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«Вы б асце ра га лi ся гэ тай 

дзеў кi, — ска за ла ба бу ля, 

упер шы ню ўба чыў шы Жан-

ну. — Ду жа хiт рая яна, не-

на дзей ная...»

Та ды, на па чат ку ву чо бы 

ў iн сты ту це, нам зда ва ла ся, 

што гэ та ня праў да. Праз па-

ру га доў — што ў ба бу лi ных 

сло вах неш та, зда ец ца, бы-

ло. А ў са мым кан цы ву чо-

бы Жан на ўжо не вель мi i 

ха ва ла, што тра паць нер вы 

з дзець мi ў пра вiн цый най 

шко ле — гэ та «ад стой», што 

ў ста лi цы без бла ту i ста лiч-

най пра пiс кi доб рай ра бо ты 

не зной дзеш... Та му вый сце 

ад но — вый сцi за муж.

За ка го, ёй доў га вы бi-

раць не да вя ло ся: ка ва ле-

раў ха па ла, бо дзеў ка бы ла 

пры го жая, бой кая, па сло-

ва (на ват анг лiй скае цi iс-

пан скае) ў кi шэнь нi ко лi не 

лез ла...

Што для нас бы ло не ча-

ка ным, вы бар свой яна спы-

нi ла на Вiк та ры, якi так са ма 

па хо дзiў з до сыць бед най 

вяс ко вай сям'i. Але ж пры 

гэ тым, Жан на хва лi ла ся, 

блiс ку ча ад ву чыў ся на пе-

ра клад чы ка, i за раз яму 

«свя цi лi» не толь кi доб рыя 

за роб кi, але i за меж ныя ка-

ман дзi роў кi. А зна чыць, з 

iм мож на бы ло па гля дзець, 

як лю дзi жы вуць у кра i нах з 

«за гнiў шым» ка пi та лiз мам, 

i, ка лi спа да ба ец ца, там на-

ват за стац ца.

Па жа нiц ца яны збi ра лi ся 

ў кан цы жнiў ня, а па куль, 

каб за ра бiць гро шай, Вiк тар 

пад аў ся не ку ды на Поў нач 

на так зва ную ша баш ку. Па-

ехаў ра зам з бры га дай, як 

мно гiя ез дзi лi. I вяр та лi ся... 

А ён не вяр нуў ся — за гi нуў 

пры ня яс ных аб ста вi нах, 

па кi нуў шы Жан не ка рот-

кую тэ ле гра му з не зра зу ме-

лы мi сло ва мi «жэ тэм» (je 

t'aimе, фр. «я ця бе ка хаю») 

i... сы ноч ка, так са ма Вi цю, 

якi на ра дзiў ся по тым — у 

сту дзе нi...

Ле там жа, па га ра ваў шы 

ў го ра дзе, Жан на з'ез дзi ла 

да ма мы — «без дзi ця цi», 

бо з'я вiц ца з iм у пры по ле 

ёй (да рэ чы, та кой жа «пры-

поль най») зу сiм не вы па да-

ла, — ска за ла, што яе ад-

праў ля юць на ста жы роў ку 

ў Ку бу, i асе ла ў ста лi цы.

Да ро даў за раб ля ла ўро-

ка мi (тым жа рэ пе ты тар-

ствам), по тым на эк ра ны 

вый шаў фiльм пра iн тэр-

дзяў чы нак, i Жан на, па кi-

нуў шы ма ло га на ква тэр ную 

гас па ды ню ды пры браў шы-

ся ва ўсё най леп шае, за вi-

та ла ў рэ ста ран пры гас цi-

нi цы, зра бi ла вы гляд, што 

не ка га ча кае.

Пер шым, хто звяр нуў на 

яе ўва гу, быў ста лы не мец. 

Па-ня мец ку Жан на га ва-

ры ла ў рам ках школь най 

пра гра мы, але той ва ло-

даў анг лiй скай, яны хут ка 

па ра зу ме лi ся, шы коў на па-

вя чэ ра лi i пад ня лi ся ў ну мар. 

З яго Жан на вый шла з пры-

ем ны мi ўспа мi на мi i сот няй 

ня мец кiх ма рак.

Пер шы блiн атры маў ся 

ўда лым, вар та, зда ва ла ся, 

«пя чы» яшчэ i яшчэ — бы ло 

чым раз лi чыц ца i з нянь кай, 

i з метр да тэ лем у рэ ста ра-

не. Скла да ней бы ло з ка-

ля жан ка мi, дак лад ней — 

з кан ку рэнт ка мi. Ад но сi ны 

да вя ло ся вы свят ляць у дам-

скай пры бi раль нi, i ад мар-

да бою Жан ну ўра та ва ла 

хi ба тое, што та вар кi бы лi 

ма ла дыя i за меж ныя мо вы 

ве да лi дрэн на. Яна ўзя ла-

ся да па ма гаць iм — шу каць 

агуль ную мо ву з iс пан ца мi, 

фран цу за мi, iталь ян ца мi. 

I, зда ва ла ся б, пай шло-па-

еха ла, ка лi б...

Сы на — з цвёр дым абя-

цан нем рэ гу ляр на пры хо-

дзiць i за браць, як толь кi 

зной дзе ра бо ту, — яна 

афор мi ла ў Дом ма ле чы...

А сле дам па ча ла сваё 

но вае, «пры го жае жыц цё»: 

ве ча рам i ўна чы бы ла на 

ра бо це (ка лi гэ ты за ня так 

мож на так на зы ваць), зран-

ку i днём спа ла. Але ж зня-

ла-та кi асоб ную ква тэ ру i 

на ват аб жы ла ся, за не каль кi 

ме ся цаў на куп ля ла да ра гой 

пар фу мы, абут ку, iм парт-

ных шмо так... Да ма ло га не 

з'ез дзi ла нi ра зу — цi то ад-

вык ла, цi то пры вык нуць не 

па спе ла... А та му афi цый ны 

лiст з па ве дам лен нем, што 

Вi цю ўсы на вi ла ся мей ная 

па ра без жыл лё вых i ма тэ-

ры яль ных праб лем, яе не 

над та i за сму цiў.

Не пры ем нас цi зда ра лi-

ся з-за iн ша га: ёй маг лi не 

за пла цiць, маг лi ся род но-

чы вы гнаць, «са пса ваць 

фа сад» (гэ та зна чыць, па-

бiць...). Ка лi-нi ка лi да во дзi-

ла ся пла цiць мi лi цы я не рам, 

каб не за ўва жа лi та го, што 

па вiн ны.

Га ды праз два, ка лi 

шмац цё ўжо не змя шча ла-

ся ў ша фах, Жан на ку пi ла 

са бе двух па ка ёў ку, ста ла 

ха дзiць на роз ныя вы стаў кi 

ды прэ зен та цыi. Там вы бi-

ра ла чар го вую ах вя ру, за-

пра ша ла да моў. Ад ва лю ты 

ра шу ча ад маў ля ла ся, але 

якi-не будзь за ла ты су ве нiр 

пры ма ла з ах во тай. А гэ та 

бы лi ўжо iн шыя гро шы, за 

якiя гас па ды ня па-еў ра пей-

ску аздаб ля ла сваю ква тэ ру 

ў го ра дзе i ма ту лi ну ха ту ў 

вёс цы, дзе яе раз драж ня ла 

толь кi ад но: рос пы ты ўсiх i 

кож на га, ка лi ўжо яна, та-

кая пры го жая ды ра зум ная, 

вый дзе за муж?

Ста мiў шы ся ад гэ тых 

пы тан няў, Жан на ад ной чы 

i ляп ну ла, што ка лi за ней-

ка га га ла дран ца i п'я нi цу, 

то нi ко лi, а вось за ба га та га 

анг лi ча нi на цi iс пан ца, дык 

вель мi мо жа быць... I та ды 

ўжо з'е дзе са ма i ма му за-

бя рэ.

Тая (хто ве дае?) мо, ха-

це ла ўя вiць, а мо, iн шае 

неш та ўду ма ла, але пас ля 

гэ та га ста ла за га вор вац ца, 

за бы вац ца па ес цi, вы клю-

чыць газ, за чы нiць ко мiн...

Мяс цо вы док тар нi я кiх 

хва роб у яе не знай шоў, ста-

лiч ныя так са ма — хi ба ўзрос-

та выя змя нен нi? А жан чы не, 

мiж тым, ста на вi ла ся ўсё 

го рай i го рай, та му ўрэш це 

Жан на зда ла сваю ква тэ ру 

та вар цы па ра бо це i ча со ва 

вяр ну ла ся ў вёс ку.

...У тыя ж га ды, але на 

iн шай ар бi це, вi ра ва ла жыц-

цё яе ад на вяс коў ца дзядзь кi 

Ко лi. Той з тал ко ва га iн жы-

не ра пе ра тва рыў ся ў до сыць 

па спя хо ва га прад пры маль-

нi ка, пад ня ўся на ганд лi 

кам п'ю та ра мi. (Нем цаў, да-

рэ чы, здзi вiў пры пер шай жа 

дзе ла вой су стрэ чы — i не 

столь кi доб рым ве дан нем iх 

мо вы, коль кi... па це раў, якое 

змог за ха ваць у бяз бож ным 

Са вец кiм Са ю зе.)

З па да чы тых здзiў ле ных 

за меж ных ка лег стаў ганд-

ля ваць ма бiль нi ка мi, дом 

па бу да ваў для ся бе, по тым 

яшчэ два — для за муж нiх 

да чок. У шко ле, дзе ву чыў ся 

сам, як i ў тых, ку ды ха дзi лi 

ўну кi, аб ста ля ваў кам п'ю-

тар ныя кла сы. На вяс ко вых 

мо гiл ках но вую кап лi цу па-

ста вiў, пла на ваў яшчэ два 

кi ла мет ры но вай да ро гi пра-

ла жыць...

А бя да прый шла ад куль 

не ча каў: на цук ро вы дыя-

бет за хва рэ ла жон ка, по-

тым да яе ж пры ча пi ла ся 

яшчэ коль кi хва роб. I ку ды 

яны нi ез дзi лi, ча го нi ра бi-

лi, вы нiк быў адзiн, вя до мы 

ўсiм i за га дзя: зда роўя не 

ку пiш — на ват за вель мi вя-

лi кiя гро шы.

Свае апош нiя га ды i днi 

хво рая да жы ва ла то з доч-

ка мi ў час iх дэ крэт ных, то з 

му жам у до ме яго баць коў, 

у цар стве кве так i... ка тоў, 

якiм, ня гле дзя чы на хва ро-

бу, Жан нi на ма цi, а по тым 

ужо i дач ка, што дзень пры-

но сi ла ма ла ко.

...Так i «стрэ лi ся дзве 

адзi но ты».

Праз ра бо ту i хва ро бы 

жон кi Мi ка лай стаў за бы-

вац ца, што ён муж чы на, але 

Жан на змаг ла на га даць, 

што Чар лi Чап лiн апош нi 

раз стаў баць кам у 73 га ды, 

Эр ве Ба зен — i на огул — 

у 80!

Пра Ба зе на Мi ка лай рас-

пыт ваць не стаў, а Чап лi на 

ў фiль мах ба чыў i на ват 

не як акры яў, бо на доб ры 

дзя ся так га доў быў ма ла-

дзей шы...

Аб чым яшчэ там бы лi 

раз мо вы, гiс то рыя за моўч-

вае, факт, што спра вы iш лi 

да цi ха га вя сел ля ў вуз кiм 

ся мей ным ко ле, цi, як мi нi-

мум, да рос пi су ў сель са-

ве це.

...Ся род тыд ня Жан на 

вы ра шы ла мах нуць у го-

рад, за браць паш парт, а 

на са мрэч, каб па хва лiц ца 

пе рад сяб роў ка мi сва i мi 

перс пек ты ва мi, каб год на 

раз вi тац ца з бы лым жыц-

цём — зра бiць так зва ны 

дзя воч нiк. (Ма бiль нiк яна 

па кi ну ла до ма, каб бу ду-

чы муж не дай маў зван ка-

мi. А каб не па вёз яе сам, 

спе цы яль на вы бра ла дзень, 

ка лi ён ча каў аў та кран i ма-

шы ну з тру ба мi для ра мон-

ту да ро гi.)

Та вар кi «ада рва лi ся» 

та ды на сла ву, як тыя пер-

ша курс нi цы, аж па той бок 

но чы: ча го толь кi не елi-пi лi, 

ча го не вы раб ля лi... По тым 

яшчэ вы бi ра лi так сiс та, з 

якiм мож на раз лi чыц ца на-

ту рай, бо «рап там му жу яна 

не па трэб ная?» — смя я лi ся 

дзяў ча ты. А Жан на ад бi ва-

ла ся, ка за ла, што га лоў-

нае — тра пiць у сям'ю, а 

там... «Два зя цi ў ча ла ве-

ка... Хоць адзiн ды клю не, 

ка лi «пад гра ду сам...»

Са ма ж яна, да гля да ю-

чы ма цi, амаль ад вык ла ад 

ал ка го лю, та му гля дзе ла 

на «абра на га» так сiс та нi-

бы праз сон. I ўжо кан крэт-

на за сы на ю чы, тлу ма чы ла 

марш рут.

З га дзi ну яны лi ха iм ча-

лi па апус це лай ша шы, по-

тым ра зоў коль кi спы ня лi ся 

(па са жыр ку ва нi та ва ла), а 

на пад' ез дзе да во зе ра, ад 

яко га бы ло ру кою па даць да 

Жан нi на га мяс тэч ка, тра пi лi 

ў гэт кi ту ман, што спа чат ку 

прос та зба вi лi хут касць, а 

по тым i на огул ста лi. Раз бу-

дзiў шы па са жыр ку i па чуў-

шы, што iм трэ ба звяр нуць у 

лес, так сiст за явiў, што «су-

стрэ ча» з ла сём у пла ны яго 

не ўва хо дзiць (на ват за вя лi-

кiя гро шы), а та му — «на вы-

хад, маў ляў... Ка лi лас ка...»

«Бач якi вет лi вы! — абу-

ры ла ся Жан на. — Ён ла-

ся ба iц ца... А я, жан чы на, 

што — нi чо га?!» «А дзе яна? 

Хто тут жан чы на? — у ад каз 

за смя яў ся так сiст. — Ты? 

П'янь... Ша лах вост ка. Дой-

дзеш да до му, у люс тэр ка на 

ся бе па гля дзi». — «Ну i дай-

ду», — па са жыр ка ляп ну ла 

дзвя ры ма.

На да ро зе бы ло цi ха i 

цём на — хi ба ве цер да но-

сiў «пе ра клiч ку» са бак. На-

мац ва ю чы на га мi да ро гу, 

Жан на па бры ла на iх га ла-

сы i, на шчас це, хвi лiн праз 

коль кi ўба чы ла на пе ра дзе 

ней кi агень чык. Так i ёсць: 

на аў то бус ным пры пын ку ў 

пла шчы з пад ня тым баш лы-

ком ку рыў ней кi дзед.

Жан на спы та ла ў яго, цi 

пра вiль на iдзе да мяс тэч-

ка... I толь кi тут, па го ла се, 

па зна ла Мi ка лая, якi, знер-

ва ваў шы ся, узяў лiх тар i 

вый шаў яе шу каць.

Да вя ло ся за вес цi да до му.

Там ха цеў рас пы таць, цi 

доб ра з'ез дзi ла, ад нак «па-

да рож нi ца», моц на аб ня ўшы 

су мач ку, ад ра зу ж за ва лi ла-

ся спаць.

Мi ка лай раз уў яе, ха цеў 

сцяг нуць за пэц ка ны бе лы 

пiн жак, у ру кi ўзяў су мач-

ку... За кар це ла за зiр нуць 

ту ды — да ве дац ца, што ж 

за скарб яму па сла лi ня бё-

сы. I не ўтры ваў — да стаў 

паш парт (i знай шоў там 

за пiс пра дзi ця), уба чыў 

афi цый ны лiст з па ве дам-

лен нем пра ўсы наў лен не.

А ра нi цай нi тлу ма чэн няў, 

нi апраў дан няў ён слу хаць 

не стаў: па ка заў на дзве ры 

i па пра сiў iх больш не ад чы-

няць — нi ко лi.

Пра кля ты ту ман...

Цi ўсё ж па хва лё ны?!

Iван БОЙ КА,

г. Ба ра на вi чы.

КА ЛI Б 
НЕ ТУ МАН...

Лi нii жыц цяЛi нii жыц ця
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