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«Я, мо жа, кры ху пе ра боль ш-

ваю, — пі ша з на го ды спа дар 

Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў, —

але дзе ці, што рас туць у бе тон-

ных джунг лях, — бед ныя. Пра 

ко ці каў ды са бак яны неш та 

ве да юць, а вось тых жа сві ней, 

тру соў, на ват ку рэй жыў цом ні-

ко лі і не ба чы лі!»

Ад куль, трэ ба ра зу мець, 

рад кі:

Баб ця ўну каў пры ча ка ла

І, час ту ю чы, ка за ла:

— Еш, Алён ка, еш, Ан тон,

Са свай го два ра бе кон...

Даць ёй ве ры? Ці не даць?

З'еў унук — 

пай шоў «шу каць»...

І сві ней там, зда ец ца, знай-

шоў. А вось бе кон...

«Сён ня ў школь ных ста ло вых 

на пад ло зе мож на ўба чыць і бу-

лач ку, і над гры зе ны яб лык, — 

пра цяг вае спа дар Ва ле рый. — 

А ўсё та му, што мно гія з дзя цей 

не ве да юць, ад куль што бя рэц-

ца, не хо чуць пра ца ваць».

«Ілюст руе» гэ ту вы сно ву спа-

дар Мі ка лай Ста рых з Го ме ля. 

Ён пі ша: «Зу пан, пер са наж апе-

рэ ты Ім рэ Каль ма на «Ма ры ца», 

спя ваў: «По едем в Вараздин, 

где всех свиней я господин...» 

Па-на ша му, зна чыць, пан... 

А ка лі так, то, пэў на ж, меў ён 

па раб каў, якія да гля да лі жы-

вё лу, бо інакш — ці рваў ся б у 

вёс ку?.. Як і асоб ныя з на шых 

су час ні каў. У іх вы ка нан ні зга-

да ны ду эт Ма ры цы і Зу па на мог 

бы гу чаць вось так:

— Па е дзем у кал гас —

Ча кае «свін ства» нас!

— Ды з ім — міль ён тур бот:

Не раз праль ец ца пот...

— За тое на абед

На сма жым мы кат лет,

Пры ся дзем на му рог,

За бу дзем ся пра смог...

У му ра гу ды з ка ха ным (ці ка-

ха най) мож на і зу сім ро зум стра-

ціць — не тое што за быц ца.

А мож на, па ехаў шы да свін-

ства, яшчэ і па збыц ца. Ча го? 

Спа да ры ня Ні на Бур ко з Бя-

рэ зін шчы ны пі ша:

Каб бы ло ўсё «ха кей» —

Без бя ды-на па сці,

Трэ ба га да ваць сві ней

Яшчэ і чор най мас ці.

Та ды з мя сам-каў ба сой

Вы ра шыш праб ле му,

А шча цін кай да ўся го

Вы ле чыш эк зэ му.

Як ля чыць яе тра ва мі, аб ля пі-

хай, ві на гра дам, сол лю, на ват ра-

со лам, ін фар ма цыя ёсць, як шча-

цін кай — ін тэр нэт не пі ша. Але ж 

што ён ве дае? А вось лю дзі...

До сыць рэд кая масць жы вё-

лы кі ну ла ся ў во чы і спа да ру 

Вік та ру Са ба леў ска му з Уз-

ды:

Усё ў ка ле джы Ясь ву чыў,

Ды ні ко га не ля чыў.

Пер шы вы клік. Ён ба іц ца

Да сві ней і пад сту піц ца,

Але ж...

— Эў ры ка! — кры чыць. —

Іх перш-на перш 

трэ ба... мыць!

Ма ла досць — усё дур носць 

(бе ла рус кі ад па вед нік да рус ка-

га мо ло до-зе ле но), а вось лю дзі 

ста рэй шыя ве да юць: які чорт да 

лаз ні, та кі і пас ля. І той са май 

чор най ва ро не па мо жа мы ла, 

як па мер ла му ка дзі ла... А што 

да ты чыц ца веп ру коў са здым ка, 

то ў спа да ра Ва ле рыя Гаў ры-

ша да іх прэ тэн зій ня ма — на ват 

на ад ва рот. Ён пі ша:

Па ва жаю я сві ней,

Што ў ма ёй су сед кі:

Бо не ў кож на га з лю дзей

Чыс тыя шкар пэт кі.

У гэ тых пад свін каў яны (мож-

на яшчэ раз гля нуць на верх ні 

зды мак) і са праў ды мод ныя — 

бя лют кія! Ад мыц ця? На дум ку 

спа да ры ні Іны Алі се віч з Уз-

дзен шчы ны, ад доб ра га ўтры-

ман ня:

...Што б ка му ні па да ло ся,

У на строі свін ка Хро ся.

Лыч уго ру — ка ра леў на!

За да гляд удзяч на пэў на ж...

І ад лас кі прос та млее!

Кос цік — прось бу ра зу мее:

Хоць і ва біць пя та чок,

Ёй па чу хае ба чок.

Бо гас па дар, бо...

«Лі рыч нае» ад ступ лен не: у 

мно гіх шмат ква тэр ных да мах 

жы ха ры лю бяць вы стаў ляць на 

лес віч ную пля цоў ку свае ва зо-

ны. А вось па лі ваць, як пра ві ла, 

не лю бяць: ім на гад ваць трэ ба, 

што мы ў ад ка зе за тое, што па-

са дзі лі... І за тых, ка го за вя лі: 

ма ла ды ча ла век са здым ка (па-

вод ле спа да ра Мі ка лая Кас ма-

чэў ска га з На ва по лац ка) як раз 

з ад каз ных:

Свін ням рэд кае па ро ды

Ў нас пра сто ра і вы го ды:

За га род ку ў два ры

Ла дзім мы, гас па да ры,

Каб з пад вор ка не ўцяк лі,

Каб зда ро вы мі бы лі:

Каб не чуць

і век не ба чыць,

Што та кое грып сві ня чы!

А вось... цырк — мы, зда ец-

ца, усе па гля дзе лі б! Ну хоць бы 

і на здым ку:

Тут, вя до ма ж, не эк стрым...

Так, ма лень кая арэ на:

Кук ла чо ву, За па шным,

Пад рас тае, 

му сіць, зме на? —

мяр куе спа да ры ня Алі се віч. 

Што ж, мо жа, і са праў ды?

У за гон чы ку Іг нат

Дрэ сі руе па ра сят:

Пя тач кі па за дзі ра юць,

Па ка ман дзе пад бя га юць...

На арэ ну па вя зе?

Ці...

Быць са лу-каў ба се?

Гэ та вось ба лю чае пы тан-

не — ад спа да ры ні Ва лян ці-

ны Гу дач ко вай з Жыт ка ві чаў. 

Свай го ро ду ад каз — ад спа да-

ра Вік та ра Са ба леў ска га: ён, 

па доб на, пра ве рыў на са бе, а 

по тым на пі саў:

Са ла ўзяў у ма га зі не...

Як гу мо выя там свін ні:

На ват вост ры мі зу ба мі

Не ад грыз ці...

Еш це са мі!

Я вось вы ку піў «звяр'ё»

І га дую ўжо сваё,

Хоць в'ет нам скае па ро ды,

Ды ўку сіць зма гу заў сё ды.

Га лоў нае тут — не за хап-

ляц ца...

(У цяг ні ку, рас каз ва лі, ад-

на вель мі пыш ная ма ла дзіч ка, 

што на зы ва ец ца, цы цу да ла 

ма лень ка му сын ку. Тро хі боль-

шы і чу жы аж во чы вы лу піў, 

спы таў: «Ма ма, што яна ро-

 біць?» — «Дзі цят ка кор міць...» — 

«...Без хле ба?!»)

Во які жах у ма ло га быў! А ў 

ад на го вя лі ка га — ра дасць: ён 

па чуў, што ад са ла з'яў ля ец ца 

скле роз, і цэ лае ад крыц цё зра-

біў: «Дык вось ча му я ра ні цай 

з'ем ка ва лак і аж да ве ча ра не 

ўспа мі наю, што ес ці ха чу!»

Не ўдак лад ніў, праў да, якое 

ён спа жы вае...

А роз ні ца, між ін шым, ёсць, і 

яе на кон курс ным здым ку ўба-

чы ла спа да ры ня Бут коў ская 

з Грод на:

Баб ка ўну ку абя ца ла:

— На пяць паль цаў 

бу дзе са ла!

Унук:

— А чым тут га на рыц ца,

Ка лі тры — ужо на ку ры цы?

Зга дзі це ся, змыс лы ўнук: 

праў ду сказаў (ну, ці амаль...), 

але ж бу дзем спа дзя вац ца, 

што не ўго лас, што не па крыў-

дзіў ён пра цаў ніч ку-ба бу лю. Як і 

дзе да — «ге рой» спа да ра Са-

ба леў ска га:

Лю біць Пе ця шаш лыч кі,

Па лянд ві цу, кум пяч кі:

Дзед заўж ды яго час туе,

Бо сві ней што год га дуе...

Унук ім ка жа:

«Ну й ча го вы

Не рас ці це, як ка ро вы?

Вось та ды б ужо ха па ла,

Мя са, кос та чак і са ла!

А так...

Ня ма на што спа дзя вац ца? 

Па вод ле спа да ра Мі ка лая Кас-

ма чэў ска га, ёсць:

На два рэ — пад свін кі.

Двое,

Але ж спрыт ныя за тое:

Стась ча кае па ра ся так

(Ды не ме ней за дзя ся так!)...

І шка дуе, што ў лю дзей

Вель мі ж доў га ўсё ідзе...

Вось і ў хлоп ца боль так са ма:

Ён адзін у та ты з ма май.

«Шчас це яшчэ, ка лі дзед з ба-

бу ляю ёсць, — пі ша спа дар Іван 

Сі ма нё нак з Па ста ваў, — мож-

на па ехаць у гос ці, па це шыц ца 

з гас па дар кі і, маг чы ма, на ват

не зда га дац ца, што па рсюч кі 

ма юць звыч ку неш та вы прош-

ваць, што да гос ця ў іх — чыс та 

мер кан тыль ная ці ка васць:

У вяс ко вым у два ры —

Мыт ная за ста ва.

Ін ша зем цы-веп ру кі

Доб ра зна юць спра ву.

Як па е дзеш каш та ваць

З ду ша мі алад кі,

То з кі шэ ні да ста вай

Свін кам... ша ка лад кі.

А ўжо яны, тыя свін кі (на 

дум ку ся мі клас ні цы ся рэд няй 

шко лы № 3 г. Ві лей кі Ка ры ны 

Ца ну ні най), за іх по тым ад дзя-

чаць, пры чым — аба вяз ко ва:

Ска жу вам праў ду, не зма ню:

З пры ва гай бу дзеш 

і з пры пло дам,

Ка лі в`ет нам скую свін ню

Кар міць цу кер ка мі заў сё ды.

Зна чыць, гэ та па клёп, што 

не раз бі ра ец ца яна ў па мі до рах, 

апель сі нах, кіл бас ных аб рэз ках, 

па це рах ды ўсім ін шым...

Су праць іс ці ны, як да во дзіць 

спа да ры ня Бут коў ская, гра-

шым мы і та ды, ка лі ка жам на 

не ка га, што «на піў ся, як свін-

ня». «У на шай сва яч кі, — чы-

та ем у ліс це, — быў вы па дак, 

ка лі яна ў вяд ро з ежай за мест 

ва ды плюх ну ла са ма гон кі (муж 

са скле па ў сло і ку пры нёс)... 

Дык свін ка пе ра вяр ну ла ка-

ры та з гэ тай ежай. І па ра сят 

ада гна ла, каб на ват бліз ка не 

па ды шлі».

Ру шац ца стэ рэа ты пы! Але 

ж на гэ тым здым ку шмат ка му 

(і спа да ры ні Іне Алі се віч у пры-

ват нас ці)

Яс на ўсё без вы кру та саў:

Ген вяс ко вы спіць да ча су.

Дасць бог, ма рыць не шкод-

на, абу дзіц ца ён у мно гіх ма ла-

ды, і ада рвуц ца яны ад ка нап, 

тэ ле ві за раў ды кам п'ю та раў, па-

гля дзяць на во кал і, за ка саў шы 

ру ка вы...

Зрэш ты, аб гэ тым не за раз. 

За раз (бо тра ды цыя!) аб тым, што 

на мі ну лым кон курс ным здым ку 

(гл. ну мар «Звяз ды» ад 27 лю та-

га) бы ла пры го жая ма ла дзі ца з... 

гарш ком на га ла ве. На дум ку вя-

лі ка га чы тац ка га жу ры, най леп-

шыя рад кі пра яе на пі са лі су жэн-

цы Аст роў скія з Мін ска, спа да-

ры Вік тар Са ба леў скі з Уз ды, 

Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў, 

Мі ка лай Ста рых з Го ме ля, спа-

да ры ні Іна Алі се віч з Уз дзен-

шчы ны, Ва лян ці на Гу дач ко ва з 

Жыт ка ві чаў, Ні на Кан дра шо нак 

з Пет ры ка ва, На тал ля Шкут са 

Свет ла гор шчы ны і Ка ры на Ца-

ну ні на з Ві лей кі...

З гэ тым вось, апош нім мер-

ка ван нем па га дзі ла ся і жу ры 

ма лень кае рэ дак цый нае. Та му 

прыз у вы гля дзе бяс плат най 

пад піс кі на «Звязду» на трэ ці 

квар тал гэтага го да на кі роў ва-

ец ца ў Ві лей ку.

Хо ча це, каб «род ная га зе та 

на род най мо ве» пяць ра зоў на 

ты дзень пры хо дзі ла і да вас? 

Та ды афарм ляй це пад піс ку. 

Аль бо ўваж лі ва гля дзі це на 

но вы кон курс ны зды мак, пры-

дум вай це под піс (мож на не-

каль кі, але ў кожным не больш 

за во сем рад коў) і да сы лай це 

ў рэ дак цыю. Шанц на вый грыш 

мае кож ны...

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ад іх жа шчы рыя пра ба чэн-

ні ўсім, чые тво ры гэ тым разам 

не прай шлі стро га га кон курс на-

га ад бо ру, за тое на ступ ным... 

Пі шы це!

«Лю біць Пе ця шаш лыч кі,
па лянд ві цу, кум пяч кі...»

Н
Е ВЯ ЛІ КАЯ юр кая марш рут ка ве се ла 

ім ча ла па за лі тых со неч ным свят лом 

ву лі цах аб лас но га цэнт ра. Лет ні дзень 

толь кі па чы наў ся, та му лю дзі ў аў то бу се па-

ста ян на мя ня лі ся: ад ны з іх спя ша лі ся на 

пра цу, дру гія — на за ня ткі, трэ ціх цяг ну ла на 

пры ро ду за го рад, і ні хто з іх не звяр таў ува гі 

на ма ла дую дзяў чы ну, якая ся дзе ла ля акна 

і, пры ціс нуў шы да гру дзей мод ную су мач ку, 

аб не чым за ся ро джа на ду ма ла. Дзяў чы ну 

зва лі Люд мі ла, і еха ла яна ў гос ці да сва ёй 

бы лой ад на курс ні цы Юлі, якая жы ла ў но вым 

мік ра ра ё не на ўскрай ку го ра да.

На огул, ехаць у гос ці да род ных, да сяб-

роў — гэ та заў сё ды пры ем на. Там ця бе 

заў сё ды ча ка юць. Там та бе шчы ра ра ды. 

Там мож на па га ва рыць на лю бую тэ му, па-

ра іц ца, аб мер ка ваць шля хі вы ра шэн ня са-

мых роз ных праб лем. Ад нак Юля і Люд мі ла 

ні ко лі не сяб ра ва лі. Так, не ка лі ву чы лі ся ў 

ад ной гру пе, зрэд ку на вед ва лі адзін і той жа 

клуб або рэ ста ран, ды і то тыя на вед ван ні 

за ле жа лі ад іх хлоп цаў, сяб роў Ар цё ма і 

Рус ла на, якія бы лі сту дэн та мі ўні вер сі тэ та 

лёг кай пра мыс ло вас ці.

Роз ны мі людзь мі бы лі ад на курс ні цы. Роз-

ны мі па ха рак та рах, па ін та рэ сах, па па-

трэ бах. Спа кой ная і раз важ лі вая Люд мі ла 

больш імк ну ла ся да ці шы і адзі но ты. Яе не 

ва бі лі шум ныя кам па ніі з гуч най му зы кай і 

ал ка го лем, іх яна па збя га ла са ма і не ві та ла 

пры сут нас ці на іх свай го хлоп ца Ар цё ма.

Юлія раз ва жа ла зу сім па-ін ша му. «Ву-

чо ба не воўк, у лес не збя жыць. А вось 

сваю ма ла досць трэ ба вы ка рыс таць так, 

каб по тым не бы ло па кут лі ва ба лю ча за 

бяз мэт на пра жы тыя га ды». І яна стро га 

пры трым лі ва ла ся гэ та га пра ві ла. У гру пе 

Юля бы ла за ва да та рам усіх ве ча рын, а на 

пя тым кур се дык і на огул па бра ла ся шлю-

бам, пры чым не з Рус ла нам, а з пя ці дзе ся-

ці га до вым муж чы нам, які, акра мя ква тэ ры 

ў цэнт ры го ра да, меў два ма га зін чы кі па 

про да жы аў та зап час так.

Па за кан чэн ні ўні вер сі тэ та Люд мі ла па-

еха ла пра ца ваць па раз мер ка ван ні ў ра ён ны 

цэнтр за 60 кі ла мет раў ад аб лас но га. Ту ды, 

ін жы не рам на ма лоч ны за вод, на кі ра ва лі 

пра ца ваць і Ар цё ма. Там праз год яны і па-

жа ні лі ся.

Пра Юлію Люд мі ла амаль не ўспа мі на-

ла. Зрэд ку Ар цём па ве дам ляў на ві ны пра 

яе. Ме на ві та ад яго Люд мі ла па чу ла, што 

Юлін муж-ка мер сант зга рэў на да чы, а яна 

пра да ла яго ква тэ ру і біз нес і пе ра еха ла 

жыць у но вы мік ра ра ён. Ад му жа Люд мі ла 

да ве да ла ся, што па згу бе му жа Юля доў га 

не га ра ва ла і, не да ча каў шы ся за кан чэн ня 

жа ло бы, зноў вый шла за муж, на гэ ты раз 

за ней ка га спарт сме на. «Ад куль ты столь кі 

ве да еш пра Юлю?» — не як па ці ка ві ла ся яна 

ў Ар цё ма. «Рус лан рас каз вае, — ча мусь ці 

па чыр ва неў той. — Ён жы ве з ёй на ад ной 

ву лі цы». Больш да гэ тай тэ мы яны не вяр та-

лі ся, а ня даў на ад сва ёй зна ё май Люд мі ла 

па чу ла, што Юля зноў ста ла ўда вой — яе 

дру гі муж мыў ку хон нае акно, па сліз нуў ся на 

пад акон ні ку і зва ліў ся з пя та га па вер ха...

Та му і здзі ві ла ся сён ня Люд мі ла, ка лі 

па чу ла па тэ ле фо не го лас ко ліш няй сва-

ёй ад на груп ні цы з за пра шэн нем вы піць па 

ку бач ку ка вы і па плят ка рыць. «Ад куль яна 

да ве да ла ся, што я ў го ра дзе? Хто ёй па ве-

да міў аб тым, што я еду ў вод пуск да сва ёй 

ма ці і што ў мя не за раз ёсць тры сва бод-

ныя га дзі ны?» Зва нок Юліі здзі віў, а свае 

пы тан ні вы клі ка лі ўнут ра ны не спа кой, на-

сця ро жы лі. Дзяў чы на па спра ба ва ла глы бей 

за зір нуць у са му ся бе, бо яе дум кі кра на лі 

ін шых лю дзей — ма ці, му жа, ад на курс ні каў, 

але ўба ча нае яе не па ра да ва ла, не за спа-

ко і ла. На ад ва рот, ус ка ла му ча ная па мяць 

вы штурх ну ла на па верх ню ўспа мі ны, якія 

яна на ўмыс на ха ва ла ад усіх, спра ба ва ла 

па збег нуць іх тлу ма чэн ня, бо не ха це ла ра-

зу мець іх глы бін ную сут насць, ба я ла ся за 

ся бе, за сваю сям'ю. Ба я ла ся за му жа, бо 

за кож ным пы тан нем ня бач на ста яў яго воб-

раз. Яна на ват рап там по бач з са бой ад чу ла 

яго пах, уба чы ла яго во чы, поў ныя пя шчо ты 

і над зеі, па чу ла яго шэпт: «Лю бая, зра бі мя-

не баць кам!» Ад нак яна не маг ла вы ка наць 

яго прось бу: пер шы год улад коў ва лі свой 

быт, по тым не як не атрым лі ва ла ся.

— На ступ ны пры пы нак — ву лі ца Бу-

даў ні коў, — па ве да міў ша фёр марш рут кі, 

і Люд мі ла рас плю шчы ла во чы, ад на час на 

ад кі ну ла прэч усе свае дум кі і пы тан ні, пад-

ня ла ся з ся дзен ня.

Юля жы ла на пя тым па вер се но ва га 

дзе вя ці па вяр хо ва га до ма, і не па спе ла 

Люд мі ла на ціс нуць на кноп ку элект ра-

зван ка, як дзве ры ў ква тэ ру рас чы ні лі ся 

і ў іх пра ёме ўзнік ла строй ная, з мод най 

пры чос кай гас па ды ня. Уба чыў шы не зна ё-

мую жан чы ну, яна на ім гнен не су ме ла ся. І 

ха ця гэ та за мін ка пра цяг ва ла ся ўся го ад но 

ім гнен не, Люд мі ла зра зу ме ла — па зна лі 

яе не ад ра зу. Ад нак у на ступ нае ім гнен-

не Юля ўжо аб ды ма ла гос цю, бы са ма га 

да ра го га для ся бе ча ла ве ка, рас пыт ва ла 

пра сям'ю, пра му жа, пра пра цу. Пы тан-

няў бы ло так шмат, што Люд мі ла спа чат ку 

раз гу бі ла ся і ад каз ва ла не заў сё ды ў лад, 

але хут ка спра ві ла ся з раз губ ле нас цю і 

па ці ка ві ла ся:

— А як ты жы веш? Дзе пра цу еш?

Юлія су ме ла ся, яе пры го жы тва рык спах-

мур неў, во чы рап тоў на па тух лі.

— Не шан цуе мне ў гэ тым жыц ці, — па-

скар дзі ла ся яна над трэс ну тым го ла сам. — 

Двух му жоў згу бі ла за ча ты ры га ды. Не ка то-

рыя су сед кі за спі най ужо на зы ва юць мя не 

«чор най уда вой».

— Спа чу ваю, — уз дых ну ла Люд мі ла і, не 

ве да ю чы, што яшчэ ска заць, за моў кла.

Ад нак Юлія доў га су ма ваць не ўме ла. 

Праз не каль кі се кун даў во чы яе зноў ззя-

лі вя сё лым бляс кам, а на шчо ках з'я ві лі ся 

пры ваб ныя ямач кі.

— Але я на сва іх му жоў не крыў дую. Ад 

пер ша га мне за ста ла ся пэў ная су ма гро-

шай, ад дру го га... — яна на ім гнен не за ду-

ма ла ся, по тым хмык ну ла і з не зра зу ме лым 

вы клі кам па ве да мі ла: — Сын.

— У ця бе ёсць дзе ці?

— А што тут дзіў на га? Я жан чы на, і ў 

мя не па він ны быць дзе ці. Спа дзя ю ся, што 

з ця гам ча су зноў вый ду за муж.

— Так, дзе ці — гэ та на ша жа но чае шчас це.

— І не толь кі жа но чае, — Юлія рэз ка пад-

ня ла ся з крэс ла. — Ты па ся дзі па куль тут 

ад на, па гар тай ча со пі сы, а я пры га тую ка ву. 

Не су муй, праз хві лі ну я вяр ну ся.

Гас па ды ня пай шла на кух ню, а гос ця ад-

кі ну ла ся на мяк кую спін ку крэс ла. Усё ж 

та кі якая гас цін ная Юль ка! Пэў на, шмат лі кія 

праб ле мы і смер ці му жоў на ву чы лі яе ца ніць 

жыц цё — вунь як яна ма рыць аб но вай сям'і 

і аб дзе цях. Люд мі ла зір ну ла на сто лік, на 

якім ля жа ла з дзя ся так глян ца вых ча со пі-

саў, але жыц цё ста ліч най ба ге мы яе не ці-

ка ві ла. І рап там яна за ўва жы ла на ка мо дзе 

фо та аль бом. «Зір ну, як вы гля да лі яе му-

жы», — вы ра шы ла яна, пад ня ла ся з крэс ла 

і на кі ра ва ла ся да ста ра даў няй ка мо ды. Яна 

ўзя ла ў ру кі аль бом, ад гар ну ла яго вок лад ку 

і ледзь не крык ну ла ад не ча ка нас ці. З пер-

шай ста рон кі на яе гля дзеў Ар цём, яе муж. 

Ад нак не са праўд ны, а ма ла лет ні. Та кую 

фа та гра фію яна ба чы ла ў сва ёй свяк роў кі, 

толь кі яна бы ла чор на-бе лай і без над пі су. 

Гэ та ж фо та бы ло ка ля ро вым і на ім зі ха-

цеў па за ло тай над піс «Мак сі ку два га ды». 

Люд мі ла ма шы наль на па гар та ла ста рон кі 

аль бо ма. На іх бы лі фа та гра фіі не зна ё мых 

ёй лю дзей, за кан сер ва ва ныя ім гнен ні чу жо-

га жыц ця, але яна іх не раз гля да ла. Ад но, 

пер шае, а та му са мае важ нае, фо та ад ра зу 

ўшчэнт раз бі ла ўсе доб рыя па чуц ці да гас-

па ды ні. Зноў сэр ца па ча ло за цяг вац ца ў 

ту гі, ха лод ны гар сэт. Зноў у ро зу ме ўсплы лі 

пы тан ні, якія яна за да ва ла са бе па да ро зе 

да гэ тай ква тэ ры.

Люд мі ла асця рож на па кла ла аль бом на 

мес ца, вяр ну ла ся да крэс ла, се ла ў яго, узя-

ла ў ру кі тоў сты ча со піс.

Тук, тук, тук! Што гэ та? Га дзін нік? Гос ця 

зір ну ла на чор ны на сцен ны га дзін нік, які 

ві сеў на су праць лег лай сця не. Не, га дзін нік 

ад ліч ваў ім гнен ні жыц ця раў на мер на і абы-

яка ва. Сэр ца! Дзяў чы ну гэ та здзі ві ла, бо яна 

па мя та ла за са бой шмат да во лі сме лых і 

ра шу чых учын каў. Яна не лі чы ла ся бе ба яз-

лі вай і ў цяж кія хві лі ны заў сё ды дзей ні ча ла 

аб ду ма на і асця рож на. У та кія ім гнен ні яна 

на гад ва ла ма ла дую ваў чы цу, якая ба ро-

ніць свой вы ва дак. Што мя не тут ча кае? 

Што за ду ма ла Юлія? Ня ўжо яна дзей ні чае 

з да зво лу яе Ар цё ма? А ка лі гэ та так, то за 

што ёй та кая ка ра? За што яна мя не так не-

на ві дзіць? Не, трэ ба хут чэй бег чы ад сюль, 

ра та вац ца ад гэ тай не вя до мас ці, якая не 

абя цае ні чо га доб ра га. Але ж по тым стра ціш 

ро зум ад што дзён на га па чуц ця не бяс пе кі, 

бо не мо жа жыц цё быць веч на аху та ным 

ня на віс цю і чор най ня ўдзяч нас цю. Што ра-

біць? Дзе ха ва ец ца па гро за? Ды і ці ёсць 

яна на огул? Бо цал кам маг чы ма, што мае 

за клю чэн ні ёсць фаль шы выя пе ра боль шан-

ні, фан та зіі хво ра га ро зу му!

Да ду маць Люд мі ла не па спе ла — у па кой 

зай шла Юля, якая нес ла на не вя лі кім пад-

но се ка фей нік, два не вя лі кія куб кі і та лер ку 

з пі рож ны мі. Па ста віў шы пад нос на сто лік, 

гас па ды ня пры вет лі ва ўсміх ну ла ся:

— Ты п'еш ка ву з ма ла ком?

— Без ма ла ка.

— Цу доў на, — Юля раз лі ла дух мя ны на-

пой па куб ках, адзін з якіх па да ла гос ці: — 

Пра бач, што за тры ма ла ся. Ха це ла...

Што ха це ла Юля, яна па ве да міць не па-

спе ла, бо на кух ні за зва ніў тэ ле фон, і гас па-

ды ня, скры віў шы не за да во ле ную гры ма су, 

под бе гам на кі ра ва ла ся да яго. Яе раз мо ва 

з ня бач ным су раз моў ні кам пра цяг ва ла ся 

ўся го не каль кі се кун даў, ад нак гэ тых се кун-

даў ха пі ла на тое, каб Люд мі ла пе ра мя ні ла 

мес ца мі куб кі з ка вай.

Ка лі Юля вяр ну ла ся, Люд мі ла ўжо зра бі-

ла глы ток ка вы са свай го куб ка.

— Вель мі смач ная ка ва, — па хва лі ла яна 

гас па ды ню.

— Час туй ся, — ня шчы ра ўсміх ну ла ся 

Юля і, не ся да ю чы ў крэс ла, па да ла гос ці 

та лер ку з пі рож ны мі.

Вы піў шы ку бак ка вы, Люд мі ла за моў кла. 

Яна з тры во гай пры слу хоў ва ла ся да ся бе, 

да свай го ар га ніз ма. Юля, з ней кім вар' яц кім 

бляс кам у ва чах і за кас ця не лым на пру жан-

нем на тва ры, са чы ла за гос цяй.

— А ты зда гад ва еш ся, ча му я за пра сі ла 

ця бе да ся бе ў гос ці? — пер шай не вы тры-

ма ла маў чан ня гас па ды ня.

— Зда гад ва ю ся. Ты хо чаш па гу та рыць 

са мной аб ма ім му жы.

— А што пра яго гу та рыць? — Юлія нер-

во ва за смя я ла ся, прай шла ся па па коі, се-

ла ў крэс ла на су праць су раз моў ні цы, узя ла 

свой ку бак, зра бі ла праг ны глы ток. — Ану ча 

твой Ар цём, але ану ча мяк кая, да лі кат ная, 

лас ка вая. Ужо амаль тры га ды, як ён ва-

га ец ца, не ра ша ец ца па ве да міць та бе пра 

на шы з ім ад но сі ны, пра свай го сы на.

— Я ўсё даў но ве даю.

— Ад куль? — нер во ва ра гат ну ла гас па-

ды ня. Яна дву ма глыт ка мі да пі ла сваю ка-

ву, па ста ві ла на сто лік пус ты ку бак, зноў 

пад ха пі ла ся з крэс ла. — Ня ўжо ён та бе ўсё 

рас ка заў?

— А ці сло вы га лоў нае? Я ад чу ваю яго 

ва ган ні сва ім сэр цам, ду шой; я ба чу зме ны 

ў яго ўчын ках, звыч ках — і мне гэ та га да-

стат ко ва, каб зра біць пэў ныя вы ва ды.

— Зна чыць, ён та бе ўсё ж та кі ні чо га не 

рас каз ваў?

— А гэ та так важ на?

— Вель мі важ на, — Юлія па ды шла да 

свай го крэс ла, спы ні ла ся ля яго і, гле дзя чы 

прос та ў зрэн кі Люд мі лы, пад бі ра ю чы кож-

нае сло ва, па ча ла га ва рыць:

— Мне на да ку чы ла Ар цё ма ва не ра шу-

часць, і я вы ра шы ла ра ды каль на на сваю 

ка рысць змя ніць сі ту а цыю ў на шых ад но сі-

нах... Ра зам з ка вай ты вы пі ла атру ту.

Люд мі ла маў ча ла. Яна не ад во дзі ла по-

зір ку ад Юліі. Па чуў шы апош нія яе сло вы 

і асэн са ваў шы іх, яна ўнут ра на па ра да ва-

ла ся. «Зна чыць, мае стра хі не да рэм ныя і 

ро зум мой не хво ры. А Юль ка ў на ме ры 

раз бу рыць маё ся мей нае гняз до па мы лі-

ла ся і за раз на гад вае змяю, якая ўку сі ла 

са ма ся бе і па куль яшчэ не зда гад ва ец ца 

аб гэ тым».

— Ты чу еш мя не? — пра ніз лі вы Юлін 

го лас гу чаў бы крык га лод най чай кі. — Не 

па мі рай, я яшчэ не ўсё та бе ска за ла.

— Га ва ры, — Люд мі ла ада рва ла ся ад 

сва іх ду мак.

— Атру ту, якую ты вы пі ла, мне пры вёз 

з Ін дыі мой дру гі муж. На ім я яе і вы пра-

ба ва ла і ска жу чэс на — яна дзей ні чае без-

да кор на. Праз га дзі ну ў ар га ніз ме ах вя ры 

не за ста ец ца ані я кіх сля доў, і лю бы, на ват 

са мы спрак ты ка ва ны док тар па ста віць ды я-

г наз — ін фаркт.

— На вош та ж ты та ды вы кі ну ла труп 

свай го му жа ў акно?

— Ён сам вы ва ліў ся, — твар Юліі рап тоў-

на па чыр ва неў, яна ма шы наль на рас шпі лі ла 

верх нія гу зі кі сва ёй эле гант най коф ты. — 

Стаў за ды хац ца і па лез да акна, каб...

— Юля, сваю атру ту ты вы пі ла са ма. — 

Люд мі ла пад ха пі ла ся з крэс ла. — У ця бе 

ёсць ан ты дот? Тры май ся, я за раз па тэ ле-

фа ную ў «хут кую».

Ад нак гас па ды ня яе ўжо не чу ла. Ней-

кі час, аб ха піў шы спін ку крэс ла, яна яшчэ 

тры ма ла ся на на гах, по тым плаў на і мяк ка 

апус ці ла ся на пад ло гу...

Хут кая да па мо га пры бы ла праз пят нац-

цаць хві лін. Не ма ла дая док тар ка ўваж лі-

ва агле дзе ла Юлію, не каль кі ра зоў, бы не 

ве ра чы ўба ча на му, пад нес ла да яе вус наў 

люс тэр ка, асця рож на па ню ха ла куб кі, пі-

рож нае і толь кі по тым рас па ра дзі ла ся, каб 

ня бож чы цу за бі ра лі і нес лі ў ма шы ну.

— Што з ёй, док тар? — за пы та ла ся Люд-

мі ла.

— Ін фаркт, лю бая. Вя лі кі ін фаркт, і мы 

тут ужо бяс сіль ныя.

Хто ка го?Хто ка го?

Пра чы таў шы да сла нае на звяз доў скі 

кон курс апа вя дан не Ула дзі мі ра 

Ма жы лоў ска га, хтось ці, маг чы ма, 

ус пом ніць, што даў но не гля дзеў 

фільм Бо ба Рэй фел са на «Чор ная 

ўда ва», зня ты ў 1987 го дзе, і ў дум ках 

па дзя куе аў та ру за між воль ны 

на па мін. Зрэш ты, нех та ін шы пры 

гэ тым мо жа зга даць «Чор ную ўда ву» 

Ар ма на Маст ра я ні, зня тую ў 2008 

го дзе, а нех та, не менш да свед ча ны, 

на за ве яшчэ як мі ні мум два філь мы з ана ла гіч най наз вай. Ка мусь ці, пэў на ж, 

су стра каў ся і ра ман «Чор ная ўда ва», і ад най мен ная се рыя ра ма наў...

Але не бу дзем спя шац ца па пра каць аў та ра за экс плу а та цыю кі нош на га 

і лі та ра тур на га воб ра за. Мож на не су мня вац ца, што ка вар ная «чор ная ўда ва» 

яшчэ шмат ра зоў бу дзе ўсплы ваць на зды мач ных пля цоў ках і кніж ных 

ста рон ках і пры но сіць вя до масць сва ім ства раль ні кам.

Алесь Ба дак.

Ула дзі мір МА ЖЫ ЛОЎ СКІ

КА НЕЦ 
«ЧОР НАЙ УДА ВЫ»

Ш
ТО бы ло — бы ло. Уну кі (ды з са мень кай Маск вы!) 

на гіс та рыч ную ра дзі му са бра лі ся, у Бе ла русь. 
Да ле ка ва та ім — рэд ка пры яз джа юць, та му 

на пя рэ дад ні дзед з ба бу ляй, як той ка заў, сем на чэй не 
спа лі: на пад вор ку па ра дак на вя лі, ха ту вы мы лі, а ўжо ж 
на га та ва лі...

Ад пу за на кар мі лі гас цей, на па ілі, рас пы та лі, рас ка за лі... 
«Ой, ка ха нень кія-род нень кія, — спа ха пі ла ся ўрэш це 
ба бу ля, — а я ж вам сва іх тру соў не па ка за ла! Я ж 
на ку пі ла... Ды та кіх пры го жых — і чор ных, і бе лых... 
Ха дзем па ка жу!» — «Ну что вы, ба буш ка, — па чыр ва неў 
ста рэй шы з уну каў, — не на до». «Ча му, дзі цят ка? — 
здзі ві ла ся гас па ды ня. — Яны ж шаў ко выя, мож на 
ска заць!.. Іх па гла дзіць мож на!» — «Мы не хотим», — 
на дзьмуў ся хлоп чык. — «Ну і не трэ ба, — уз дых ну ла 
ба бу ля і да да ла: — Дзед ваш, да рэ чы, так са ма не ха цеў — 
спа чат ку... А ця пер дык за ву шы не ад цяг неш: гля дзеў бы 
і гля дзеў, гла дзіў бы і гла дзіў!.. Мо жа, і з ва мі так бу дзе?»

Ска за ла ба бу ля і ні бы ў ва ду па гля дзе ла: гос ці кі на 
пад во рак як вый шлі, тру соў там як уба чы лі, — на ват 
на смарт фо ны свае за бы лі ся! Ды яно і зра зу ме ла, бо 
«кролики», як ка заў нех та з гу ма рыс таў, гэ та не толь кі...

Так: у іх каш тоў нае фут ра. І мя са... За тое ў сві ней...

За гі най це паль цы: ску ра — для абут ку, шча цін не — для 
пэнд зляў і на ват са ма наз ва — для... аб раз. Ну вось 
на ўскід ку: ду жы як свін ня ў лу жы, раў ня як свін ня да ка ня, 
уда ло ся як свін ні ў га ро се...

Мож на яшчэ раз бі рац ца — як свін ня ў апель сі нах, 
раз гу ляц ца — як яна ж на лё дзе, рас па ра джац ца — як 
на вя сел лі, спаць (крый бо жа) у па сце лі, дзе сем штук 
апа ра сі ла ся...

Ка ра цей — ма ла мы ве да ем пра іх! Та му чар го вы 

кон курс ны зды мак вель мі да рэ чы.

΄


