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Срэб ная 
нi тач ка
Пра на сталь гiю, якая пе рад аец ца 
з ге на мi

ПА ЧА ТАК вяс ны быў ад мет ны дзвю ма не звы чай ны мi за воч-
ны мi су стрэ ча мi. Дак лад ней, пе ра пiс кай у се цi ве, доў гi мi 
ду шэў ны мi раз мо ва мi па тэ ле фо не (ба ла зе, у iн тэр нэ це 

яны бяс плат ныя). Не звы чай нае ў гэ тай звы чай най для на шай рэ-
ча iс нас цi гiс то рыi бы ло вось што. Прак тыч на ў адзiн i той жа час i ў 
ад ноль ка вай та наль нас цi дзве аб са лют на не зна ё мыя па мiж са бой 
жан чы ны з роз ных час так све ту га ва ры лi аб ад ным i тым жа. Iх яд-
нае толь кi ад но — Бе ла русь, у якой яны не на ра дзi лi ся i бы лi два 
цi тры ра зы за ўсё жыц цё. Га ва ры лi ме на вi та аб ёй, i ў абедз вюх 
паў та ра лi ся сло вы «шка да, што...» Дзiў нае су па дзен не, якое, нi бы 
са ка вiц кае пра нiз лi вае сон ца, вы све цi ла, яск ра ва па ка за ла ў но вых 
ад цен нях тое, пра што ўво гу ле не за дум ваў ся. Так бы вае заў сё ды, 
ка лi неш та каш тоў нае ма еш, а ра зу ме еш яго каш тоў насць толь кi 
та ды, ка лi ба чыш, што ў iн шых гэ та га прос та ня ма...

НА ТАЛ ЛЯ — мая стры еч ная сяст ра. Жы ве ў Кра мян чу-
гу, на поўд нi Укра i ны. На ра дзi ла ся i вы рас ла ў Дняп ры 
(па-ра ней ша му — Днеп ра пят роў ску). Лёс за кi нуў ва 

Укра i ну яшчэ на ша га з ёй дзе да — Ва сiль Клi мо вiч быў кад ра вы 
ва ен ны, пас ля вай ны апы нуў ся спа чат ку ў Мань чжу рыi, пас ля ў 
За па рож жы. У дзе да бы ла iн шая сям'я, але ста рэй ша га сы на, 
баць ку На тал лi, ён пас ля за кан чэн ня шко лы за браў да ся бе. 
Дзядзь ка скон чыў у Днеп ра пят роў ску ўнi вер сi тэт, пра ца ваў на 
ва ен ным за вод зе, там ажа нiў ся, на ра дзi лi ся дзе цi. Пры яз джаў 
на ра дзi му рэд ка, сям'ю пры во зiў яшчэ ра дзей. Ад ной чы, ка лi 
быў ужо ў ста лым ве ку, пры ехаў тыд нi на два. Па мя таю, я, та ды 
яшчэ пад ле так, са здзiў лен нем на зi ра ла, як ён iр ве ва сiль кi, што 
рас лi аба пал да ро гi, якая вя ла да яго род най вёс кi, пя шчот на 
гла дзiць за пы ле ныя квет кi да лон ню, па доў гу моўч кi гля дзiць уда-
леч... Праз га ды, у са мы апош нi свой пры езд, ён пры знаў ся, што 
амаль не пры яз джаў да до му, бо бы ло вель мi ба лю ча. Ад та го, 
што па кi нуў, ад та го, што ўжо не вер нец ца, ад ду мак, што ўсё 
маг ло б быць iнакш — пра сцей, ве ся лей, ба га цей, ка лi б за стаў ся 
на род най зям лi.

На та ша пры яз джа ла да нас га доў дзе сяць та му — i гэ та быў 
яе пер шы пры езд на ра дзi му баць кi ў свя до мым, не дзi ця чым 
уз рос це. Яна бы ла прос та за ча ра ва ная i Мiнск ам, i мяс цi на мi, 
дзе на ра дзi лi ся i вы рас лi на шы баць кi, аша лом ле ная вя лi кай 
коль кас цю да лё кай i блiз кай рад нi, якая ўся жы ве по бач, мно гiя 
на ват у ад ным ра ё не. Па еха ла, па вез ла ўра жан нi i на шы смач ныя 
гас цiн цы, якiх тут не маг ла на ес цi ся... Ка то ры год ужо збi ра ец ца 
пры ехаць яшчэ, але ўсё не атрым лi ва ец ца. За ста ла ся ў тым да-
лё кiм го ра дзе прак тыч на ад на — бы лы муж i ста рэй шы сын на 
за роб ках у Поль шчы, ма лод шы ву чыц ца ў Дняп ры, там жы ве i 
ста рэнь кая ма цi. «Шка да, што баць ка з'е хаў з Бе ла ру сi, шка да, 
што не пе ра ехаў пас ля на зад i не пе ра вёз нас. Вам там доб ра, вы 
на сва ёй зям лi i ўсе ра зам, на ват тыя, хто на мо гiл ках. А я чым 
больш га доў ста но вiц ца, тым больш ад чу ваю ся бе адзi но кай. 
У нас жа тут нi ко га ня ма», — рос пач на га ва ры ла яна ў труб ку 
вяс но вай со неч най ра нi цай, а я яе су па кой ва ла, ка за ла, што мiж 
на мi не та кая вя лi кая ад лег ласць, што ёсць су час ныя срод кi су вя зi 
i мож на га ва рыць хоць кож ны дзень. Ка за ла, а са ма ра зу ме ла: не 
тое, i су ця шэн не з ма iх слоў нi я кае, i слу хае яна iх з пры крас цю: 
маў ляў, сы ты га лод на му не спа га дае...

I — та кiя су па дзен нi толь кi ў кi но бы ва юць — на на ступ ны 
дзень пас ля на шай раз мо вы аб' явi ла ся Ак са на. Мы з ёй 
па зна ё мi лi ся трыц цаць га доў та му, ка лi яна пры яз джа ла з 

да лё ка га Ура ла пра ве даць свай го дзе да, што жыў у на шай вёс цы. 
Мы прак тыч на ра вес нi цы, за тыя не каль кi тыд няў яе бе ла рус кiх ка-
нi кул на ват здру жы лi ся, пас ля ней кi ня доў гi час пе ра пiс ва лi ся. Ма цi 
Ак са ны тра пi ла ў та га час ны Свярд лоўск яшчэ пад лет кам: чац вё ра 
дзя цей рап тоў на за ста лi ся сi ро та мi без ма мы i ста рэй шую дач ку, 
якая як раз за кан чва ла шко лу, ад пра вi лi на Урал да род най цёт кi. 
Там яна i за ста ла ся, вый шла за муж, на ра дзi ла дзя цей. На ра дзi му 
пры яз джа ла рэд ка — не блiз кi свет, дый кло па таў ха пае, а ця пер 
ужо са мой за сем дзе сят. Ак са на бы ла ў Бе ла ру сi два цi тры ра зы, 
апош нi раз у ва сям нац цаць, за раз ёй ужо пад пяць дзя сят, ёсць свая 
сям'я, ра бо та, на ла джа ны по быт... Ад куль жа та ды по шук су вя зяў 
праз трыц цаць га доў, ад куль гэ та рос пач нае ў пер шым жа пiсь ме, 
лi чы, не зна ё ма му ча ла ве ку: «Вель мi шка дую, што ма ма па еха ла з 
Бе ла ру сi. З га да мi ра зу мею, што мы тут фак тыч на адзi но кiя. У нас 
су вязь толь кi праз не каль кiх ча ла век. Але я вель мi цёп ла ад но шу ся 
да ва шай кра i ны. I ве даю, што вы ўсе ёсць. I на ват са мой са бе я б 
не маг ла па тлу ма чыць гэ тай лю бо вi...»

ЭТ НОГ РА ФЫ час та згад ва юць пад ан не на шых прод каў 
пра срэб ную нi тач ку. Яна нi бы та звяз вае прад стаў нi коў 
ад на го ро ду па мiж са бой i iх усiх — з род най зям лёй. 

I як бы да лё ка ча ла ве ка нi за кi нуў лёс, гэ тая нi тач ка, ня бач ная, 
але вель мi тры ва лая по вязь, заў сё ды з iм, i па рваць яе фак тыч на 
не маг чы ма. Та му i су муе ча ла век па ра дзi ме, та му i iмк нец ца ту ды 
ўсё жыц цё... Вы хо дзiць, пе рад ае гэ ту ту гу ў спад чы ну на шчад кам? 
Мо жа, вар та час цей згад ваць пра гэ та, з'яз джа ю чы ку дысь цi шу-
каць леп шай до лi i га во ра чы, што гэ та «дзе ля дзя цей»? Ма ла хто 
ду мае, што, да ючы дзе цям ма тэ ры яль ныя да бро ты, мож на за-
браць у iх неш та iн шае, на шмат да ра жэй шае. Бо гэ та ж на са мрэч 
страш на, ка лi да рос лы ча ла век рап там усве дам ляе, што ён (ка лi 
не лi чыць зу сiм не шмат лi кай сям'i — i гэ та ка лi яшчэ па шан цуе) 
адзiн ся род чу жых лю дзей, што сва iх, род ных па зям лi, па кры вi, 
ня ма нi ся род жы вых, нi на мо гiл ках...

Я па спра ба ва ла ўя вiць — як гэ та. I — не змаг ла. Уз дых-
ну ла з па лёг кай, i па ду ма ла ся рап там пра тое, як нам 
ча сам для шчас ця зу сiм ня шмат трэ ба.

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.

КАБ НЕ ТОЙ 
«ХЛА ПЕЦ»... 

Бы ло гэ та ў тыя даў нія га ды, ка-
лі я скон чы ла шко лу, ка лі пе ра да 
мной паў ста ла пы тан не аб вы ба ры 
пра фе сіі.

З ма лен ства, як толь кі на ву чы ла-
ся чы таць, я ма ры ла стаць пісь мен-
ні цай. Але ж ма рыць — гэ та ад но, а 
вось для та го, каб стаць, трэ ба, як 
той ка заў, ву чыц ца, ву чыц ца і яшчэ 
раз ву чыц ца.

У на шым Ві цеб скім пе дінс ты ту-
це ні філ фа ка, ні жур фа ка та ды не 
бы ло. Ад пра віць мя не на ву чо бу ў 
ін шы го рад ма ма не маг ла (прос-
та не ме ла за што, баць ка за гі нуў 
на фрон це). Зна чыць, я му сі ла за-
ста вац ца до ма, па сту паць на ней кі 
ін шы фа куль тэт, на прык лад — на 
хі мі ка-бія ла гіч ны, хоць кон курс там 
быў — ма ма не га руй: 11 ча ла век 
на мес ца!

І вось эк за ме ны. Тры пер шыя я 
ўжо зда ла, пры чым па спя хо ва. Пе-
рад апош нім — хі мі яй — спы ні ла ся, 
пом ню, у вес ты бю лі, ля дош кі аб'-
яў, неш та пра чы та ла там, а за ад но 
пад слу ха ла, як дзяў чы на (мая ра-
вес ні ца) су па кой вае хлоп ца: ка жа, 
што ён аба вяз ко ва па сту піць, ка лі, 
вя до ма ж, не бу дзе хва ля вац ца, 
па ні ка ваць.

Я так са ма за ха це ла пад ба дзё-
рыць та го юна ка: ска за ла, што ба-
яц ца яму ня ма ча го, што хлоп цаў у 
на стаў ні кі на огул бя руць без кон-
кур су...

Гэ тыя мае сло вы за ці ка ві лі, 
ві даць, яшчэ ад на го кан ды да та 
ў сту дэн ты, праў да, тро хі ста рэй-
ша га. Ён спы ніў ся по бач — уваж-
лі ва пры слу хоў ваў ся, ва ўсе во чы 
гля дзеў...

— Што — так са ма хва лю еш ся? — 
за га ва ры ла з ім я. — Так са ма ду ша 
ў пят кі зай шла?

— З ча го б гэ та? — не зра зу меў 
хло пец.

Але я, не за ўва жыўшы гэ та га, 
гнула сваё:

— Не трэ ба хва ля вац ца. Зда сі ты 
эк за мен, па сту піш! Па вер мне! — 
за пэў ні ла хлоп ца і, па ля паў шы яго 
па пля чы, вый шла на ву лі цу.

Той юнак (я азір ну ла ся) прай шоў 
тро хі сле дам і спы ніў ся на ган ку — 
па гля дзеў мне ўслед. «Ну і ня хай, не 
ты ў гэ тым пер шы, не ты і апош ні», —
 па ду ма ла я.

...І вось на заўт ра эк за мен. На 
пы тан ні бі ле та я ад каз ваю доб ра — 
пад во дзіць за да ча. Ды як? Со рам на 
пры знац ца: ад 14 я ад ня ла 2 і, рас-
хва ля ваў шы ся, атры ма ла тыя ж... 
14! А пе рад жан чы най, што пры ма ла 
эк за мен, ля жыць пра віль ны ад каз 
— 12. Яна, што на зы ва ец ца, ба чыць 
роз ні цу і...

І тут ад чы ня юц ца дзве ры — 
на па ро зе з'яў ля ец ца той са мы... 
«хло пец», што ўчо ра гля дзеў мне 
ўслед.

— Але на Паў лаў на, — звяр та ец-
ца ён да ма ёй эк за ме на тар кі, — вы 
яшчэ не за кон чы лі? А я сваю гру пу 
ўжо ад пус ціў. Пра вя раў ра шэн ні за-
дач — па іх ад ра зу ві даць, хто ча го 
вар ты.

— Ва ша праў да, Яў ген Вік та ра-
віч! І як раз жа да рэ чы, — зга дзі ла ся 
з ім ка ля жан ка. — Вось па гля дзі це: 
гэ та дзяў чы на (вы клад чы ца па ка-
за ла на мя не) вы дат на ад ка за ла 
на пы тан ні, а ў за да чы зра бі ла па-
мыл ку. Не ве даю, як і быць. Мо жа, 
па ра і це?

Яў ген Вік та ра віч уваж лі ва па-
гля дзеў на мя не. За смя яў ся (а мне 
хоць пад стол спаў зай ад стра ху і 
со ра му!), узяў з ма іх рук па пер ку з 
ра шэн нем за да чы, па гля дзеў і ці ха 
ска заў:

— Э-э, ды тут «вы шэй шая ма тэ-
ма ты ка»... 14 мі нус 2 коль кі бу дзе?

— 12, — ней кім не зна ё мым го ла-
сам пра мо ві ла я.

— А ў вас? 14! Вам у шко лу трэ ба 
іс ці, у пер шы клас...

— Не, — ка жу ледзь чут на, — мне 
ў ін сты тут трэ ба.

— Ну та ды да вай це пра доў жым 
эк за мен, — пра па нуе Яў ген Вік та-
ра віч. — На пі шы це мне фор му лу 
су пер фас фа ту.

Я ху цень ка пі шу.
— Глянь це, ве дае! — са сме хам 

здзіў ля ец ца вы клад чык. І ўжо на 
ад рас ка ля жан кі да дае. — Вось ба-
чы це, Але на Паў лаў на, за да чу дзяў-
чы на ра шы ла пра віль на, на пы тан ні 
— вы ка за лі — так са ма вы дат на ад-
каз а ла, зна чыць і па ста віць ёй трэ ба 
«вы дат на»!

...Ка ра цей, праз дзень на дош-
цы аб' яў ві сеў спіс пер ша курс ні каў. 
У гру пе № 12 я знай шла сваё проз-
ві шча. На су праць яго ней чай ру кой 
бы ло па зна ча на кра са моў нае: «Ста-
рас та».

Пра ля це лі га ды ву чо бы... І на ват 
дзе ся ці год дзі пра цы ў шко ле.

Не як вы пуск ні кі зра бі лі мне сюр-
прыз — праз ча со піс па він ша ва лі з 
днём на ро дзі наў і пад пі са лі ся: «Ва-
шы вуч ні — роз ныя, шмат лі кія, але 
ўсе, без вы клю чэн ня, удзяч ныя!»

І та ды я ка то ры ўжо раз па ду ма-
ла: «А ці ка ва, што бы ло б, ка лі б 
Яў ген Вік та ра віч не прый шоў та ды 
на эк за мен?»

З. Мак сі ма ва,

Глы боц кі ра ён.

ХАЙ СО НЕЙ КА 
СПІЦЬ!

...У дзя цін стве мне больш за ўсё 
ха це ла ся вы спац ца.

Пом ню, у пя тым кла се не як 
да цяг нуў да ня дзе лі, да свай го 
адзі на га вы хад но га. Ну, ду маю, 
за раз ада рву ся — па сплю. Але 
ж дзе там! Мая ба бу ля заў сё ды 
(на ват у святы) уста ва ла з пеў-
ня мі, каб не прос та на пя чы га ру 
сва іх фір ма вых блін цоў, але і пад-
няць на но гі ўсю на шу сям'ю — 
па кар міць га ра чы мі, бо ў ха лод ных, 
ка за ла, ужо ні я ка га сма ку!

Мы (та та з ма май і я) з гэ тым зга-
джа лі ся, мы лю бі лі на шу га лоў ную 
гас па ды ню і, вя до ма ж, не ха це лі 
яе па крыў дзіць, бо яна ста ра ла ся, 
але...

У тую ня дзе лю ба бу ля ўжо трой чы 
па ды хо дзі ла да май го лож ка, трой чы 
пра маў ля ла сваё: «Ар ту сю, со ней ка, 
уста вай, пры ходзь на кух ню! Блін кі 
амаль га то выя!.. Па еш...»

«Ну якая яда?! — праз сон ду ма-
ла ся мне. — Якія блі ны, ка лі я сплю 
яшчэ, во чы не ма гу пра драць, не 
тое, што ўстаць і не ку ды іс ці...»

Ад нак ба бу ля клі ка ла. І на дзей 
на тое, што яна па кі не мя не ў спа-
коі, пе ра ста не ча каць на свае блі ны, 
больш не за ста ва ла ся. 

І та ды... Па ча каў шы, па куль ба бу-
ля пас ля чар го вай спро бы пад няць 
мя не сы дзе на кух ню, я пад ха піў ся 
з лож ка, на прас ці ну па клаў сваю 
ска ме ча ную адзе жу, а на па душ ку... 
фут боль ны мяч, усё гэ та на крыў коў-
драй, каб звер ху вы гля да ла, што я 
па-ра ней ша му сплю, а сам «ныр-
нуў» у бліз кую ша фу...

Ба бу лю доў га ча каць не да вя-
ло ся. Яна зноў па ды шла да лож ка, 
на хі лі ла ся над ма ёй «га ла вой», за-
вя ла сваё: «Ар ту сік, сон ца маё...», 
аку рат на ад хі ну ла кра ё чак коў дры 
і аж ус крык ну ла...

Я вель мі лю біў і шка да ваў сваю 
ба бу лю, але сме ху стры маць не 
змог!

Да яго, та ко га не ча ка на га зран ку, 
амаль тут жа да лу чы лі ся мае баць кі, 
а по тым і ба бу ля... На ра га таў шы ся, 
мы на рэш це се лі за стол. Блі ны бы лі 
вель мі ўда лыя!

...Што ці ка ва, пас ля гэ та га сня-
дан ку па ня дзе лях мя не больш не 
бу дзі лі — да ва лі па спаць.

Ар тур Грэчка,

г. Ві цебск.

НА РОД 
ДЛЯ РАС ПУС ТЫ 
СА БРАЎ СЯ...

Чым даў жэй на све це жы веш, 
тым бо лей ма еш зна ё мых, пры чым 
са мых роз ных. Ся род ма іх — быў, 
на прык лад, до сыць мод ны ста ліч ны 
скульп тар. Ён ні ко лі не скар дзіў ся на 
ад сут насць за ка заў. Што мя не дык 
тро хі здзіў ля ла, бо тва рыў ён лёг ка, 
хут ка, ні бы гу ля ю чы. І, трэ ба ра зу-
мець, ня дрэн на за раб ляў?

Дык вось не як свя точ ным днём 
су стра каю я гэ та га твор цу ў на шым 
го ра дзе. Мы ві та ем ся, ру ка ем ся... 
Ён, ба чу, ра ды мне — пра па нуе дзе-
не будзь куль тур на па ся дзець.

Ну ча му б і не? Мы з ім зай ма-
ем сто лік. Я — гас па дар — куп ляю 
га рэл кі, шаш лы коў. Мы хо ра ша ся-
дзім... Госць мой, праў да, хмя лее: па-
тра буе пра доў жыць бан кет. Пы тае:

— А ў вас ёсць тут пры стой ны 
рэ ста ран?

Ну і да лей усё як у філь ме Шук-
шы на «Ка лі на крас ная»: ці мож на 
там зла дзіць «за бег ушыр кі», а то 
ён, маў ляў, ду жа нер ву ец ца: гро шы 
ў ляж ку пя куць. Іх трэ ба ўска лах-
ма ціць!

Ка жа вось так і пач кам ку пюр, 
як шаб ляй, шась у адзін бок, шась 
у дру гі...

Хоць мог бы і не разма хваць, бо 
я ж не су праць, на ват ду маю, як 
па шчас ці ла: са ма ста ліч ная сла ву-
тасць, пры зван нях, пры гра шах, за-
пра шае мя не ў рэ ста ран...

Та кім чы нам, пры хо дзім мы, са-
дзім ся за сто лік, афі цы янт пры но сіць 
ме ню. Госць мне шы ро кім жэс там:

— За каз вай усё што хо чаш! Я — 
пла чу.

Ні га лод ны мі, ні цвя ро зы мі мы з ім 
ужо не бы лі, але ж за мо ві лі ней кіх са-
ла таў, мя са ў гар шчэч ках, кань я ку.

По тым скульп та ру ад на жан чы-
на спа да ба ла ся, ён бу тэль ку шам-
пан ска га ёй за сто лік па пра сіў пе-
ра даць...

Ка ра цей, мы доб ра па ся дзе лі, ад-
па чы лі так, што ўжо і ста мі лі ся. Па-
клі ка лі афі цы ян та з ра хун кам. Той 
ад сло ва пры нёс. Скульп тар тут жа 
вы цяг нуў свой па чак гро шай, які так 
ха цеў «ус ка лах ма ціць», і мы ра зам 
з ім уба чы лі: там — ні вод най вя лі-
кай ку пю ры, ад на дра бя за, на ват за 
спірт ное раз лі чыц ца не хо піць!

...І гэ та за шчас це яшчэ, што ся-
дзе лі мы не ў ста лі цы, а ў на шым не 
вель мі вя лі кім го ра дзе, што ў мя не ў 
ім бы лі зна ё мыя, якія так са ма зай-
шлі ў рэ ста ран.

Мне, вя до ма ж, да вя ло ся па ха-
дзіць ад сто лі ка да сто лі ка, з не кім 
па шап тац ца, але ж па трэб ную су му 
я са браў.

— Не бя ры да га ла вы, — па да-
ро зе на ву лі цу су па кой ваў мя не 
скульп тар. — Гро шы та бе я вяр ну... 
Ці за дар ма пом нік зраб лю.

Як і вар та бы ло ча каць, на доўг, 
на гро шы, мой госць за быў ся. А вось 
пра пом нік, мо жа, і пом ніць яшчэ?

Ві таль Жу раў скі,

г. Жо дзі на.

Руб ры ку вя дзе

 Ва лян ці на ДОЎ НАР.


