
ЦЕМ НА ТА — 
СЯБ РОЎ КА 
МО ЛА ДЗІ

Так бы ло, так ёсць, так, му сіць, 

бу дзе: жан чы нам бо лей трэ ба, яны 

больш ці каў ныя за муж чын, хоць 

гэ та ім не заўж ды на ка рысць...

Не ка лі ў вёс ках мо ла дзі шмат 

бы ло, кож ны ве чар ней кія збо-

ры ў іх, кож ную су бо ту — ве ча-

рын кі ў клу бе. І доб ра каб ха дзі лі 

толь кі хлоп цы ды дзеў кі, а то ж 

і цёт кі з ба бу ля мі! Сы дуц ца пе-

рад па чат кам, па зай ма юць лаў кі 

ўздоўж сцен і ся дзяць са бе, ва 

ўсе во чы гля дзяць ды язы ка мі 

пле шчуць: у той дзеў кі спад ні-

ца за ка рот кая, у той нос за доў гі, 

той хло пец не так па стры жа ны, 

а той не ўмее тан ца ваць... А ўжо 

ка лі ён ка ля дзяў чы ны спы ніў ся 

ды раз мо ву па чаў, ка лі да до му 

яе пра во дзіў, — ледзь не ўслед 

па паў зуць... Мо ні чо га та ко га і 

не ўба чаць, але ж по тым пры ду-

ма юць і гэт кіх плё так на пля туць, 

што не ад мы еш ся!

Най боль шай «мас тач кай» тут 

цёт ка Ду ня бы ла: у яе і не се я нае 

рас ло, бо ў ма ла до сці, ка за лі, ча-

го не вы раб ля ла! Пад ста расць 

та кія заўж ды вель мі чэс ны мі ро-

бяц ца...

Ка ра цей, бя да ў ма ла дых: асоб-

ныя з дзяў чат ба яц ца ў клуб пры-

хо дзіць.

Хлоп цы ста лі ду маць, як жа па-

ла маць гэ тую за вя дзён ку, як ад ву-

чыць плят ка рак да ран ку на тан цах 

ся дзець?

Спа чат ку вы ра шы лі па-люд-

ску зра біць: аб' яў ля лі та нец спе-

цы яль на для жан чын — поль ку 

аль бо кра ка вяк. А пас ля яго ад-

ра зу ж іг ра лі марш: маў ляў, па ра 

вам, ка ха нень кія-род ныя, ідзі це 

да до му, заўт ра ж да сон ца ўста-

ваць...

Не да па маг ло: за мо рац ца цёт-

кі, па куль тан цу юць, за са пуц ца... 

І не — каб по тым на ву лі цу... Зноў 

на лаў кі па ся дуць.

Ну, та ды, як той ка заў, не бу дзе 

Гір шы — бу дзе чорт ін шы. З су сед-

няй вёс кі на ве ча рын кі час ця ком 

пры хо дзі лі хлоп цы-за бія кі. Іх толь кі 

за ча пі... Ча сам і пла ты тра шча лі, і 

да кры ві да хо дзі ла...

У той раз бой ку на ду ма лі ра зы-

граць. Па сіг на ле: му зы ка сціх ла, у 

ка лі до ры ней кі вэр хал ус чаў ся.

— Вой, у ка го ж гэ та ку ла кі 

свяр бяць? — пад ха пі ла ся з лаў кі 

Ду ня, ужо га то вая нос у дзве ры 

ўткнуць.

Толь кі па ды шла да іх, як рап там 

хліп і... хоць ты во ка вы ка лі: свят ло 

пра па ла.

А бой ка тым ча сам «ука ці ла ся» 

ў клуб.

Тут бы жан чы нам не ку ды сха-

вац ца. А ку ды? Не дзе ці ж — пад 

лаў кі не па ле зеш. Ве ра шчаць 

яны... А хлоп цам толь кі гэ та га і 

трэ ба: па го ла се па зна ва лі, дзе і 

ка то рая... Ду ні, бед най, най больш 

«уля це ла». І рап там...

Як па ча ла ся тая бой ка, так і 

скон чы ла ся: усё сціх ла, у клу бе 

за га рэ ла ся свят ло і амаль ні ко-

га там — толь кі жан чы ны спу жа-

ныя.

...З та го ве ча ра на тан цах яны 

рэд ка з'яў ля лі ся. А ка лі і пры хо-

дзі лі, да ран ку не ся дзе лі, хлоп-

цаў ды дзяў чат не аб га вор ва лі, 

плё так не пля лі. Во як не ка лі бы-

ло!

Як ста ла? Ці вам ка заць? Ні мо-

ла дзі ў асоб ных вёс ках, ні ве ча ры-

нак. На жаль.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

А ЗА СЦЕ НАК
ТА КІ ЗАСТАЎСЯ
Ста рая гэ та гіс то рыя, але на 

ма ёй ма лой ра дзі ме пом няць яе 

і да гэ туль.

Вярс ты за дзве ад на шай вёс кі 

быў пан скі ма ён так Мі ха лі на. Уся-

го і вы год там, што рэч ка ды лес. 

А зем лі бед ныя, се на жа ці так са-

ма... Бы лы гас па дар не змог вы-

плач ваць па да ткі і ўсё пра даў «з 

ма ла тка». А вось но вы стаў тры-

маць ка роў, каб угной ваць па лі, 

се яць лу бін. На рэ чцы па бу да ваў 

ва дзя ны млын, ад крыў бро вар: па-

вод ле кні гі «Па мяць» Па стаў ска га 

ра ё на, там вы раб ля ла ся што год 

11 200 вя дзёр спір ту. Пра да ваў ён 

і лес, і зем лі, у пры ват нас ці — ад-

да ле ны ка ва лак, дзе ста я лі гум ны 

(па-на ша му — та кі)...

З ча сам, пры но вай ула дзе, іх 

бу дын кі ра за бра лі, на мес цы та-

коў шэсць сем' яў па бу да ва лі ха ты. 

Атры маў ся лад ны та кі за сце нак. І з 

ра ней шай наз вай — Та кі.

Жы ха ры яго пра ца ва лі на зям лі. 

Адзін да та го ж вы паль ваў вап ну — 

і са бе, і на про даж, дру гі, ін ва лід, 

умеў ра ман та ваць абу так, яшчэ 

адзін ву чыў па су сед стве дзе так. 

А яго сын — гар ма ніст-са ма вук, 

іг раў на ве ча ры нах у клу бе. Ка ра-

цей, у за сце нак до сыць час та збоч-

ва лі лю дзі — і свае, і чу жыя.

Дык вось, аднойчы зі мой у ваз ку 

і на доб рым ка ні едзе ней кі не зна ё-

мец, пы тае ў пер шай су стрэч най:

— Які гэ та за сце нак?

— Та кі, — ад каз вае дзяў чы на.

— Які гэ та та кі? — не ра зу мее 

муж чы на.

— Та кі.

— Вось я та бе за раз па ка жу, — 

сха піў пу гу яз док, — як з людзь мі 

раз маў ляць!

— Дзя дзеч ка, я ж праў ду ка жу: 

за сце нак — Та кі! Я і са ма з тых 

Та коў.

— З Та коў? — да ця міў на рэш це 

муж чы на, але пу га ўжо ўзві ла ся 

над ка нём, і той па нёс яго з усіх 

ка пы тоў...

Ця пер у Та ках хат ня ма: пас ля 

та го, як ар га ні за ва лі кал гас, лю-

дзям да лё ка ста ла за кі ла мет ры 

ха дзіць на ра бо ту. Вось яны і рас-

пра да лі свае бу дын кі, вы еха лі ў 

ін шыя вёс кі.

А ўро чы шча Та кі жы ве. Да рэ чы, у 

ле се ка ля яго шмат гры боў і ягад.

Ле а нар да Аля шэ віч,

г. Смар гонь.

ЦЯЖ КА БЫЦЬ 
БА ГА МОЛЬ ЦАМ
Мой ай чым рас точ ку быў не-

вя лі ка га. Яго на ват у вой ска не 

бра лі — у мір ны час. А вось ка лі 

грым ну ла вай на, ужо спат рэ біў ся, 

ахоў ваў мас ты ў да лё кай Сі бі ры. 

За се мя рых, рас каз ваў, на га ла даў-

ся, а ўжо на мёрз ся... На ўсё жыц цё 

ха пі ла! Але ж га лоў нае, што аца-

леў, жы вы да до му вяр нуў ся, з ча-

сам (та ды лю быя муж чы ны ў ца не 

бы лі) да ма мы ў пры мы прый шоў. 

А вёс цы ж ці ка ва, хто ён та кі?

Пер шае, што лю дзі за ўва жы-

лі — ду жа на бож ны (у нас та кіх 

амаль не бы ло), а гэ ты, бач, ве-

дае і свя ты, і пры свят кі, тры ма ец ца 

пос ту, у ня дзе лі не пра цуе... (Ён і 

праў да з усіх свят толь кі Ра даў ні цу 

не лю біў: ка заў, што гэ та за дзень 

та кі — зран ку шчы ру юць, у абед 

га ру юць, а ве ча рам пес ні пя юць.)

Ка ра цей, Які ма ві ча ў вёс цы 

пра зва лі Ба га моль цам.

Дру гое, што за ўва жы лі, скна ра 

ён — яшчэ той: сне гу зі мой не вы-

пра сіш. А ўжо каб вы піў за свае, 

дык, на пэў на б, свет пе ра вяр нуў ся! 

«Што — чу жая ў ах вот ку, а свая ў 

пя кот ку?» — пад кол ва лі яго муж-

чы ны.

Я гэ та ве даў і не як уплы ваць 

на ай чы ма, вя до ма ж, не збі раў ся. 

Са мо па са бе атры ма ла ся.

...У той год на Вя лік дзень бы лі 

тры дні вы хад ныя, так што ў пят ні-

цу пад ве чар я ўжо быў до ма. Ма-

ма ху цень ка са бра ла на стол. Ну 

і я ж не з пус ты мі ру ка мі з го ра да 

ехаў: мая на ста ле га рэл ка, зна-

чыць, я і на лі ваю?

Пер ша му, вя до ма ж, ай чы му.

Ён сваю чар ку ру кою на крыў і 

ка жа:

— Я піць не бу ду. Сён ня пят ні ца, 

вя лі кі пост, грэх.

Га во рыць так, а воч кі, ба чу, блі-

шчаць-блі шчаць...

— Ды не, — ка жу, — гэ та не 

грэх! За мой пры езд... За су стрэ-

чу... Па ад ной, ма лень кай...

Які ма віч урэш це зга дзіў ся.

Пе рад дру гой чар кай зноў кры-

ху па ад не кваў ся. А по тым ужо і не, 

бо ўсё роў на ж аска ро міў ся...

На заўт ра я пра чнуў ся як ні чо га 

ні я ка га, а вось ай чым, бед ны, не: 

ён — бачу — ся дзіць за ста лом, 

абе руч тры ма ец ца за скро ні, ка жа, 

што ў га ла ве ні бы ку ра нят хто вы-

веў, і яны там пі шчаць-пі шчаць...

— Са гра шыў, — хрыс ціц ца, — 

да руй, мне, Бо жа! І ра туй!

— Тут, — ка жу, — не Бог да па-

мо жа, тут ін шыя ле кі трэ ба.

На лі ваю чар ку га рэл кі. Які ма віч 

тро хі ўпі ра ец ца, але ж, вы піў шы, 

пры знае:

— Гля дзі ты, сціх лі мае ку ра ня-

ты — маз гі больш не да ста юць...

Яму... А вось мне... Лёг я ўве ча-

ры спаць, а за снуць ні як не ма гу: 

свет ла ў ха це, хоць ты ігол кі збі рай 

(не ка жу чы пра ку ра нят).

— Мо жа, свят ло вы клю чым? — 

пы таю ў ай чы ма.

— Не, — той ка жа, — сён ня — 

грэх: уся ноч ная служ ба ў цэрк вах. 

Трэ ба, каб у ха це від но бы ло.

Трэ ба дык трэ ба, я цярп лю, ва-

ро ча ю ся, але ж сон ні як не бя рэ. 

Пы таю:

— А вы ве да е це, коль кі за элект-

рыч насць прый дзец ца пла ціць?

— Коль кі? — уз дрыг вае ай-

чым.

— Ды руб лёў з дзе сяць, — ка жу.

Сці шыў ся той, па ду маў, а ўрэш-

це ска заў:

— Ну то я вы клю чу... На шу лям-

пач ку Бог не ўба чыць.

...Тут вось што мо жа ці ка ва: ні я, 

ні ма ма з ха ты ні чо га ні ко му не вы-

но сі лі, не рас каз ва лі, але ўся вёс ка 

ча мусь ці ве да ла, што Ба га мо лец у 

вя лі кі пост вы пі ваў. І свят ло па ту-

шыў у свя тую ноч.

Вось так, сам та го не жа да ю чы, 

я пад ма чыў ай чы му аў та ры тэт.

У. С.,

г. Кры чаў.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж чар го вы на па мін, што 

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, гіс то рыі пош та 

пры но сіць... Так што пі шы це!
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ХА ТА З КРАЮ
Бой це ся пе ра стра хоў шчы каў, 
якія ба яц ца, са мі не ве да ю чы ча го

У пе ра поў не ным аў то бу се на мес цы для ін ва лі даў і па са жы раў з 

дзець мі еха ла вель мі ка ла рыт ная па ра, абое на доб рым пад-

піт ку. Дзя цюк, які, на пэў на, ня даў на вый шаў з мес цаў зня во лен ня: пра 

гэ та свед чы лі та ту і роў кі на ўсіх бач ных част ках це ла, хі ба што не на 

лбе, і на пам па ва ныя ва зе лі нам ку ла кі (хто «ро дам» з 90-х, ве дае, што 

гэ та та кое). Па во дзіў ён ся бе пад крэс ле на доб ра зыч лі ва, але ў ва чах 

чы та ла ся: лепш не ча пай це. Па нен ка ў яго бы ла, што на зы ва ец ца, да 

па ры: з на дзьму ты мі бо так сам вус на мі, па фар ба ва ны мі ў чор ны ко лер 

ва ла са мі, на клад ны мі вей ка мі. Але ўвесь гэ ты гла мур губ ляў ся за рас-

тра па най пры чос кай, юр лі вым по гля дам і па рва ны мі на ка ле не кал гот-

ка мі. Дзеў ка бы ла п'я ная, і па ўсім ві даць бы ло, што гэ ты стан для яе 

ўжо пры выч ны, а бо такс і вей кі — гэ та з ін ша га, бы ло га ўжо жыц ця.

Я па на ту ры не хан жа і ўво гу ле за сва бо ду но ра ваў, але тое, што 

дэ ман стра тыў на тва ры лі гэ тыя двое ў гра мад скім транс пар це, пры-

му ша ла са рам лі ва ад во дзіць убок во чы. Зда ва ла ся, яшчэ тро хі — і ў 

твар па ля ціць са рва нае ад пал кіх па чуц цяў адзен не ка гось ці з іх. Ка лі б 

гэ та бы лі за хоп ле ныя ад но ад ным пад лет кі, яно б, мо жа, і гля дзе ла ся 

больш эс тэ тыч на, чым слю ня выя п'я ныя па ца лун кі прад стаў ні коў клу-

ба «ка му да лё ка за трыц цаць», дый ма ла дым лю дзям мож на бы ло б 

прос та лас ка ва зра біць за ўва гу. Тут жа ўсе — а бы ло нас на пя рэд няй 

пля цоў цы ча ла век двац цаць пяць, ка лі не больш, на зі ра лі, бы аб лі тыя 

па мы я мі, і маў ча лі. Зра зу мець кож на га з нас па асоб ку, пэў на, мож на 

бы ло: ні хто не ха цеў на рвац ца на «ва зе лі на выя» ку ла кі. Але ж як пас-

куд на бы ло на ду шы ад гэ тай улас най пе ра стра хоў кі — ні я кі мі сло ва мі 

вам не пе ра даць.

НА РЭШ ЦЕ ад на ба бу ля, што ся дзе ла на су праць «за ка ха ных», 

не вы тры ма ла: «Ма ла дыя лю дзі, вы б ужо да до му да еха лі, ці 

што?» Ска за ла не абу ра на, хут чэй жар там, з усмеш кай. «Ка ва лер», 

які хві лін дзе сяць на зад гэ тай са май ба бу лі з пад крэс ле най вет лі вас-

цю да па ма гаў уса джвац ца на су праць, вы зве рыў ся: «Ся дзі ці хень ка, 

кар га ста рая, ка лі хо чаш жы вой да ся бе да до му да ехаць!» Тут ужо не 

вы тры ваў ма ла ды муж чы на, што ста яў по бач, хоць жон ка і ту за ла яго 

за ру каў. Ён ні чо га асаб лі ва га не зра біў, толь кі па клаў ха му ру ку на 

пля чо і ці ха пра па на ваў вый сці на на ступ ным пры пын ку. Той стра пя-

нуў ся: пай шлі, вый дзем. Я так са ма не пра мі ну ла пад ацца на вы хад: 

па-пер шае, пры пы нак быў мой, па-дру гое, ці ка ва бы ло, чым скон чыц-

ца спек такль тэ ат ра но ра ваў, па-трэ цяе (толь кі па-трэ цяе, пры зна ю ся 

шчы ра), на эк ра не смарт фо на ўжо тры ма ла на бра ным «102», каб, ка лі 

што якое, не ма ру дзя чы, кры чаць у труб ку «ра туй це!».

Ні чо га па доб на га ра біць не прый шло ся, бо, апы нуў шы ся на сліз кім 

пры пын ку, па рач ка па ча ла ха пац ца ад но за ад на го, каб не па ва ліц ца. 

Ска са ву рыў шы ся на свай го пра ціў ні ка, які хоць і быў не вы шэй шы і не 

мац ней шы за яго, але цвёр да ста яў на на гах і не вы каз ваў ні я ка га на мё-

ку на страх, зэк зу ха ва та сха мя нуў пля чы ма і па спя шаў ся рэ ці ра вац ца, 

цяг ну чы за са бой сваю абу ра ную «да му»... Ста ноў ча му ге рою эпі зо ду 

так са ма да ста ло ся ад «па ла ві ны» — увесь час, што іш лі да до ма, яна 

яго пі ла ва ла: «Та бе больш за ўсіх заў сё ды трэ ба, атры ма еш ка лі-не-

будзь па га ла ве!» — «Ну не атры маў жа! А што, гля дзець на ўсё моўч кі, 

каб пас ля са мо га ся бе не па ва жаць», — су па кой ваў ён жон ку...

Я гэ ты вы па дак, свед кай яко га дня мі ста ла, пры га да ла пас ля 

ўча раш няй тэ ле фон най раз мо вы. Па зва ні ла ўве ча ры доб рай 

зна ё май, мы ка лісь ці жы лі ра зам у ін тэр на це, яна скон чы ла ў свой час 

хім фак, па еха ла пра ца ваць у вяс ко вую шко лу, там і за ста ла ся. «Вы-

ба чай, ня ма ча су доў га раз маў ляць, — кі ну ла мне ад ры віс та ў ад каз 

на пры ві тан не, — раб лю кон курс ную ра бо ту, ма кет хі міч най фор му лы 

клею». Вы свет лі ла ся, што ро біць яна гэ та не ад ся бе, а ад ней ка га 

ўмоў на га Ва сі Пуп кі на, вуч ня дзя вя та га кла са, які бу дзе ўдзель ні чаць 

у кон кур се ад іх няй шко лы. «А ча му гэ та не ро біць сам Ва ся?» (Ла гіч-

нае, па га дзі це ся, пы тан не.) — «Ой, Ва ся ў мя не ледзь з чац вёр кі на 

пя цёр ку пе ра бі ва ец ца». — «А ча му та ды ме на ві та яго на кон курс вя-

зеш?» — «А та му што ў іх у кла се ча ты ры ча ла ве кі, усе хлоп цы, і Ва ся 

са мы ўда лы ў ву чо бе, ён у нас на ўсе алім пі я ды ез дзіць». — «А на вош та 

та ды вез ці гэ та га тро еч ні ка Ва сю на кон курс? Ня ма ў кла се па спя хо-

ва га вуч ня, дый ня ма, шко ла ж у вас уся пяць дзя сят ча ла век, на ўсе 

алім пі я ды ды кон кур сы не на бя рэш ся...» — «Па він ны ўдзель ні чаць ва 

ўсіх, ды рэк тар так ска заў, інакш яго па зба вяць прэ міі, а ён — нас. Та му 

і ро бім мно гае за вуч няў са мі». — «Дык гэ та ж ду расць поў ная і пра фа-

на цыя! Ад моў ся, ды і ўсё. Ёсць жа аб' ек тыў ныя пры чы ны — да лё ка не 

ў кож ным кла се з ча ты рох ча ла век бу дзе здат ны да хі міі ву чань!» — 

«А яно мне што, больш за ўсіх трэ ба? У та кіх шко лах, як на ша, мно гія 

на стаў ні кі так ро бяць. На што ка му не пры ем нас ці?» — «А та бе са мой 

ад гэ та га не гід ка?» — «А я ўжо пры вык ла»...

ШТО агуль на га ў гэ тых дзвюх гіс то ры ях, спы та е це? Па куль бу дзем 

маў чаць, ба ча чы хам ства, па куль бу дзем па кор лі ва вы кон ваць 

да ру чэн ні, ве да ю чы, што з аб' ек тыў ных пры чын у на шым вы пад ку іх 

вы ка наць якас на нель га, што атры ма ец ца не на ка рысць спра вы, а 

на ад ва рот, але пры гэ тым не асмель ва ю чы ся пра гэ та ска заць, ха мы 

бу дуць ад чу ваць ся бе гас па да ра мі жыц ця, а бю ра кра ты вес ці рэй у 

мно гіх важ ных па чы нан нях, зво дзя чы іх на ні што. Прын цып «абы ча го 

не вый шла», які моц на за сеў у га ло вах, — вось што ро біць нас та кі мі. 

А што мо жа «вый сці»? Ча му мы (пры нам сі, боль шасць з нас) не да-

пус ка ем, што ха му пас ля на шай за ўва гі ста не со рам на? Што чы ноў нік 

ад на го асоб на ўзя та га ра ё на пас ля та го, як ву чань са шко лы не па вя зе 

скле е ны на стаў ні кам ма кет ці на пі са нае на стаў ні кам са чы нен не, пе ра-

гле дзіць па тра ба ван ні да ма ла кам плект ных школ і не бу дзе іх ме раць 

на адзін ка пыл з га рад скі мі гім на зі я мі, дзе ў ад ным кла се на па ра ле лі 

вуч няў больш, чым ва ўсёй шко ле?.. І да вай це не бу дзем тут раз ва жаць 

пра «лад», пра «сіс тэ му». Яны што, пе ра шка джа юць нам быць пры стой-

ны мі сум лен ны мі людзь мі? Най перш пе рад са мі мі са бой.

«Бой це ся лю дзей абы яка вых», — пе ра сце ра гаў ка лісь ці Юлі ус Фу-

чык. Бой це ся і пе ра стра хоў шчы каў, якія ба яц ца, са мі не ве да ю чы 

ча го, — да поў нім яго, зы хо дзя чы з сён няш ніх на шых рэа лій. На ступ-

ную фра зу пісь мен ні ка пра маўк лі вую зго ду мож на па кі нуць без змя-

нен ня.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


