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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

«Не, каб ён слу жыў у ар мей скай раз вед цы, ха дзiў на пе ра да вую, 
каб за ха пiць «язы ка», та ды яшчэ бы ло б зра зу ме ла. А 

так...» Гэ тыя сло вы вы ма вi ла на кух нi жон ка, ме лан ха лiч на 
пе ра ва роч ва ю чы на па тэль нi буль бу ад ра зу пас ля су мес на га 

пра гля ду се ры я ла на ва ен ную тэ му. Сю жэт стуж кi прос ты: у тыл 
за кiд ва юць ды вер сiй ную гру пу, якая не ўза ба ве гi не. У жы вых 

за ста ец ца толь кi ка ман дзiр. Ця пер яму ад на му трэ ба вы ка наць 
за дан не «цэнт ра». Для гэ та га не аб ход на спа чат ку па тра пiць у 

го рад. Дзея ад бы ва ец ца ва Укра i не...

Усё б нi чо га, толь кi га лоў ны ге рой се ры я ла — ка зах Ка сым. Ну, та му 
што стуж ка зды ма ла ся су мес на з Ка зах ста нам. Дык вось, ра зу ме ю чы, 
бяс спрэч на, гэ тую не да рэ чнасць, сцэ на рыс ты ўкла да юць у вус ны iн ша га 
ге роя фра зу, звер ну тую да Ка сы ма, ка лi той пас ля ўсiх пры год збi ра ец-
ца адзiн iс цi да лi нii фрон ту 150 кi ла мет раў: «Знеш насць у ця бе не зу сiм 
мяс цо вая». Пры ёй, са праў ды, зна хо дзiц ца на аку па ва най тэ ры то рыi 
— да лё ка не тое са мае, што ўна чы пе ра паўз цi нейт раль ную па ла су i 
вы цяг нуць з ва ро жай тран шэi «язы ка». Ну, ды Бог з тым се ры я лам — я 
ж пра iн шае. Цi кож ны су час ны хлоп чык гэ так жа «пад ка ва ны» ў ва ен-
най тэ ма ты цы? Мая ж «па ла вi на» цу доў на ве дае, што ро та ўва хо дзiць 
у са стаў ба таль ё на, а не на ад ва рот. Адзi нае, да гэ туль не мо жа зра зу-
мець, ча му пер шае ге не раль скае зван не — гэ та «ге не рал-ма ёр», а не 
«ге не рал-лей тэ нант». Не здзiў ляй це ся гэ тым ве дам: мы лю бiм ра зам 
гля дзець фiль мы пра вай ну. А ў мя не ёсць звыч ка ка мен та ваць iх: нi вод-
ная стуж ка за раз не абы хо дзiц ца без 
«кi на ля паў», ка лi ўзна га ро ды, зброя, 
тэх нi ка не ад па вя да юць ча су дзеi.

...Ду маю, нi хто не бу дзе аспрэч ваць, 
што ў сям'i па вi нен быць ней кi агуль ны 
iн та рэс. Не гла баль нае — «па бу да ваць 
дом, вы рас цiць дзi ця, па са дзiць дрэ ва, 
жыць доў га i шчас лi ва i па мер цi ў адзiн 
дзень». А неш та на ўзроў нi хо бi, за хап-
лен ня — яко га за ўгод на, абы толь кi 
абое за да валь нен не атрым лi ва лi. Ра-
зам у гры бы сха дзiць, па чы таць, на 
ве ла сi пе дах па ка тац ца, пры га та ваць ней кую стра ву. Ды ха ця б са бе i 
ў лож ку ў вы хад ныя па ва ляц ца!.. Не смей це ся, вось вы па дак з жыц ця. 
Не ка лi, бы ло, за хо дзiў у гос цi да ро дзi ча (ён да во лi ра на ажа нiў ся). 
Толь кi я на па рог — а ён мне: «Пай шлi па ку рым». Вый дзем, па куль ку-
рым, быц цам i ўсе спра вы «пе ра цер лi», мож на i да до му iс цi... Але я яго 
ра зу меў: мы тут дым пус ка ем, а ў спаль нi ма ла дая жон ка ча кае. Горш, 

ка лi iнакш атрым лi-
ва ец ца — як у тым 
анек до це. Звяр нуў-
ся не як ча ла век да 
«му ж чын ска  га» 
ўра ча. Той пас ля 
агля ду ка жа: «Нi чо-
га страш на га. Пры 
су час ным узроў нi 
ме ды цы ны ў вас 
на ват вы бар ёсць: 
або тры не вя лi кiя 
апе ра цыi ця гам 
ме ся ца, кож ная па 
ты ся чы до ла раў, 
або ад на «ге не-
раль ная» — па ца-

не тры ты ся чы. Па рай це ся з жон кай, што бу дзе це ра бiць». Праз ней кi 
час урач пы та ец ца ў па цы ен та: «Вы зна чы лi ся. Што ска за ла жон ка?» 
«Бу дзем куп ляць но вую кух ню...»

Ад на зна ё мая сям'я лю бiць у воль ны час гу ляць у на столь ныя 
гуль нi. А яшчэ ў ёй муж — зда ро вы ма ла ды муж чы на — да па ма гае 
жон цы, ка лi тая вя жа: тры мае нiт кi. Дзiў на? А iм доб ра! Муж га та-
ваць не ўмее, але, ка лi гас па ды ня iдзе на кух ню, так са ма пе ра хо-
дзiць ту ды зай мац ца сва i мi спра ва мi: пад трым лi вае ма раль на сва ёй 
пры сут нас цю. I гэ та так са ма важ на: ка лi неш та не ра зам ра бiць, дык 
ха ця б з ра зу мен нем ста вiц ца да кло па таў i iн та рэ саў дру го га. Каб 
не атры ма ла ся як у тым анек до це. Без дзе ся цi шэсць ра нi цы жон ка 
цi хень ка вы лез ла з-пад коў дры i на ды бач ках прай шла ў кла доў ку. 
Шчыль на за чы нiў шы дзве ры, яна па рэ за ла на жом гу ма выя лод ку, 
бо ты i лёс ку, пе ра ла ма ла ўсе ву ды i па плаў кi, вы сы па ла ў па мый-
нае вяд ро гру зi лы i круч кi... Шчас лi вая, вяр ну ла ся ў па кой, цi хень ка 
за лез ла на зад пад коў дру, пры ту лi ла ся да му жа i з усмеш кай на 
вус нах за плю шчы ла во чы. Яна на ват не па да зра ва ла, што жыць ёй 
за ста ва ла ся толь кi пяць хвi лiн...

Iн шая ма ла дая па ра су жэн цаў ра зам зай ма ец ца ёгай, лю бiць у 
ча ты ры «ўме лыя» ру кi неш та вы ра бiць для аздаб лен ня iн тэр' еру. 
А яшчэ — га дуе кош ку, якую жон ка на па чат ку не ха це ла браць, але 
са сту пi ла жа дан ню свай го абран нi ка. I ця пер не ўяў ляе су мес на га 
жыц ця без Ма нi сы. Тут жа га лоў нае — каб бы ло жа дан не па спра ба-
ваць зра зу мець iн ша га. I та ды ўсё атры ма ец ца. Ха ця, маг чы ма, не 
ад ра зу... Як яшчэ ў ад ным анек до це. Жон ка доў гi час пра сi ла су жэн-
ца ўзяць яе з са бой на па ля ван не. Той ад маў ляў, па куль пы тан не не 
паў ста ла ру бам: «Або ра зам едзем, або ты больш нi ко лi з сяб ра мi 
ў лес не пой дзеш». Ра бiць ня ма ча го, па еха лi... Але якi па ляў нi чы 
з жан чы ны? Ка ра цей ка жу чы, даў ёй муж стрэль бу i ка жа: «Ся дзi 
на па ля не, сю ды лось па вi нен вый сцi. А мы яго за раз па шу ка ем...» 
За да во ле ныя, сыш лi му жы кi, на па ля ва лi ся, вяр та юц ца на зад. I ўжо 
зда лёк чу юць з па ля ны кры кi жан чы ны: «Гэ та мой лось! Гэ та мой 
лось!» Пры бег лi i ба чаць, як па той са май па ля не за ней кiм муж чы-
нам бе гае жон ка на ша га па ляў нi ча га i кры чыць тую са мую фра зу. 
На што той, за пы хаў шы ся, стом ле на ад каз вае: «Ды твой лось, твой! 
Дай толь кi сяд ло за бя ру...»

...Ка лi iн шым ра зам мне па да ец ца, што жон ка не каль кi «пе ра бi рае», 
на прык лад, з шо пiн гам... I на ват ка лi не па да ец ца... Я пры гад ваю пра 
наш агуль ны iн та рэс i на ма га ю ся за плю шчыць во чы на гэ тую «шо пiн-
га вую» ака лiч насць. А iнакш — з кiм я по тым «пай ду ў раз вед ку»?

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

— Ве ра! — па чуў ся жа но чы го лас 
з-за спі ны. Яна па вяр ну ла ся і зра зу-
ме ла, што звяр та лі ся не да яе, а да 
вя лі кай і па важ най аў чар кі, і шпар ка 
па кро чы ла да лей. Ужо амаль ка ля 
са ма га пры пын ку дзяў чы на ўба чы ла 
па трэб ны ёй трам вай і па спя ша ла ся 
да яго. У са ло не бы ло хо лад на, але 
ка лі па раў наць з тым, што ад бы ва-
ла ся на ву лі цы, то тут маж лі ва на-
ват кры ху са грэц ца. Ве ра се ла ка ля 
акна і па ча ла на зі раць за людзь мі. 
Гэ та ўлю бё ны за ня так дзяў чы ны 
ў транс пар це. Пуб лі ка ў трам ваі ў 

пла не ці ка вас ці заў сё ды вый гра ва-
ла, асаб лі ва ад нос на тра лей бу са, 
які меў вы раз на пра ле тар скае аб-
ліч ча. Жан чы ны ў ка пя лю шы ках і 
па лі то, аку рат нень кія і чыс цень кія 
пен сі я не ры, муж чы ны са ску ра ны мі 
парт фе ля мі і па фі гіс ты сту дэн ты... 
Усіх іх аб' яд ноў ва ла ней кая агуль ная 
ін тэ лі гент насць знеш ня га вы гля ду, 
што для не па тра ба валь на га гра мад-
ска га транс пар ту не заў сё ды ўлас ці-
ва. Ве ра так са ма лю бі ла зна хо дзіць 
ся род люд ско га на тоў пу вы раз ныя 
жа но чыя тва ры. І ка лі ў дзяў чы ны 
атрым лі ва ла ся за ўва жыць ад па вя-
да ю чы яе эс тэ тыч на му гус ту аб' ект, 
яна ра да ва ла ся свай му ад крыц цю, 
ні бы са праўд ны знаў ца. Ад нак у гэ ты 
ра нак ёй не па шан ца ва ла. У трам ваі 
бы ло шмат лю дзей, і ўба чыць ка го-
не будзь, акра мя дзвюх да во лі таў-
ста ва тых су се дак га доў пя ці дзе ся ці 
ў смеш ных і не да рэ чных шап ках-ка-
цял ках, Ве ра так і не змаг ла. Яна за-
ду ма ла ся і ледзь не пра пус ці ла свой 
пры пы нак.

У офі се Ве ру ўжо ча ка лі. Га лоў-
ны рэ дак тар ха цеў да ру чыць ёй 
ней кае важ нае ін тэр в'ю з вя до май 
спарт смен кай. Дзяў чы на па ды шла 
да свай го ста ла і па ду ма ла, як жа 
шмат уся го трэ ба зра біць. Ча со піс 
вы хо дзіў кож ны ме сяц, та му пра цы 
звы чай на бы ло бо лей, чым трэ ба. 
Ве ра не маг ла на ват дак лад на ска-
заць, ці па да ба ец ца ёй гэ та. З ад на го 
бо ку, ці ка ва, доб рыя перс пек ты вы 
для раз віц ця ды і аса ло да ад ад чу-
ван ня ўпэў не нас ці ва ўлас ных сі лах 
і маг чы мас цях. Гэ та той яшчэ до пінг. 
Але Ве ру за сму ча ла, як шмат за бі ра-
ла ў яе пра ца, не па кі да ю чы ані я кай 
воль най пра сто ры ў жыц ці. Яе ўжо 
не за да валь ня лі вар тыя жа лю рэшт кі 
ча су на ся бе і сям'ю. Яна ўклю чы ла 
кам п'ю тар і па ча ла пра ца ваць. Сла-
ва люб ства ды не вы ні шчаль ная рэ ін-
кар на цыя вы ха ван ня зноў свят ка ва лі 
пе ра мо гу над ча ла ве чай на ту рай.

Ка лі Ве ра скон чы ла ар ты кул для 
чар го ва га ну ма ра, на га дзін ні ку бы-
ло два нац цаць. Яна так па глы бі ла ся 
ў тэкст, што не за ўва жы ла, як пра-
ля цеў час. Дзіў на, але сён ня ёй так 
лёг ка ўда ло ся за ся ро дзіц ца і ад ме-
жа вац ца ад раз моў ка лег і шу му ў 
рэ дак цыі... Бы ва лі дні, ка лі і яна з 
за да валь нен нем ста на ві ла ся час цін-
кай гэ та га гу лу. Але, ка лі дзяў чы на 
па чы на ла пі саць, яна змя ня ла ся да 
не па зна валь нас ці. Ка ле гі не раз за ў-
ва жа лі, што Ве ра, звы чай на да во лі 

эма цы я наль ная і жар таў лі вая, у час 
пра цы ра бі ла ся сур' ёз най і стры ма-
най, а ў го ла се з'яў ля лі ся ха лод ныя 
нот кі. Ма ла хто ра шаў ся тур ба ваць 
яе ў та кія мо ман ты. Ня гле дзя чы на 
пэў ныя пад вод ныя ка мя ні, Ве ра ад-
чу ва ла ся бе ў рэ дак цыі цал кам кам-
форт на. Ёй бы лі да спа до бы ад но сі ны 
па між су пра цоў ні ка мі — без за ліш ніх 
скла да нас цяў і ўмоў нас цяў. Мо жа, 
толь кі ад сут насць схіль нас ці да пры-
люд на га аб мер ка ван ня аса біс та га 
жыц ця пры но сі ла ёй кры ху да дат ко-
ва га кло па ту.

Ве ра пе ра чы та ла ар ты кул і ад пра ві-
ла яго рэ дак та ру. Ця пер мож на рас сла-
біц ца. Яна па ста ві ла чай нік і ад кры ла 
на ма ні то ры на ві ны. Дзяў чы на з ма лен-
ства ме ла не звы чай на моц ную су вязь з 
тым мес цам, дзе на ра дзі ла ся, і ўпар та 
пра цяг ва ла лі чыць абы яка васць у да-
чы нен ні да яго смя рот ным гра хом. Ка лі 
ця бе не ці ка віць твой дом — гэ та пра-
ява ма ла душ ша ці свед чан не не пра-
бі валь най аб ме жа ва нас ці. І пер шае, 
і дру гое — ка нец асо бы. Мо жа, тое, 
што яна лю бі ла па ся дзець і па ду маць 
пра жыц цё ка ля ма гі лак сва іх пра пра-
дзе даў, і зра бі ла яе не па рыў насць з 
улас ны мі ка ра ня мі на ту раль най.

— Ве ра Паў лаў на, зай дзі це да мя-
не, — па клі каў га лоў ны рэ дак тар.

Яна зай шла ў ка бі нет, і ў тую ж хві-
лі ну за зва ніў тэ ле фон. Рэ дак тар зняў 
труб ку, па спеў шы толь кі пра мо віць:

— Па ча кай це, ка лі лас ка, па ру 
хві лі нак.

— Доб ра, Алег Ар кадзь е віч. Я ні-
ку ды не спя ша ю ся, — ад ка за ла Ве ра і 
па ды шла да ве лі зар ных, на ўсю вы шы-
ню па коя, вок наў, за які мі ад кры ва ўся 
шы коў ны від на парк і су час ныя бу дын-
кі. Ка бі нет поў ніў ся свят лом і све жым 
па вет рам. Сон ца свя ці ла так яр ка, аж 
на ват не ве ры ла ся, што звон ку ця пер 
ма роз і сцю жа. Яна грэ ла ся ў пром нях і 
ледзь за ўваж на са чы ла за рэ дак та рам. 
На яго пры ем на гля дзець. Але гу Ар-
кадзь е ві чу га доў со рак ці кры ху менш. 
Ён вы гля даў ма ла дзей шым за свой уз-
рост, але яго вы да ва лі ва ла сы, цём ныя 
і гус тыя, але ўжо кра ну тыя сі віз ной. 
Ру кі, твар, це ла — усё аб ліч ча муж чы-
ны бы ло да жу дас ці пры ця галь ным. У 
кож ным ру ху ад чу ва ла ся са ма да стат-
ко васць і ўпэў не насць. Дзяў чы на маг-

ла так пра ста яць і га дзі ну, але го лас 
рэ дак та ра вяр нуў яе на зям лю:

— Вы па мя та е це пра ін тэр в'ю?
— Так. З ма дам «пер шай ра кет-

кай», — Ве ры прый шло ся пры клас ці 
пэў ныя на ма ган ні, каб яе за мі ла ван-
не не бы ло зу сім ві да воч ным.

— Усе афі цый ныя мо ман ты ўжо 
вы ра ша ны, та му будзь це га то вы 
праз ты дзень.

— Ма гу і ра ней.
— Не ўпэў не ны. Здым кі і ін тэр в'ю 

прой дуць у Ма на ка, — яго ін та на цыя 
не змя ні ла ся ні на кроп лю.

— Вы гэ та сур' ёз на? — Ве рын го-
лас за гу чаў знач на вы шэй.

— Аб са лют на. Нам па трэб на доб-
рая вок лад ка.

— Мож на, я пай ду, па куль вы не 
пе ра ду ма лі?

— Ідзі, — і на сур' ёз ным тва ры 
Але га Ар кадзь е ві ча з'я ві ла ся цёп-
лая ўсмеш ка. — Па га ва ры толь кі з 
фа то гра фам і кам па ні яй.

Ве ра вый шла з ка бі не та і асця-
рож на, ні бы ба ю чы ся спа ло хаць уда-
чу, за чы ні ла за са бой дзве ры. Яна 
яшчэ доў га по тым уз гад ва ла на ві ну 
і роў ны го лас свай го га лоў на га рэ-
дак та ра.

*  *  *
Алег Ар кадзь е віч устаў з-за ста-

ла і па чаў ха дзіць па па коі. На яго 
тва ры не за ста ло ся і зна ку ад та го 
спа кою, які ён дэ ман стра ваў у пры-
сут нас ці Ве ры. Вось ужо два га ды 
як гэ та дзяў чы на з'яў ля ла ся га лоў-
най пры чы най пе ры я дыч на га вэр-
ха лу ў яго га ла ве. Ён так і не здо-
леў пры ду маць хоць ней кую наз ву 
сва ім па чуц цям. Алег Ар кадзь е віч 
не ве даў, што ад чу ваў у ад но сі-
нах да яе. Гэ та не ка хан не, але і 
не прос та фі зіч нае пры цяг нен не. 
Гэ та не вя до ма што. Ён не су стра-
каў ін шай жан чы ны, у якой пры ро да 
так спа кус лі ва спа лу чы ла б вост ры, 
па сут нас ці, муж чын скі, ро зум з но-
ра вам кот кі. Яе не звы чай ны твар і 
гнут кае це ла не ад ной чы яў ля лі ся 
яму ў ма рах, але іх жа ён ба чыў і ў 
каш ма рах. Алег Ар кадзь е віч ле пей 
бы ад рэ заў са бе па лец, чым па ка-
заў ка му-не будзь, а тым больш ёй, 
сваю сла басць.
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АГУЛЬ НЫ 
IН ТА РЭС

ЯБ ЛЫ КІ
Уры вак з апо вес ці

Вік то рыя ФЯДЗЬ КО ВІЧ

Вік то рыя Фядзь ко віч — дэ бю тант ка «Ма-
ла до сці». Пра цуе ў вы да вец тве «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя» і пе ра важ на мае спра ву з на-

ву ко вы мі тэкс та мі. Ча му па ча ла пі саць мас тац-
кія? Ды прос та ад чу ла па трэ бу. На яе «Яб лы кі» 
рэ ак цыя рэ дак цыі ад на знач ная: вы дат на!

Вый дзем, па куль ку рым, 
быц цам i ўсе спра вы 
«пе ра цер лi», мож на i 
да до му iс цi... Але я яго 
ра зу меў: мы тут дым 
пус ка ем, а ў спаль нi 
ма ла дая жон ка ча кае.


