
АБЫ ШТО... 
І ЗВЕР ХУ — БАН ЦІК

Сён ня роз ныя ганд лё выя сет кі, каб пры-

ва біць па куп ні коў, ла дзяць шмат лі кія кон-

кур сы: маў ляў, за ходзь це, лю дзі доб рыя, 

на бы вайце са бе пэў ныя та ва ры і вый гра-

вай це... Ды хоць ма шы ны з ква тэ ра мі! Вось 

на род і ідзе ў та кія кра мы. Ду мае, а рап там 

па шан цуе?

Дык вось. Жы ла ў вёс цы ад на сям'я. 

І баць кі ў ёй, і да рос лыя дзе ці пра ца ва лі ў 

мяс цо вай гас па дар цы, па той жа хлеб ды 

што-не будзь да хле ба ха дзі лі ў най блі жэй-

шую кра му. Там усё бы ло як заў сё ды: та ва-

ры, цэн ні кі і ні я кіх та бе сюр пры заў... Па іх, 

ка лі хо чаш, мо жаш у го рад з'ез дзіць. Але 

на вош та і час свой тра ціць, і за да ро гу пла-

ціць? Лепш за тыя гро шы бо хан хле ба ку піць 

ці якую цу кер чы ну...

Вось так гэ та сям'я ду ма ла, вось так яна 

і жы ла, аж па куль не дай шлі на ві ны, што 

ў рай цэнт ры но вая кра ма ад кры ла ся. А ў 

ёй — ну ча го толь кі ня ма... Ды яшчэ і тан-

ней, чым у ін шых!

Для та го каб гэ та пра ве рыць, лю дзі да-

ча ка лі ся на ступ най зар пла ты, да мо ві лі ся з 

ма шы най і па еха лі ў «раз вед ку».

Шмат што ў той дзень ку пі лі. Толь кі пад 

ве чар вяр ну лі ся на зад. Су се дзі да вай рас-

пыт ваць, што там ды як, ці та кая ўжо доб рая 

кра ма, як яе ма лю юць?

«Раз вед чы кі» та іц ца не ста лі: рас ка за лі, 

што ку пі лі, коль кі гро шай ад да лі. Па хва лі лі ся 

яшчэ, што ім за вя лі кую коль касць па ку пак 

жва чак на ка се да лі, пры чым бяс плат на.

— Ды ну... Быць не мо жа! — здзі ві лі ся 

вяс коў цы.

— Праў да! Каб нам з мес ца не сыс ці! — 

ледзь не ба жы лі ся па куп ні кі.

І тут жа рас каз ва лі, што на зы ва юц ца тыя 

жуй кі быц цам пры го жа — не тое бан ці кі, не 

тое бо ні кі... А вось на смак... Абы што: яны 

тую га дасць на ват ес ці не ста лі.

— І пра віль на зра бі лі, — па хва ліў адзін 

з да свед ча ных су се дзяў ды рас тлу ма чыў, 

што (кан крэт на) яны каш та ва лі на смак. Во 

дзе сме ху бы ло!

Але ж пра сваю па езд ку ў рай цэнтр сям'я 

не шка да ва ла. За сво і ла хі ба: не ўсё, што 

да юць у кра мах (а тым больш за дар ма), 

вар та клас ці ў рот.

Анд рэй Сі да рэй ка,

г. Мінск.

ПРА ШЧАС ЦЕ, 
ШТО БЫ ЛО 
МАГ ЧЫ МЫМ

...Наш сва як не так даў но ад зна чаў юбі-

лей. Ча ла век, мо жа, з трыц цаць на яго са-

бра ла ся. Але ад но крэс ла доў гі час пус та-

ва ла. Ві да воч на — нех та спаз няў ся. А ка лі 

з'я віў ся, ака за ла ся, што ча ла ве ка ў да ро зе 

ба наль на аба кра лі. Не дзі ва, што мно гія за 

ста лом ста лі ўспа мі наць сваё — хто па чу-

тае, хто пе ра жы тае... У асноў ным, вя до ма ж, 

сум нае, крыўд нае, але по тым мы пай шлі па-

ку рыць, і адзін з муж чын рас ка заў...

Мне за ста ло ся толь кі за пі саць.

«Зна чыць, зда ры ла ся гэ та га доў со рак 

на зад. Мы з ма ім сяб рам Пят ром та ды зда лі 

апош ні эк за мен апош няй се сіі і гэ тую па-

дзею, вя до ма ж, доб ра ад зна чы лі.

Ме лі ся ў нас пла ны і на заўт ра. Спра ва 

ў тым, што Пят ро амаль год кру ціў ра ман 

з пя ці курс ні цай На та шай, і тая, ба ю чы ся 

тра піць па раз мер ка ван ні ў якую-не будзь 

глу хую вёс ку, са бра ла ся вый сці за муж: як-

раз на гэ ты дзень за пра сі ла Пят ра ў гос ці, 

каб па зна ё міць з баць ка мі.

На пя рэ дад ні мы (Пе ця адзін ехаць ба яў ся) 

вы чыс ці лі адзе жу і абу так, ад пра са ва лі шта-

ны, ку пі лі ў кра ме сем гваз дзі коў і маленькі 

тор цік (на боль шае пас ля ўча раш ня га гро-

шай не бы ло) ды се лі ў элект рыч ку.

На ро ду ў ва го не бы ло зу сім ма ла. Так што 

мы ўлад ка ва лі ся ка ля ўва хо да і, вя до ма ж, 

ба чы лі, як услед за на мі зай шла груз ная ба-

бу ля з вя лі кім тор там. Яе му чы ла за дыш ка, 

та му да лей у ва гон яна не пай шла — цяж ка 

се ла на су праць, праў да, з ін ша га бо ку ад 

пра хо да. Су мач ку яна па ста ві ла са бе на ка-

ле ні, торт — на лаў ку зле ва і амаль тут жа 

за сну ла. Мы з Пят ром так са ма ха це лі, але 

не маг лі: слу ха лі аб' явы, па зі ра лі ў акно, каб 

не пра пус ціць па трэб ную стан цыю.

...З ва го на, ка лі пад' еха лі, я пад аў ся пер-

шы, азір нуў ся на Пе цю і не па ве рыў сва ім 

ва чам: той, апроч кве так, тры маў... ба бу лін 

вя лі кі торт.

— Ты што — звар' я цеў? — на кі нуў ся я 

на сяб ра.

— Не, я на ад ва рот, зра біў як ле пей, — 

стаў ба ра ніц ца ён. — Ба бу ля ж і так пу доў 

сем за ва жыць... Ды і цук роў ка ў яе — па ўсім 

ві даць... Ёй нель га са лод ка га, а нам — са мы 

раз. У сям'ю ж ідзём.

Мне гэ ты па ход ужо зу сім не па да баў-

ся, але што тут бу дзеш ра біць — да га няць 

элект рыч ку?

...Баць кі На та шы су стрэ лі нас до сыць гас-

цін на, па ка за лі дом і на двор ныя па бу до вы, 

па са дзі лі за шчод ры стол. Нам, муж чы нам, 

у ма лень кія кі ліш кі на лі ва лі мал даў ска га 

кань я ку, жан чы нам — шам пан ска га, па цяк-

ла ня спеш ная гу тар ка. Ра зам з гас па да ром 

мы бэс ці лі Рэй га на і Мар га рэт Тэт чэр, услед 

за гас па ды няй, але з мен шым эн ту зі яз мам, 

хва лі лі Гар ба чо ва і яго су хі за кон. Ат мас фе-

ра за ста лом ста на ві ла ся ўсё ме ней зму ша-

най і ледзь не сяб роў скай. У пе ра пын ку мы 

на ват па гар та лі аль бом з фо та карт ка мі — 

па зна ё мі лі ся, хоць і за воч на, з гіс то ры яй 

сям'і, з да лё кай і бліз кай рад нёй.

Тым ча сам на кух ні за кі пеў чай нік. На 

ста ле за мест та ле рак з'я ві ла ся ва за з цу кер-

ка мі і пя чэн нем, спо дач кі, ку бач кі і на рэш це 

торт. Яго па ста ві лі ў са мым цэнт ры, зня лі 

на крыў ку і...

Го галь, яго мёрт вая сцэ на з «Рэ ві зо ра», 

як той ка заў, ад па чы ва юць, бо тое, што 

ўба чы лі, бы ло ку ды мац ней шае: у ка роб-

цы, пад на крыў кай, ля жаў... кот — не вя лі кі, 

не жы вы.

На та ша, за крыў шы твар, кі ну ла ся да ра-

ка ві ны, яе ма ці — асе ла ў крэс ле, баць ка 

лы паў ва ча мі і ро там ха паў па вет ра. Мы з 

Пят ром, па куль ні хто не ачо маў ся, га неб на 

збег лі. Ён на ват сваю баб ро вую шап ку за-

быў ся».

...На гэ тым апавядальнік змоўк. Нех та з 

кам па ніі кур цоў, уяў ля ю чы кар ці ну і на ступ-

ствы, ад ду шы ра га таў, нех та — не вель мі 

ве рыў. А я дык ад ра зу, бо цу доў на пом ніў, 

як не ка лі даў но не ста ла на ша га ка та, як 

мы ўсёй сям' ёй яго шка да ва лі і ду ма лі, дзе 

па ха ваць. «Най ле пей — на да чы», — пра па-

на ва ла ба бу ля, і яны з дзе дам яго па вез лі. 

Так са ма ў ка роб цы (ад ма іх но вых бо таў), 

так са ма ў элект рыч цы ў бок Ма ла дзеч на.

Праў да, на ша му ка ту ў да ро зе па шчас-

ці ла больш: ён па спя хо ва да ехаў і ця пер 

спа чы вае ў бліз кім ад да чы ле се. А вось той, 

з якім хлоп цы еха лі ў агле дзі ны...

Хо чац ца ве рыць, што нех та па ха ваў і яго. 

Маг чы ма — ра зам з на дзе яй вый сці за муж 

за Пе цю.

А. Лаў ры но віч,

г. Мінск.

ПЕР ШЫЯ КРО КІ 
Ў БІЗ НЕС

Не ад крыю Аме ры ку, ка лі ска жу, што ўсе 

лю дзі роз ныя, што ў кож на га свае дзі вац твы 

і за хап лен ні, ка лі ка рыс ныя, а ка лі і не.

Ба ба Жэ ня, на прык лад, «ку ко бі ла» гро-

шы: усё жыц цё бы ла сквап ная, а пад ста-

расць дык і зу сім — пе ра плю ну ла Плюш кі-

на. І ўсё та му, ві даць, што ня бож чык муж 

на гэ та ма ла зва жаў (што, маў ляў, з дур ні-

цы возь меш?), дзе ці так са ма не як змал ку 

пры вы ка лі абы хо дзіц ца, ні чо га не пра сіць 

у ма ці. А той і доб ра. Зда роў ем лёс не па-

крыў дзіў, ра біць маг ла. На ват аў да веў шы, 

са ма са дзі ла ага род, пы ні ла гас па дар ку, 

што-ні што з яе пра да ва ла — усё ж ка пей-

ка... Да та го ж да рос лая дач ка ўзя ла ся 

адзя ваць ды абу ваць яе, сын — за бяс печ-

ваць дро ва мі... Хоць гэ та яму і цяж ка бы ло, 

бо га да ваў тра іх дзя цей — дзвюх да чок-сту-

дэн так і сы на. Але ж і ма ці шка да ваў, бо 

тая ўвесь час на ра ка ла, што пен сія ідзе на 

ле кі, што ў кра му ха дзіць да лё ка, во чы не 

ба чаць, но гі ба ляць, са цы яль на му ра бот ні-

ку за пла ціць трэ ба...

Вось тут сын і вырашыў, што за мест 

яго да ба бу лі бу дзе пры хо дзіць То лік, унук. 

Ну ча му б і не, ка лі хло пец ужо не ма лень кі 

(шос ты год у шко лу хо дзіць), баць каў «Жы-

гуль» асвой вае, у роз ных там га джэ тах-кам-

п'ю та рах «ся чэ»... Зна чыць, ба бу лі да па ма-

гаць так са ма змо жа.

То ля зга дзіў ся, не ска заць, каб з ах во-

тай, бо чуў, як ма ма ка за ла, што ба ба Жэ ня 

ску пян дзя яшчэ тая, што яна, му сіць, грэч ку 

лі чыць пе рад тым, як зва рыць.

І ба бу лі ны раз мо вы ён так са ма чуў. Паш-

тар ка, бы ва ла, пры ня се ёй пен сію, пра па нуе 

вы пі саць якую га зе ту. Але ж дзе там — ба ба 

ка за ла, што гро шай ня ма. А ка лі тая сы хо-

дзі ла, па чы на ла на ра каць, што пен сію да ла 

ёй «ад ны мі пя цёр ка мі», а «вя лі кіх» гро шай 

(так ба бу ля ка за ла) як быц цам ня ма. А іх жа 

ле пей і лі чыць, і за хоў ваць.

Ске міў шы гэ та, унук узяў ся да па ма гаць: 

мя няць яе дроб ныя ку пю ры на боль шыя — 

20-руб лё выя. Ды яшчэ і куп ляць зе фір, па-

сці лу, мар ме лад, а га лоў нае — біск віт ныя 

ру ле ці кі з роз ны мі крэ ма мі. Ба бу ля іх ду жа 

ўпа да ба ла, хоць і ка за ла, што гэ та ж, му сіць, 

вель мі до ра га. То лік та ды су па кой ваў: маў-

ляў, не больш, чым ма ці яму дае на школь-

ны абед.

Вось так яны і жы лі, унук і ба бу ля, вось 

так і шы ка ва лі, па куль...

Не дзе на прад вес ні То лі каў та та на ду маў 

па мя няць ру ха вік ва ўлас ным трак та ры і 

прый шоў да ма ці па зы чыць ты ся чу руб лёў. 

Ад мо віць сы ну ба ба Жэ ня не маг ла, але ж 

па бур ча ла, што жыць трэ ба ашчад ней, не 

да ваць ма ло му ў шко лу па 20 руб лёў на 

абед...

Сын здзі віў ся — ха цеў ад ка заць, што ні-

хто яму столь кі не да ваў і не дае, але гас-

па ды ня па сла ла яго па дро вы.

Ка лі пры нёс, на ста ле, у па ке ці ку, ужо 

ля жаў стос гро шай. Ма ці ска за ла, што тут — 

роў на ты ся ча. Сын пе ра ліч ваць не стаў: 

па абя цаў, што па ста ра ец ца хут ка ад даць. 

І толь кі до ма, раз гар нуў шы па кет, жах нуў ся, 

зня меў: там, з цэ лай ты ся чы руб лёў, толь кі 

дзвес це бы лі са праўд ныя, ас тат нія — вар тая 

жа лю пад роб ка, на дру ка ва ная на ка ля ро-

вым прын та ры. «Як? Ад куль гэ та ў ба бу лі 

ўзя ло ся?» — не ра зу меў ён.

Жон ка ўма лі ла ні ку ды не ха дзіць, не па-

роць га рач ку — да ча кац ца са шко лы То-

лі ка.

Ка лі той прый шоў, баць ка па са дзіў яго за 

стол, моўч кі па клаў па чак гро шай.

Ад пі рац ца не вы па да ла: ма лы шчы ра 

пры знаў ся, што двац цат кі дру ка ваў ён, а 

ўза мен браў у ба бу лі пя цёр кі.

На до ва ды баць кі, што гэ та пах не тур мой, 

сын ад ка заў, што ён не дур ны і ні ко му, апроч 

ба бу лі, гро шы не мя няў. А той жа, маў ляў, 

усё роў на, што ў пан чо ху за піх ваць: коль кі 

ты сячы руб лёў са вец кіх пра па ла і гэ тыя, 

мо жа, пра па дуць. А так хоць неш та смач-

нае з'е ла...

Як быц цам пра віль на сын ка заў, але ж 

баць ка ўзяў ся рас шпіль ваць дзя гу. То лік 

ма лан кай сі га нуў на ша фу, ма ці мі ту сі ла-

ся па між імі. Яна ледзь стрым лі ва ла смех 

і жах, бо, вя до ма ж, ра зу ме ла (і ка за ла), 

што трэ ба не дзе па зы чаць гро шай на ру-

ха вік, а по тым ад да ваць даў гі — у тым лі ку 

і ма ці...

Се дзя чы пад стол лю, юны фі нан сіст па-

ра іў вось гэ тую па зы ку ад даць ты мі ж гра-

шы ма, што ўзяў, але баць ка не слу хаў — аб-

зы ваў яго смар ка чом, ха му том, бяз ме нам, 

які не ра зу мее, што ўтва рыў.

А да лей... «Вы твор часць» лі па вых двац-

ца так па спя хо ва на кры ла ся. Доўг ба бу лі 

баць ка ад даў. Са праўд ны мі.

Ні на Кан дра шо нак,

г. Пет ры каў.

ДЗЕ ГРЭХ, 
ТАМ І ДВА?

Гэ та зда ры ла ся даў но з ма ім свёк рам 

Ан то нам Ан то на ві чам, які ў ма ла дыя га ды 

па кам са моль скай пу цёў цы «мах нуў» на ца-

лі ну, не каль кі ме ся цаў пра ца ваў там «без 

вы хад ных і пра хад ных», по тым на ней кі час 

пры яз джаў да до му. Праў да, не ска заць каб 

ду жа ад па чы ваў там, бо ін шых муж чын у 

ха це не бы ло, а ра бо ты ў вёс цы заўж ды ха-

па ла. Ма ці ад на да гля да ла ска ці ну, са дзі ла 

буль бу, га род, ка сі ла, ва зі ла... Ча сам, вя до-

ма ж, най ма ла па моч ні каў і, каб ад дзя чыць 

ім, заўж ды тры ма ла са ма гон ку.

Сы на так са ма па час та ва ла ў чар го вы 

пры езд і з той вя лі кай ра дас ці. А ён жа не 

сля пы — за ўва жыў, ад куль пры нес ла, і по-

тым па час та ваў ся сам: «апры хо да ваў» з 

сяб ра мі не каль кі пля шак, а ў пус тыя на ліў 

ва ды.

...Але ж вось «ад па чы нак» яго ны скон-

чыў ся, трэ ба зноў ад' яз джаць, а на ду шы — 

ка мень: пад ма нуў жа ма ту лю і пры зна вац ца 

со рам. Па ду маў: ай, хай бу дзе, што бу дзе, 

дзе адзін грэх, там і два. Сеў у кух ні за стол, 

раз гар нуў га зе ту, зра біў вы гляд, што ўваж-

лі ва чы тае.

— Што там пі шуць, сы нок? — спы та ла 

ма ту ля, на лі ва ю чы на па тэль ню алад кі.

— Ды вось ву чо ныя да ка за лі, што га рэл-

ка мо жа стра ціць гра дус, ка лі доў га па ста-

іць, — «пра чы таў» гра ма цей.

— Не мо жа быць?! — здзі ві ла ся ма ці.

— Тут на пі са на, што не раз пра вя ра лі: 

мо жа... Пе ра тво рыц ца ў ва ду...

— Трэ ба нашу пра ве рыць, — ска за ла 

гас па ды ня і, ад ста віў шы ў бок па тэль ню, 

па дра бі нах сі га ну ла на выш кі, дзе бы ла яе 

схо ван ка. Узя ла там бу тэль ку, пры нес ла да 

ста ла, ад кар ка ва ла, лі ну ла на дон ца чар кі:

— Ан тось, даль бог жа праў да, — пры зна-

ла, па каш та ваў шы. — Ва да...

Та кім чы нам ні ў чым не ві на ва ты госць 

па ехаў на сваю ца лі ну. Толь кі праз га ды ён 

пры знаў ся ма ці ў сва іх гра хах.

Тац ця на Ха ло пі ца,

в. За тур'я, Ня свіж скі ра ён.

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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