аза ла ся на тым пры пын ку. На 

зван кi мае не ад каз ва ла, бо зра-

бi ла цi хiм гу док. Дач ка не вы гля-

да ла на па ло ха най, рас каз ва ла 

мне гэ та, як смеш ную гiс то рыю. 

Ка неш не, у тым го дзе яна больш 

са ма стой на не ез дзi ла. Сён ня ўжо 

ез дзiць, але ўсве дам ляе, што ка-

лi не па зво нiць свое ча со ва, то на 

ты дзень па зба вiц ца гэ тай пры вi-

леi. За раз са стра хам па гляд ваю 

на Ма ла нню, са мую ма лод шую ў 

на шай сям'i i... трош кi нер во ва ча-

каю час iкс.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

#яжмацi#яжмацi

ПРА БЕЖ КА, ХВА ЛЯ ВАН НЕ I ЖАХ,
цi Гiс то рыя з'яў лен ня сi вых ва ла соў
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