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Сён ня нач ное дзя жур ства на ле жыць 

мне. Бу дзе жоў ты, як ста рая па пе ра, круг 

ад на столь най лям пы, бу дзе веч ная кні га 

з дроб ным шрыф там, апош нюю ста рон ку 

якой пе ра гар ну та ды, ка лі аб ры нец ца на 

свет дру гі па топ, бу дзе пра ніз лі ва-гуч нае 

ці кан не га дзін ні ка — пульс ча су. Бу дзе 

ноч...

А па куль што хут кім кро кам іду па го-

ра дзе. Парк сце ле пад но гі мок рае кля но-

вае ліс це ко ле ру зо ла та. Ша ры ліх та роў, 

вы мы тыя да бляс ку, ко цяц ца ўздоўж алеі, 

не ад ста ю чы ні на крок. І я бя гу — не ма-

гу ўтры мац ца. На скры жа ван ні жоў тае 

свят ло дае пе ра вес ці ды хан не, але гэ та 

не каль кі се кунд. Плынь пад хоп лі вае мя не 

і ня се да лей. Міль га юць віт ры ны, га зет-

ныя ша пі кі з ру чай ка мі ці каў ных да та го, 

што ро біц ца ў све це, ла вач кі і аран жа выя 

ка мі зэль кі ад каз ных за чыс ці ню го ра да... 

Звы чай на плынь па кі да ла мя не як раз ля 

не аб ход ных дзвя рэй, але гэ тым ве ча рам 

я са ма вы па ла з яе. Вы па ла, бо ўба чы ла 

жан чы ну з пус ты мі ва чы ма (у ТА КІХ во чы 

заў сё ды пус тыя).

Яна ся дзе ла на пры ступ ках ля дзвя рэй 

жа но чай кан суль та цыі, бе лая, як крэй да. 

Гля дзе ла це раз рэ чы і лю дзей, не пла ка ла 

і, зда ва ла ся, не ды ха ла. Яна пра мерзла 

да кас цей, за пэц ка ла бру дам па лі то ко ле-

ру ка вы з ма ла ком. Я пай шла да лей, бо 

ве да ла, што, ка лі за га ва ру з не зна ём кай, 

пач ну яе шка да ваць. Гэ та нель га...

Я спы ні ла ся пе рад ста рым двух па вяр-

хо вым до мам з за бі ты мі крыж-на крыж 

вок на мі і гуч на ўцяг ну ла па вет ра, гор кае, 

што па лын. «Толь кі азір ні ся!» — пры гра-

зі ла са бе і рва ну ла з усяе сі лы пе ра ко ша-

ныя дзве ры з аб луп ле най фар бай.

Гэ ты ста ры бу ды нак быў мес цам ма ёй 

пра цы. Hіxтo ў го ра дзе на ват не зда гад-

ваў ся, што ў ім жы вуць дзе ці. Тыя дзе ці, 

што маг лі б ха дзіць па зям лі, га ва рыць 

пры го жай мо вай, спя ваць цу доў ныя пес ні, 

смя яц ца, пла каць, ра да вац ца і су ма ваць. 

Яны маг лі б жыць, ка лі б у бу дын ку по бач, 

у той са май жа но чай кан суль та цыі, іx не 

па зба ві лі та кой маг чы мас ці.

Я за чы ні ла за са бою дзве ры і пры ціс-

ну ла ся да іx іл бом. Я ба я ла ся па вяр нуц ца 

і ўба чыць не мі ну чае. Я ве да ла, што за 

спі най ма ёй, за ста лом, які на сён няш-

нюю ноч ста не ма ім пры стан кам, ся дзіць 

дзі ця — хлоп чык ці дзяў чын ка (хут чэй за 

ўсё, дзяў чын ка), — чыя ма ці (хо ць якая 

яна ма ці?) бры дзе за раз па ву лі цах нач но-

га го ра да ў па лі то ко ле ру ка вы з ма ла ком 

і ве дае, што ўсё для яе скон ча на.

— Ска жы це...

Я здры га ну ла ся, па чуў шы то нень кі, бы 

зва но чак, го лас.

— Вы — мая ма ма?

Я па вяр ну ла ся па воль на-па воль на ў 

спа дзя ван ні, што мне прос та па да ло ся. 

Але за ста лом у бе лым (яны заў сё ды 

хо дзяць у бе лым, на шы дзе ці) ся дзе ла 

дзяў чын ка з за ла ты мі, як ліс ты ў пар ку, 

ва ла са мі. Яна гля дзе ла на мя не, і во чы яе 

бы лі не пус тыя. Не ча ла ве чыя во чы, бо і 

са ма яна бы ла не ча ла ве кам, а анё лам 

(мы не ра зу ме ем, ча му ў на шых дзя цей 

не рас туць кры лы...).

Дзяў чын ка паў та ры ла сваё пы тан не 

яшчэ раз. Я па ды шла, узя ла яе на ру кі, 

се ла. Яна зруч на ўлад ка ва ла ся на мaіx 

ка ле нях, аб ня ла pyкамі за шыю, змах-

нуў шы з каў ня ра па лі то кро пель кі даж-

джу. Я ве да ла, што ця пер, у пер шае ж ім-

гнен не, па він на рас ка заць ёй праў ду. 

Heкалі даў но мы з ка ле га мі спра ча лі ся, 

ці вар та га ва рыць на шым дзе цям пра тое, 

хто яны. Спяр ша я бы ла су праць, але по-

тым зра зу ме ла: для та го каб вы кон ваць 

ра бо ту, ім па трэб на ве даць.

— Як ця бе за вуць? — спы та ла я, каб 

хоць на не каль кі ім гнен няў ад цяг нуць мо-

мант праў ды.

— Свет ля чок, — ска за ла дзяў чын ка.

— Я не твая ма ма, Свет ля чок.

Ты ся чу ра зоў ба чы ла, як гас нуць дзі-

ця чыя во чы пас ля гэ тых слоў.

— Та ды хто?

— Ве да еш, твая ма ма ад ной чы моц на 

за ка ха ла ся і аслеп ла ад cвaіx па чуц цяў. 

Яна не за ўва жа ла ні чо га на во кал, жы ла 

толь кі імі. Пра жон ку і дзя цей свай го ка-

ха на га яна да ве да ла ся толь кі та ды, ка лі 

рас ка за ла яму пра ця бе, пра тое, што ты 

бу дзеш.

— А та та?

— Лю дзі час та ро бяць па мыл кі, Свет-

ля чок. Та му ён папpacіў тваю ма му ні ко лі 

больш яго не тур ба ваць і знік. А яна бы ла 

сла бая і га нар лі вая ад на ча со ва, ба я ла ся 

ско сых по зір каў і та го, што ска жуць пра 

яе ў ма лень кім го ра дзе.

— Ма ма вы ра шы ла, што я ёй не па-

трэб ная?

— Так, — нель га бы ло хлу сіць на шым 

дзе цям. — Яна пай шла ту ды, дзе лю дзі ў 

бе лых ха ла тах да па ма га юць па зба віц ца... 

раз ві тац ца... вы зва ліц ца...

Я не маг ла па да браць сло ва.

— Я зра зу ме ла, — апус ці ла га ла ву 

дзяў чын ка, а по тым зноў па гля дзе ла мне 

прос та ў во чы. — Гэ та спра вяд лі ва?

— Не спра вяд лі ва, — не за дум ва ю чы-

ся, ска за ла я. — Ты, на пэў на, ста мі ла ся, 

Свет ля чок? Пой дзем, я па ка жу та бе твой 

ло жак.

Мы ціxa па ды ма лі ся па лес ві цы, каб 

не па тры во жыць cваімі кро ка мі ін шых 

дзя цей.

Я пра вя ла яе па між дву ма ра да мі лож-

каў і па ка за ла воль нае мес ца. Яна на-

блі зі ла ся, пра вя ла ма лень кай ру кой па 

мяк кай тка ні не бе лай нач ной са роч кі, 

рас кла дзе най па верх коў дры.

— Та бе да па маг чы?

Яна кіў ну ла і па вяр ну ла ся спі най, каб 

я маг ла рас шпі ліць гу зі кі. Я вы зва лі ла 

адзін, дру гі, трэ ці... І толь кі на чац вёр тым 

пле чы Свет ляч ка дроб на за дры жа лі. Ім-

гнен на па вяр нуў шы дзяў чын ку да ся бе, я 

моц на аб ня ла яе, ні бы ха це ла вы ціс нуць 

увесь боль з гэ та га ма лень ка га ча ла ве-

ка.

— Ска жы це, ва ўcіx гэ тых дзя цей так-

са ма не бу дзе жыц ця?

— Жыц цё бу дзе. Толь кі ін шае. Ты ўсё 

зра зу ме еш по тым.

— Ча му ма мы кі ну лі іx? Та му што бы лі 

та кія сла быя, як мая?

— Cітуацыі роз ныя, Свет ля чок. Вось 

ба чыш, зле ва ад ця бе спіць дзяў чын ка. 

Яе за вуць Со ней ка. Свет лае імя, праў да? 

Ма ма гэ тай дзяў чын кі за ця жа ра ла і не ча-

ка на за ста ла ся без му жа. Ён за гі нуў, у яе 

на ру ках ужо бы лі пя цё ра сы ноў, над га-

ла вой — дах здым най ква тэ ры... Вы ба ру, 

зда ва ла ся, не іс на ва ла. Ма ма Со ней ка 

зра бі ла тое са мае, што і твая.

— А гэ ты хлоп чык на лож ку спра ва? — 

спы та ла дзяў чын ка.

— Ліxтарык. Яго ма ма яшчэ дзяў-

чын кай звя за ла ся з дрэн най кам па ні яй 

і ад ной чы ра ні цай пас ля вя сё лай но чы з 

во да рам га рэл кі пра чну ла ся по бач з не-

зна ём цам. Гэ та быў ка нец. У шко ле, до-

ма — паў сюль хут ка ста ла вя до ма. Асаб-

лі ва зла ваў ся стро гі баць ка, па абя цаў шы 

ні ко лі не да ра ваць. Прос тае вый сце пад-

ка за ла ста рэй шая сяст ра, за ру ку ад вя ла 

ку ды трэ ба. Ліxтарык так і не на ра дзіў ся, 

а дзяў чын ка, яго ма ці, по тым па мер ла. 

Ёй бы ло 15...

Свет ля чок маў ча ла, толь кі рэд кія 

ўcxліпы ўва хо дзі лі ў маё пля чо, як на-

жы.

— Ска жы це, я... Мы ка лі-не будзь уба-

чым cвaіx мам?

— Уба чы це, — ска за ла я. — Ты пра ўсё 

да ве да еш ся заўт ра.

Я па са дзі ла яе на ло жак, да па маг ла 

зняць су кен ку і апра нуць са роч ку, по тым 

на кры ла коў драй і па ца ла ва ла ў лоб.

— Даб ра нач.

Я бег ла па ка лі до ры. Лecвіца... На рэш-

це! Ця пер мож на пла каць уго лас. Я се ла 

за свой стол. Той са мы. І ста рон ка раз-

гор ну тай кні гі хут ка раз мок ла ад слёз, як 

ка раб лік з га зет най па пе ры, што па цяр-

пеў кру шэн не ў вір лі вым ру чаі.

Ве да е це, ча сам я пра клі на ла сваю ра-

бо ту, ча сам мне зда ва ла ся, што я зма гу 

без яе жыць. Дар ма.

Усю ноч я ся дзе ла без ру ху, а по тым 

не за ўваж на за сну ла цяж кім, як веч насць, 

сном. Сон ца з'я ві ла ся рап тоў на... Яно 

прай шло праз за бі тыя дош ка мі вок ны і 

за лі ло па кой цёп лым грэц кім мё дам. Наш 

дом ажы ваў. Дом ма лень кіх анё лаў...

Ту па цен не бо сых но жак пры му сі ла мя-

не сха мя нуц ца. Я пад ня ла ся з крэс ла і 

за мер ла ў ча кан ні: вось за раз па лес ві цы 

ско цяц ца мне на су страч на шы дзяў чын кі і 

хлоп чы кі з не звы чай ны мі імёнaмі... Ад нак 

ту па цен не рап там сціх ла. Я спяр ша спу-

жа ла ся, а по тым ycпoмніла пра Свет ляч ка. 

Ві даць, дзе ці за ўва жы лі, што ў іx пакoі з'я ві-

ла ся но вень кая, і за раз рас пыт ва юць яе.

Я па гля дзе ла ся ў люс тэр ка на сця не. 

Ва ла сы бы лі зблы та ныя, а во чы — cyxія і 

гор кія. Я пай шла на верх. Дзе ці са праў ды 

aбступілі Свет ляч ка.

— Доб рай ра ні цы, — усміх ну ла ся я.

3 ра дас ны мі вок лі ча мі яны кі ну лі ся да 

мя не, ледзь не збіў шы з ног.

— Вось га рэ зы, зу сім вы рас пус ці-

лі ся! — па чуў ся ад дзвя рэй го лас ма ёй 

ка ле гі, той, што прый шла на дзён ную 

зме ну.

Kaлі дзе ці кі ну лі ся жа даць доб рай 

paніцы ма ёй на пар ні цы, да мя не ціxa па-

ды шла Свет ля чок.

— Вы абя ца лі мне рас ка заць...

Я ўзя ла яе за ру ку і па вя ла ў свой па-

кой. Сю ды, на Ка на пу Сак рэ таў, пры во-

дзі ла кож на га. І кож на му рас каз ва ла ад но 

і тое ж.

— У ця бе ця пер бу дзе пра ца, Свет-

ля чок.

— Пра ца? — яна пе ра пы та ла без уся-

ля кай ці ка вас ці.

— Так. Ве да еш, на све це вель мі шмат 

жан чын, якія за раз зна хо дзяц ца ў ста не 

ва ган ня, ду ма юць, ро бяць вы бар, як не-

ка лі твая ма ма. Дык вось, на шы дзе ці, і 

ты ў тым лі ку, пры хо дзяць да гэ тых жан-

чын у снах і рас каз ва юць, уга вор ва юць, 

спра бу юць за сце раг чы ад па мыл кі, збе-

ра га ю чы тым са мым ін шых хлоп чы каў і 

дзяў чы нак.

— Гэ та да па ма гае?

— Да па ма гае. Не заў сё ды, зра зу ме ла, 

але ўсё ж.

Яе тва рык за свя ціў ся ўсмеш кай:

— Ка лі я ма гу па чаць?

Юль я на ПЯТ РЭН КА

ВУ ЧУ СЯ 
НЕ БЫЦЬ 
МА МАЙ

Мар го па бы ва ла ў ру ках ве тэ ры на ра — ця пер 

ёй ні ко лі не зве даць ра дас ці і смут ку ма ця рын-

ства. Та му яна раў на душ на на зі рае праз акон ную 

шы бу за тым, як су сед ская чор ная кот ка пе ра цяг-

вае це раз плот свой не па слух мя ны вы ва дак.

Ка ця ня ты пі шчаць і пра ці вяц ца, бры ка юц ца і 

вал ту зяц ца між са бой. Толь кі ма ма пе ра цяг не за 

ка рак пер ша га і возь мец ца за дру го га, як пер шы 

зноў пад ле зе ў шчы лі ну пад пло там, апы нец ца ў 

на шым га ро дзе і пач не ку саць яе хвост ды ця гаць 

за ву шы бра тоў і сяст ры чак. Усе чац вё ра ад ноль-

ка ва пу шыс тыя і ру дыя — і мы з Мар го дак лад на 

ве да ем, хто іх та та.

Вя ліз на му пер су з кір па тай мор дач кай і за кру-

ча ны мі ву са мі не па шан ца ва ла: ці то згу біў ся, ці 

то вы кі ну лі. З шы коў на га і ве ліч на га ка ра ля ён 

па сту по ва пе ра тва рыў ся ў пі ра та і раз бой ні ка: 

ад но во ка, ра за дра ныя ву шы, пе ра бі тая ла па і 

вы цві лая, з каў ту на мі поўсць. Але і ў та кім вы гля-

дзе бы лы ка роль за ста ец ца ма нар хам: з абу рэн-

нем па тра буе на чу жых ган ках па да ткі — ры бу і 

са сіс кі, з па гар дай драж ніць з пла тоў ні жэй шую 

ра су са бак, не дае пра хо ду це раз свае ўла дан ні 

ні вод на му ка ту-чу жын цу і лёг ка да га няе лю бую 

кот ку-фрэй лі ну, на якую толь кі ўпад зе по зірк.

На ват мая храб рая ка ра ле ва і тая асце ра га ец ца 

пер са. Мар го абы хо дзіць ад на во ка га за двац цаць 

кро каў, па куль той ад па чы вае ў цянь ку пад кус том 

па рэ чак, ва ру шыць ру дым хвас том і на зі рае за 

па рад кам. Да шмат лі кіх сва іх на шчад каў вя лі кай 

спра вы яму ня ма. Ля жыць па важ на, як леў.

Мой муж так са ма Леў. Па га ра ско пе. І так са-

ма лю біць па важ на па ля жаць. Пад па рэч ка мі — 

менш, на ка на пе з пуль там ці кніж кай — больш. 

З сы нам асаб лі ва не нянь чыц ца. Лі чыць: усё, што 

мог, яму даў, у га ла ву ўклаў. Па ра ду ці да па мо гу 

сын атры мае, ка лі спат рэ біц ца. Ас тат ня му на ву-

чыц ца сам, праз аса біс тыя шыш кі, сі ня кі і граб лі. 

Як усе. Інакш не маг чы ма.

А я? Я — льві ца, ваў чы ца і мядз ве дзі ца! Ру ха-

ю ся без шу му, ба чу ў цем ры, чую зда лёк і не сплю 

на ча мі! Я — МА МА! На ват ка лі са браць з ва ко ліц 

усіх кла пат лі вых ко так і ку рыц-квах тух ды склас ці 

іх на ва гі, то і яны не пе ра ва жаць: сваё дзі цят ка 

я пе ра ня су це раз лю бы плот і ўся ля кую лу жы ну. 

Рас ча шу, пры бя ру і рас праў лю хвос цік. За шпі лю 

гу зі кі і за вя жу шнур кі. Пры ня су ежу, па да ткну 

коў дру і пра вур ка чу ка лы хан ку. Знай ду най леп-

шых сяб роў і на стаў ні каў. Рас чы шчу да ро гу, змя ту 

пе ра шко ды і па рву во ра гаў.

Але ча му, ча му сын не цэ ніць гэ та? Ча му больш 

цяг нец ца да та ты і ба віць з ім час? Ня ўжо сам хо ча 

це раз плот лез ці? Хо ча ўпа сці і вы па цкаць ла пы? 

Што ска жаш, Мар го? Ад ка го ж маё дзі цят ка ўзя ло 

ро зум і зда ро вы сэнс?

Кот ка па зях ну ла і скру ці ла ся на пад ва кон ні: 

«Ад ця бе. Баць каў у баць кі за стаў ся...»

На стас ся НА РЭЙ КА 

СВЕТ ЛЯ ЧОК

Аў та рка най час цей 
вы сту пае з са цы яль ны мі 
тэ ма мі, якія доб ра ўмее 
па даць праз мас тац кі твор. 
Гіс то рыя Свет ляч ка 
не мо жа не за кра нуць 
ду шу.

Но вая руб ры ка ча со пі са 
«Ма ла досць» пад наз вай «Ад кот кі» — 
спро ба аль тэр на ты вы юту баў скім 
ко ці кам. Тут так са ма яны, 
але жы вё лы не сме шаць, 
а не ча му ву чаць.


