
ЗЛО ДЗЕЙ ЯШЧЭ 
НА СВА БО ДЗЕ

...У тую ра ні цу, як і заўж ды, я шы ба-

ваў да кі ёс ка з прэ сай, зда лёк ба чыў 

ля акен ца дзвюх па жы лых жан чын, а 

по бач з імі — вя ліз ную чор ную сум-

ку. «Ня ўжо спар тыў ная?» — здзі віў ся 

я, але не пры гля даў ся — запыніў ся 

по бач, ча каў сва ёй чар гі ды між во-

лі на зі раў, як тыя жан чы ны вы бі ра лі 

ча со пі сы.

— Тут шрыфт ду жа дроб ны, — ка за-

ла ста рэй шая, — во чы са бе са псу ём.

— А тут кры жа ван кі за цяж кія, мы 

іх не раз га да ем, — ба я ла ся ма ла-

дзей шая. — Да вай вось гэ ты ча со піс 

возь мем?.. Рэш та з дзя сят кі зной дзец-

ца? — спы та ла яна ў кі яс кёр кі.

— А як жа, — ад ка за ла тая.

Ад на з жан чын да ста ла з ка шаль ка 

гро шы, ха це ла пра цяг нуць у акен ца, 

але яе дзя сят ка ча мусь ці плаў на па-

ля це ла ўніз.

— Эх, ста расць не ра дасць, — згі-

на ю чы ся, каб пад няць, пра мо ві ла жан-

чы на ды так і за сты ла.

«Мо жа, ра ды ку літ?» — па ду маў быў 

я. І тут жа зра зу меў, што спра ва не 

ў ім, а... у «су мцы», якая пры бліз кім 

раз гля дзе ака за ла ся чор ным са ба кам, 

што спа кой на ля жаў на зям лі.

— Э-э, не за трым лі вай це чар гу, — 

нер ва ваў ся тым ча сам ней кі па тэн цый-

ны па куп нік у мя не за спі най. — Ча го 

вы там ма ру дзі це?

— Ды гро шы ўпа лі, — ста ла апраўд-

вац ца ад на з жан чын.

— Вам іх цяж ка пад няць? — не ра-

зу меў муж чы на.

— Не... Але тут са ба ка...

— Дык мне што — з-за яго на пра цу 

спаз няц ца?..

Не ве даю, чым скон чы ла ся б гэ та 

пе ра пал ка, ка лі б з бо ку рын ку не да-

не сла ся гуч нае:

— Ры жык...

Са ба ка на сця ро жыў ся.

— ...Пу шок! Кіс-кіс-кіс-кіс...

Клі ка лі яў на не са ба ку, але — ён, 

як мне зда ло ся, ра дас на... усміх нуў-

ся і, раз мах ва ю чы хвас том, па мчаў на 

го лас.

— Гро шы! — рап там за кры ча ла ад-

на з па куп ніц. — Мае гро шы!

І я тут жа ўба чыў, што дзя сят ка, 

якая вы па ла з рук жан чы ны, ней кім 

чы нам пры ля піў шы ся да ашый ні ка, з 

усіх ног «па мча ла» да рын ку.

— Зло дзей! Жу лік! — услед яму 

абу ра лі ся па цяр пе лыя. 

...Не ве даю, як на са мрэч зва лі гэ та-

га са ба ку? Мо жа, і Жу лі кам. Ці зло дзе-

ем. Але ён, відаць, па-ранейшаму на 

свабодзе. Так што беражыце грошы.

Мак сім Шас та коў,

г. Го мель.

ДУ ЛЯ 
ДЛЯ ДЗЕ ДА МІ ХЕ ДА

Кож ны час вы лу чае сва іх і боль-

шых, і мен шых ра зум ні каў, сва іх вя-

лі кіх умель цаў. Узяць хоць бы на шы 

не за бы тыя па куль крос ны... Гэ та ж 

якая га ла ва па трэб на бы ла, каб іх 

пры ду маць?! Якія ру кі, каб іх зра біць! 

А по тым — коль кі фан та зіі і цяр пен ня 

мець май стры хам, каб на по сціл ках, 

аб ру сах ды руч ні ках вы ткаць цу доў-

ныя ўзо ры...

Ад нак (і на жаль) сла ві лі ся мяс ці ны 

не толь кі та кі мі ад мыс лоў ца мі. Ама та-

раў ра біць роз нае пас куд ства ці прос та 

пса ваць на строй ха па ла так са ма.

У на шых ва ко лі цах быў з та кіх дзед 

Мі хед. «Без фі гі не да но са», — не-

хта ска заў пра яго ны го нар. І ён гэ та 

зра зу меў па-свой му: па пра сіў сва я ка, 

каб той зра біў яму кі ёк як раз з... фі-

гай. Пад пор ка ў вы ні ку атры ма ла ся 

знат ная: дзед, пры мя ра ю чы, толь кі 

ра да ваў ся ды гра зіў: «За раз я вам па-

ка жу!»

І, на жаль, стаў па каз ваць — удо-

вам, адзі но кім жан чы нам... Прый дзе, 

бы ва ла, у кра му, ста не спі най да ней-

кай, за якую за сту піц ца ня ма ка му, і 

ледзь не пад нос ёй свой ку кіш пад-

су не. А ча ла ве ку і крыўд на, і не ду жа 

ад вер неш ся, бо ў чар зе...

Ка ра цей, збры дзеў дзед вяс коў цам, 

але ж звяз вац ца з ім ні хто не ха цеў: 

дзе даў сын, ка за лі, у ор га нах не дзе 

пра цуе, ба я лі ся лю дзі — да па ры, па-

куль не вяр нуў ся з вой ска адзін з на-

шых хлоп цаў-сал дат і не пры вёз з са-

бою жон ку — са праўд ную ата ман ку. 

Па чу ла яна ў кра ме скар гі жан чын ды 

пы тае: «А ча му вы ўсё цер пі це? Ча му 

ста ро га на мес ца не па ста ві це?» — 

«А як? — уз ды ха юць тыя. — Мы і ка-

за лі яму, і пра сі лі — мар на. Як пу гай 

па ва дзе: ён сваю ду лю ўсё роў на су-

не» — «Пу гай па ва дзе? — пе ра пы-

та ла пры ез джая, — а ка лі ёй ды па 

спі не?..»

Хоць і ня даў на гэ та ма ла дзі ца жы ла 

ў вёс цы, але ўжо ве да ла, што та кое пу-

га. Вяр ну ла ся да до му, вы цяг ну ла яе з 

пад стрэш ка і ра зам з су сед ка мі-ўдо ва мі 

вый шла з ёю на су страч крыў дзі це лю.

Той да жан чын на блі жаў ся сме ла. 

Яны да яго — так са ма. Сыш лі ся. Дзед 

ху ды, па рос це — ка зач цы да пля ча... 

А та му яна сме ла вы рва ла ў яго з 

рук «пад пор ку» з ку кі шам, на ка ле-

не раз ла ма ла па па лам і кі ну ла дзе ду 

пад но гі. Усё, маў ляў, бо лей ні ко му не 

пад су неш... А па спра бу еш, — то во, 

па гля дзі, — пу гай бу дзе не па ва дзе, 

а па спі не... За свяк роў, за во гэ тых 

жан чын...

Не ча каў дзед та ко га па ва ро ту: спа-

ло хаў ся, збя леў, ад нак ата ман цы пя рэ-

чыць па ба яў ся: пад няў ка нец пал кі з 

лю бі мым ку кі шам і па нёс да до му.

Пас ля гэ тай су тыч кі па ці шэў ён. 

У кра му, у лю дзі амаль не ха дзіў. Мо-

жа, апі рац ца не меў на што? А мо жа, 

усё ж та кі са ро меў ся?

Ні на Бур ко,

Бя рэ зін скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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БАБ ЧЫ НА 
НА ВУ КА
Цi па трэб ны ў су час ным све та ўлад ка ван нi 
«iн сты тут ба буль»?

БАБ КА Амi ля пай шла ў ня быт роў на двац цаць два га-

ды на зад, лю таў скай за сне жа най ноч чу, да ча каў шы ся, 

па куль раз вi тац ца з ёй збя руц ца ўсе даў но ўжо да рос лыя 

ўну кi. Цi ха, бы за сну ла, ска на ла ў род най ха це, дзе пра жы ла 

амаль ўсе свае доў гiя га рот ныя дзе вя нос та га доў. Не на-

жы ла за іх анi я ка га ба гац ця, не па кi ну ла спад чын нi кам нi 

да ра гiх убо раў, нi за ла тых бран за ле таў, нi на ват ашчад най 

кнiж кi. Усе яе каш тоў нас цi змяс цi лi ся ў не вя лi кiм «пу дэл-

ку» — кар дон най скры нач цы, якую кла пат лi ва ха ва ла на 

верх няй па лi цы ша фы за сва i мi хуст ка мi, — па свед чан не 

аб рэ абi лi та цыi рас стра ля на га ў 1937 го дзе му жа, па жаў це-

лая кар тач ка, на якой яна з iм удва iх, па тра па ны ка та лiц кi 

ма лi тоў нiк, ста ры па рва ны на не каль кi ка вал каў ру жа нец... 

Вель мi лю бi ла гас цiн цы, асаб лi ва ша ка лад ныя — «мяк-

кiя» — цу кер кi, але ад аб но вак ка тэ га рыч на ад маў ля ла ся. У 

апош нiя га ды з за да валь нен нем да нош ва ла маю школь ную 

яшчэ ру жо вую ба ло не вую курт ку. Та кой яна i за ста ла ся ў 

па мя цi на заў сё ды — чыс цень кая, з цi каў ны мi жы вы мi ва-

чы ма, у ру жо вай дзя во чай курт цы ся дзiць на ла вач цы ля 

пло та, угля да ец ца ў доў гую ву лi цу, ча кае, ка лi ты бу дзеш 

iс цi з аў то бу са...

У ка гось цi ў жыц цi быў дзi ця чы сад, а ў нас бы ла баб-

ка. (Са да прос та фi зiч на не бы ло ў на яў нас цi ў ра ды у се 

два нац ца цi кi ла мет раў). Ба бу ля з аба вяз ка мi вы ха ва це ля 

спраў ля ла ся на «вы дат на»: дзi ця бы ло апра ну та, пры ча-

са на, па корм ле на. Дзi ця цi рас каз ва лi ся дзi вос ныя, пас ля 

нi дзе не пра чы та ныя, каз кi i спя ва лi ся ад мыс ло выя, ва 

ўлас най iм пра вi за цыi ка лы хан кi (на прык лад, пра ка та, якi 

«па лез бы вы шай, ды ба iц ца мы шэй, па лез бы да лей, ды 

згу бiў сан да лi»).

А яшчэ ба бу ля ву чы ла эле мен тар ным жыц цё вым рэ чам. 

На прык лад, за пля таць ка су. Ля лож каў у спаль нi вi се лi 

вель мi мод ныя ў той час ды ван кi з на ма ля ва ны мi пер са-

на жа мi ка зак i мах ра мi па кра ях. I мы не су па кой ва лi ся, 

па куль гэ тыя мах ры ўсе не бы лi за пле це ныя ў да во лi зграб-

ныя ко сы. А ўлет ку мы су шы лi на паў меж ку се на, i ба бу ля 

цярп лi ва ву чы ла пра вiль на тры маць граб лi. Пры гэ тым не 

ле на ва ла ся па ка заць тры пут нiк i рас ка заць, як iм ка рыс-

тац ца, каб спы нiць кроў з па рэ за на га паль ца. Ву чы ла, што 

трэ ба крык нуць услед бус лу, якi лу нае ў не бе, каб заўт ра 

бы ло доб рае на двор'е («Бу сел-бу сел, вы лi во ду, за кру жы-

ся на па го ду!»). Са ма та го, на пэў на, не ве да ю чы, да ва ла 

прак тыч ныя ўро кi жы вой бе ла рус кай мо вы — а яна ж усё 

жыц цё толь кi на ёй i га ва ры ла. Са ма нi ко лi без вель мi важ-

кай пры чы ны не пла ка ла i нам не ра i ла. Ка за ла: «Мно га iм 

го на ру, што ты пла чаш». (Цi ка ва, ад куль яна ўзя ла на ўзбра-

ен не гэ ту фор му лу: атры ма ла ў спад чы ну ад сва ёй ба бу лi, 

цi вы ве ла-вы па ку та ва ла яе са ма, ка лi ста я ла ля тур мы на 

Ва ла дар ска га з ха туль ком-пе ра да чай для арыш та ва на га 

му жа, а кон ныя мi лi цы я не ры бi лi яе i гэт кiх са мых ня шчас-

ных шаш ка мi пла зам па га ло вах, каб ра зы хо дзi лi ся?..)

Баб кi ўжо двац цаць два га ды як ня ма на гэ тым све це, 

а яе на ву ка пом нiц ца ва ўсiх фар бах i дэ та лях, да па ма гае 

жыць i вы жы ваць у наш ша лё ны час. Пэў на, для гэ та га 

ба бу лi i бы лi пры ду ма ныя ў на шым све та ўлад ка ван нi, — 

да па ма гаць, пад трым лi ваць, ву чыць, пад каз ваць, ра iць... 

А яшчэ для та го, каб iх  уну кi ад чу ва лi ся бе больш упэў не-

ны мi i хоць на ка лi ва шчас лi вей шы мi.

ТОЛЬ КI вось (па праў це мя не, ка лi я па мы ля ю ся) у нас ужо 

як мi нi мум ад но па ка лен не вы рас ла без ба буль. Фi зiч на 

яны, ка неш не, пры сут нi ча юць. Але гэ тыя ма ла дыя яшчэ, са-

ма да стат ко выя, у боль шас цi пра цу ю чыя жан чы ны за над та 

за ня тыя са мi мi са бой, каб за няц ца ўну ка мi, якiх яны без умоў-

на вель мi лю бяць. Iн сты тут ба буль — адзiн з са мых важ ных 

у пла не вы ха ван ня ча ла ве ка гра мад скiх iн сты ту таў — сён ня 

фак тыч на лiк вi да ва ны. Бо ку пiць уну ку цу кер ку цi кнiж ку, 

ней кi час спа гад лi ва па на зi раць за яго вы бры ка мi («хай па-

це шыц ца дзi ця») i па не сцi ся да лей па сва iх спра вах — гэ та 

зу сiм не тое, што ўну ку ад ба бу лi па трэб на. Але на iн шае 

не аб ход ныя час i за ся ро джа насць. А нi та го, нi дру го га вель мi 

час та ў су час ных ба буль прос та не стае.

Мо жа, та му ся род на шай мо ла дзi так сён ня шмат раз-

губ ле ных ня ўпэў не ных тва раў? Мо жа, вi на ва тыя не толь кi 

га джэ ты ды са цы яль ныя сет кi?

НЯ ДАЎ НА на зi ра ла, як ста рэй шая сяст ра — так са ма да-

ма над звы чай дзе ла вая i за ня тая — уклад ва ла спаць 

двух га до вую ўнуч ку (дзе цi ўга ва ры лi па быць ноч за нянь ку). 

Ма лая клас цi ся нi як не ха це ла — не да па маг лi нi тра ды-

цый ныя «Спят уста лые игрушки», нi пры ве зе ныя пры сма кi, 

нi пра гле джа ны не каль кi ра зоў «Ка ла бок» на ба бу лi ным 

смарт фо не. I та ды на ша ба ба Та ня за пе ла ста рое i на iў нае, 

ад баб кi Амi лi ка лiсь цi па чу тае: «Хо дзiць ко ця па пло це ў 

чыр во най ка по це»... Ма лая ра дас на ўздых ну ла: «Мяў!», 

сцi шы ла ся, уваж лi ва слу ха ю чы, i праз коль кi хвi лiн ужо 

моц на спа ла.

Дасць Бог, спяе ка лiсь цi гэ ту ка лы хан ку сва ёй унуч цы.

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ



АД ЯЕ Ж. Яшчэ раз на га да ем, што «вя сё лыя і праў-

дзі выя гіс то рыі з жыц ця...» «Звяз да» не прос та збі рае, 

а пра во дзіць кон курс на най леп шую. Да лу чыц ца да яго 

ўдзель ні каў аль бо чле наў жу ры мо жа кож ны, хто мае неш та 

рас ка заць аль бо возь мец ца ацэнь ваць тое, што апа вя-

да юць ін шыя. Для вось гэ та га трэ ба ня шмат: чы таць усе 

пад бор кі гіс то рый, ней кім чы нам (кліч ні кам, пту шач кай, 

плю сам) па зна чаць най леп шыя — з тым, каб на фі ні шы 

го да на зваць сваю дзя сят ку, каб по тым, ра зам з ма лень-

кім рэ дак цый ным жу ры, вы зна чыць тво ры-пе ра мож цы ды 

на зваць іх аў та раў. Па вы ні ках мі ну ла га го да імі ста лі, на-

прык лад, Соф'я Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны, Ка ця ры на 

Бу дзі ло віч са Скі дзе ля, а так са ма жы ха ры ста лі цы 

Ва лян ці на Па лі ка ні на, Лю боў Чыг ры на ва і Іван Га раль-

чук. Двое з іх па прось бе чы та чоў і рэ дак цыі пра ся бе ўжо 

рас ка за лі. Сён ня сло ва трэ цяй...

«З ча го па чаць, — са ма ў ся бе пы тае спа да ры ня Ка-

ця ры на Бу дзі ло віч і са ма ж ад каз вае, — ну, вя до ма, спа-

чат ку. Та кім чы нам, ста яў цёп лы каст рыч ніц кі дзень, і мая 

ма ма вель мі спя ша ла ся да Па кро ваў, да ро даў вы ка паць 

буль бу. Ка па ла ма тыч кай, з-пад плу га. Сён няш няй мо ла-

дзі, ві даць, цяж ка ўя віць жан чы ну, якая ў апош нія дні пе рад 

ро да мі ста іць у ба раз не. Але так бы ло.

Да па ма гаў ма ёй ма ме мой стры еч ны брат Рэ нік. Ён вы-

сы паў ка шы, пры гляд ваў за ма май (та та за га даў) і, вя до ма 

ж, за ўва жыў, што яна час ад ча су сціс кае ку лач кі. Спы таў: 

«Цёт ка, вам, му сіць, кеп ска?» — «Ды не», — ад ка за ла ма-

ма, бо не кі даць жа буль бу ў раз ара ных град ках...

Але ж Рэ нік ёй не па ве рыў — праз лю дзей вы клі каў та-

ту. Ён пра ца ваў бры га дзі рам, у яго быў конь, каб умо мант 

пры ля цець на по ле і ў брыч цы ўдвух з Рэ ні кам за шэсць 

вёрс таў па вез ці ма му ў Гол да ва (вёс ка на Лід чы не), у баль-

ні цу. Мыц ца пас ля буль бы ўжо не бы ло ка лі.

І док та ра на мес цы так са ма не бы ло — пай шоў да ха ты.

Ма ла дзень кая мед сяст ра Ган на Іва наў на Гом за (ма ма 

ў яе прак ты цы бы ла пер шай па ра дзі хай) за га да ла ёй раз-

дзец ца і за лез ці на крэс ла. Жан чы ны мо гуць уя віць, як гэ та 

«лёг ка», а тым больш на апош ніх хві лі нах ця жар нас ці... Ка-

ра цей, «па да ро зе» ту ды, ка лі мож на гэ так ска заць, ма ме 

рэз ка за ба леў жы вот, і я, з'я віў шы ся на свет ды па віс шы 

на пу па ві не, па тра пі ла ў та зік, які ста яў пад крэс лам.

Ма ма вель мі спа ло ха ла ся, бо па ду ма ла, што я маг ла 

за біц ца. Але ж вель мі хут ка па чу ла плач...

Ну, а да лей, — пра цяг вае спа да ры ня Ка ця ры на, — па-

ча ло ся маё шчас лі вае дзя цін ства, бо мя не, ма лую, лю бі лі і 

пес ці лі ста рэй шыя брат і сяст ра, а най бо лей — мой та тач ка, 

яко му на той час бы ло 50...

У сваю Іг нат каў скую па чат ко вую шко лу ў ня поў ныя сем 

га доў мя не браць не ха це лі: усё пер шае паў год дзе я ха-

дзі ла ту ды не за пі са най. Толь кі по тым, пас ля Ка ляд, мая 

лю бі мая пер шая на стаў ні ца (яна ж ды рэк тар шко лы Ні на 

Мі ка ла еў на Іль ю шо нак) за лі чы ла мя не ў ву ча ні цы.

Вась мі год ка бы ла за два кі ла мет ры ад до ма, у вёс цы 

Ся маш кі. Ця пер і на жаль, шко лы ўжо ня ма — ра за бра лі, 

бо ня ма дзя цей.

А ў ся рэд нюю — я ха дзі ла ў тое ж Гол да ва — шэсць 

кі ла мет раў ту ды і шэсць на зад. Ні хто нас не ва зіў, ха дзі-

лі пеш кі, ба ло там, на праст кі, це раз во сем ра воў і ад ну 

ма лень кую рэч ку — Гал даў лян ку. Не каль кі ра зоў мне 

да во дзі ла ся ў ёй «ку пац ца» і вяр тац ца по тым да моў. 

Ма ма, пом ня чы мой па ход у «зя лё ную шко лу» («Звяз-

да»,11.02.2017 г.), ка за ла: ты, маў ляў, спе цы яль на «мок-

неш», каб не іс ці ў звы чай ную... Што бы ло ня праў дай, хоць 

бы та му, што ў шко ле мож на бы ло су стрэц ца з Ва лодзь-

кам, ма ёй са май пер шай сім па ты яй...

За тым па ча ло ся да рос лае жыц цё, у якім быў Мінск — 

най леп шы го рад зям лі — біб лі я тэч ны фа куль тэт ін сты ту та 

куль ту ры, ву чо ба, ін тэр нат, ма ла досць.

Як жа хут ка ўсё гэ та пра ля це ла, і якія ж мы бы лі шчас лі-

выя! — ус па мі нае спа да ры ня Бу дзі ло віч. — Ха дзі лі на «Пес-

ня роў», на Пу га чо ву ды ін шых зо рак эст ра ды, раз на ме сяц, 

са сты пен дыі, скід ва лі ся па пяць са вец кіх руб лёў, на шэсць 

ча ла век у ка фэ ці рэ ста ра не за каз ва лі бу тэль ку шам пан-

ска га, не ча га смач на га з ежы і тан ца ва лі да за крыц ця... Ну, 

вя до ма ж, па ра лель на ву чы лі ся, зда ва лі се сіі...

Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та, я вый шла за муж за май го 

Ко леч ку і не па шка да ва ла аб тым ні ра зу! Для жан чы ны і 

са праў ды вель мі важ на доб ра вый сці за муж. Мне па шчас-

ці ла, хоць ін сты ту таў мой муж не кан чаў, ён прос ты ша фёр 

і цу доў ны ча ла век.

Да лей бы ло на ра джэн не дзя цей, ужо іх нія школь ныя ды 

сту дэнц кія га ды, час страт — са мых бліз кіх лю дзей...

Вось так пра хо дзіць жыц цё — у кло па тах і пе ра жы ван-

нях, у ма рах і спа дзя ван нях, у ра дас ці і го ры. Ад яго і ад 

дрэн ных ду мак мя не заў сё ды ра та ва ла пра ца. Больш за 

трыц цаць га доў за гад ваю біб лі я тэ кай у Скі дзель скім лі цэі 

і ад сюль ужо толь кі на «дзем бель». Ка жуць, там усё пач-

нец ца спа чат ку? Бу дзем спа дзя вац ца».

А мы ў рэ дак цыі — яшчэ і ча каць но вых гіс то рый, но вых 

рас ка заў пра ся бе.

Су стра ка ем ся, як заўж ды, па пят ні цах.


