
МЫ...
Па асоб ку? Ці ра зам?

Мо жа, гэ та з уз рос там, але ж 

ве ча рам, ка лі сон не ідзе, на па-

мяць пры хо дзіць роз нае — і сум-

нае, і смеш нае.

Па ча ло ся яно са звы чай най 

аб' явы: кі раў ніц тва жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі за клі ка ла 

жы ха роў вый сці на су бот нік, на-

вес ці па ра дак у два рах ды пад'-

ез дах. Пра чы таў і, шчы ра ка жу-

чы, не над та за ду маў ся.

А ўве ча ры, пом ню, па ды ма ю-

ся на свой па верх (лям пач ка ці 

тое пе ра га рэ ла, ці нех та скраў) 

і ўвесь час на штось на ты ка юся. 

На сва ёй пля цоў цы — не па ве-

ры це — на па кі ну тыя не кім... 

граб лі.

Атры маў шы імі па лбе, хоць-

не хаць па ду маў, што дзі ку ны 

мы па куль у по бы це. Так, скур кі 

ад ба на наў у вок ны ўжо не вы-

кід ва ем, не вы сы па ем смец це 

па ся род ву лі цы, але ж ад гэ та га 

ады шлі не да лё ка. Да стат ко ва 

зір нуць на дзве ры пад' ез даў, на 

па ка ра ба ча ныя паш то выя скрын-

кі, на раз ма ля ва ныя сце ны...

І ў два рах не на мно га лепш: то 

па тап та ныя клум бы, то пя соч ні-

цы як са ба чыя ту а ле ты, то зла-

ма ныя дрэў цы...

Ка ра цей, пас ля та ко га вось 

роз ду му я цвёр да вы ра шыў пры-

слу хац ца да за клі каў ка му наль-

най служ бы — пры няць удзел у 

су бот ні ку. А зна чыць, на заўт ра ж, 

пры ха піў шы ве нік і ануч ку з вяд-

ром, ру шыў за па рог ква тэ ры.

Па чаў з пры бор кі ней кіх 

скры нак на лес віч най пля цоў-

цы і амаль ад ра зу па чуў гуч ныя 

кро кі. Ду маў, што пад мо га ідзе, 

і па мы ліў ся: гэ та адзін з су се дзяў 

спя шаў ся ў кра му (зран ку, што 

на зы ва ец ца, «тру бы га рэ лі»). 

Але ж ля мя не пры пы ніў ся, спы-

таў: «Гэ та што — ты бар дак тут 

раз вёў?»

Я ад не ча ка нас ці аж за ікац-

ца стаў: як мож на, маў ляў, та кое 

па ду маць?! Я ж па аб' яве... Па-

ра дак на вод жу... «А та бе што — 

больш за ўсіх трэ ба?» — спы таў 

су сед.

І тым са мым, ну вя до ма ж, са-

пса ваў мне на строй, але ад сту-

паць не бы ло ку ды: я стаў змы-

ваць са сця ны ка ра ку лі ней ка га 

«мас та ка», які да не пры стой нас-

ці пе рай на чыў пес ню «Наш Бор-

ка — баб нік»...

Сцер ці за ста ва ла ся апош няе 

брыд кае сло ва, ка лі з ква тэ ры 

вы шэй вый шла ма ла дзі ца з дзяў-

чын кай. «Ма ма, ты ка за ла, што 

на сце нах пі саць нель га, — за-

ла па та ла ма лая. — А дзядзь ка 

вунь пі ша...»

Не па спеў я рот ад крыць, каб 

за пя рэ чыць, як ма ма рап там вы-

да ла: «Дзя дзя дрэн ны. Па гра зі 

яму паль чы кам: ну-ну-ну». — 

«Гэ та не я, — ха цеў рас тлу ма-

чыць ім. — Гэ та нех та ін шы...» — 

«Не трэ ба, — шмат знач на пад-

мірг ну ла мне жан чы на. — Гэ та — 

з мэ тай вы ха ван ня». — «Доб ра, 

бо лей не бу ду», — па абя цаў я ў 

ад каз і ўба чыў, як тут жа на верх-

няй пля цоў цы «на ма ля ва ла ся» 

ба бу ля. «Па гля дзі це на яго, — за-

клі ка ла тая ўго лас, — ён — не бу-

дзе! Ды ве да ем мы та кіх! У кры ві 

ў вас крэм заць! На неш та леп-

шае вы не здат ныя...»

Вось гэ та га нер вы ўжо не вы-

тры ма лі, я па ду маў, што су сед 

і праў да меў ра цыю: мне трэ ба 

зу сім не больш. А ў вы ні ку...

У тыя ця пер ужо да ле ка ва тыя 

га ды вяс но вы су бот нік у на шым 

до ме так і не ад быў ся. Але ж гэ-

та — па ло ва бя ды! Бя да, ка лі не 

ад бу дуц ца на ступ ныя, бо та ды 

мы ні ко лі не на вя дзём на леж на га 

па рад ку ў сва ім пад' ез дзе, ся ле 

ці го ра дзе, мы па-ра ней ша му бу-

дзем ад чу ваць ся бе людзь мі ча-

со вы мі на гэ тай зям лі, якім ня ма 

для ча го аб' яд ноў вац ца і ня ма, 

як быц цам, аб чым кла па ціц ца 

ра зам. Ці не так?

Мі ка лай Глеб,

аг. Пад лес се, Ля ха віц кі ра ён.

КА ХАН НЕ 
З ВЫ ПРА БА ВАН НЕМ

Не так даў но мы з му жам ад-

зна чы лі 30-год дзе су мес на га 

жыц ця. З гэ тай на го ды гас цей не 

збі ра лі — па ся дзе лі сва ёй сям'-

ёй, па вя чэ ра лі. По тым муж чы ны 

ста лі гу ляць у шах ма ты, а мы, 

жан чы ны, — пры бі раць са ста-

ла, мыць по суд. «Па шан ца ва ла 

вам з му жам, — ска за ла та ды 

ня вест ка (яна пер шы год у на шай 

сям'і). — Та кое ўра жан не, што вы 

ні ра зу не па сва ры лі ся... Ну, па-

са праўд на му: з біц цём по су ду, з 

за явай на раз вод...» — «Ча го не 

бы ло, та го не бы ло, — за смя я ла-

ся я. — Раз вес ці ся нам ні ко лі не 

ха це ла ся. А вось не па жа ніц ца — 

гэ та, зда ец ца, маг лі»...

Ка ра цей, да вя ло ся ўспом ніць 

мі ну лае.

Мы з Мі шам па зна ё мі лі ся ў 

хім чыст цы: ён ту ды пры нёс кас-

цюм, я яго пры ня ла. За бі раць 

ён прый шоў на заўт ра, у кан цы 

ра бо ча га дня, і пра во дзіў мя не 

да до му. Аб чым та ды раз маў ля-

лі, ужо не ў па мя ці, але з ім бы ло 

вель мі ці ка ва — на столь кі, што 

я не маг ла да ча кац ца ра ні цы і 

но ва га спат кан ня.

Мі ша пры зна чаў іх амаль кож-

ны ве чар. Мы з ім ха дзі лі ў кі но, 

у парк, на кан цэр ты за ез джых 

ар тыс таў, у вы хад ныя ча сам ез-

дзі лі на пік ні кі за го рад... І рас ста-

ва лі ся ўсё ця жэй і ця жэй, бо ха-

це ла ся быць ра зам.

Зда ва ла ся б, ні я кіх пе ра-

шкод — за ява ў загс і кроп ка. Да 

гэ та га ўсё іш ло, пры чым до сыць 

хут ка... То ў Мі ша вай ма мы быў 

дзень на ра джэн ня, і ён ска заў, 

што най леп шым па да рун кам бы-

ла б я са ма, ка лі б прый шла... 

І я ча мусь ці зга дзі ла ся. То по тым 

мой баць ка са браў ся на да чы 

за лі ваць пад му рак пад ве ран ду, 

а Мі ша пры знаў ся, што ўмее за-

меш ваць бе тон...

Мы з ім га ва ры лі пра вя сел-

ле. Але ж не як пас ля ра бо ты (як 

за раз пом ню, у пят ні цу) сха дзі лі 

ў кі но. Мі ша пра во дзіў мя не, мы 

тро хі па ста я лі ў пад' ез дзе, а по-

тым я (бы ла не бы ла!) за пра сі-

ла яго зай сці на чай. І бы ло ж 

ку ды: мая ба бу ля пас ля вы ха-

ду на пен сію пе ра еха ла жыць у 

вёс ку, я за ста ла ся гас па ды няй 

у яе ква тэ ры. Усё там бы ло ма-

лень кае — адзін па кой чык (хоць 

і з бал ко нам), ку хань ка, ван на 

ра зам з пры бі раль няй — але ж 

асоб нае і як бы маё.

Дык вось: Мі ша та ды ўпер-

шы ню пе ра сту піў па рог ві таль ні. 

Я за пра сі ла яго ў па кой, ска за ла, 

каб быў як до ма... Што ха ваць, 

мне ха це ла ся, каб ён асвой таў ся, 

каб уба чыў, як чыс цень ка там, як 

пры го жа...

У яго, праў да, бы лі ін шыя 

жа дан ні. Ён ад маў ляў ся ад па-

час тун ку, не ад пус каў мя не на 

кух ню, але я ўсё ж пай шла. І — 

га лоў нае — хві лін на дзе сяць яго 

па кі ну ла, а вяр ну ла ся і, мож на 

ска заць, не па зна ла. Май го лю-

ба га — як пад мя ні лі! Ней кі раз-

губ ле ны стаў і ні бы не са мной: 

то з рук не вы пус каў, а то сеў 

на су праць і маў чыць... По тым ка-

жа: «Да до му па ра».

А мне та ды што — тры маць 

яго, ка заць, што мог бы і за стац-

ца?..

На заўт ра, з са май ра ні цы, ён, 

праў да, па зва ніў, ска заў, што 

за хва рэў — пра стыў. Пы та ю ся, 

мо жа, пры ехаць, пры вез ці мё ду 

з ма лі най?.. Ка жа: «Не трэ ба». 

І го лас пры гэ тым, як быц цам 

нар маль ны — ні та бе на смар ку, 

ні каш лю не чу ваць.

Два дні мы вось так пра жы-

лі — су бо ту з ня дзе ляй. Я мес ца 

са бе не зна хо дзі ла. А па ра лель-

на, каб хоць тро хі су па ко іц ца, 

ста ла яшчэ боль шы бляск до ма 

на во дзіць: пе ра бі раць усе палічкі, 

пе ра мы ваць по суд, адзен не — 

ад кры ла ўрэш це дзве ры на бал-

кон і... усё зра зу ме ла.

Мая ба бу ля вель мі сяб ра ва-

ла з су сед кай Аро наў най, шмат 

да па ма га ла ёй, бо тая цяж ка 

хва рэ ла. І ка лі ўжо зу сім пе ра-

ста ла ха дзіць (на ват у пры бі раль-

ню), сын зра біў ёй ад мыс ло вае 

крэс ла. У ся дзен ні звы чай на га 

драў ля на га (са спін кай і пад ла-

кот ні ка мі) вы ра заў дзір ку, пад 

якую (і зноў жа на спе цы яль на 

пры ла джа ную па лі чку) ста віў ся 

дзі ця чы гар шчок з на крыў кай. 

Хво рай пры па трэ бе за ста ва ла-

ся зняць яе і з лож ка пе ра лез ці 

ў крэс ла...

Дык вось, з'яз джа ю чы ў Із-

ра іль на так зва нае ПМЖ, сям'я 

Аронаў ны, шмат што па кі да ю чы 

на ўспа мін сва я кам, не за бы ла-

ся пра сяб роў-су се дзяў. Ба бу лі 

(на коль кі я ве да ла) да стаў ся га-

дзін нік з зя зю ляй і чай ны сер віз... 

І яна ж, як вы гля да ла, на ўся кі 

вы па дак (ні пам пер саў для да-

рос лых, ні спе цы яль ных вё дзер-

ту а ле таў та ды не бы ло, здаецца) 

за бра ла і сяб роў чын «стуль чак». 

«На што ён та бе?! — па тэ ле фо не 

і ледзь не пла чу чы пы та ла ся я ў 

ба бу лі. — З-за яго мя не хло пец 

кі нуў...» — «Ну і ра дуй ся, — «су-

це шы ла» та ды яна, — бо грош 

ца на та му хлоп цу! Ду ры ла ней-

кі... Спа ло хаў ся... Уцёк... Знай-

шоў з-за ча го!»

Ба бу ля, ну вя до ма ж, праў ду 

ка за ла, але мне ад яе бы ло не 

ляг чэй, бо Мі ша і праў да ба яз лі ва 

збег. Яно ж так вы гля да ла?

А на са май спра ве ў па ня дзе-

лак ра ні цай ён з'я віў ся і ска заў, 

каб я ўзя ла з са бой паш парт. Ён, 

маў ляў, пра ўсё да мо віў ся: нас 

рас пі шуць (хоць са бе і сён ня). 

А зна чыць, мы бу дзем ра зам! 

І та ды пе ра жы вём усё — і доб-

рае, і дрэн нае...

Вось та кая бы ла пра па но ва 

ру кі і сэр ца, вось та кі ўспа мін 

праз 30 га доў.

Воль га Р.,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае і шчы рае: 

«Пі шы це», бо 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. Пе ра мож цаў 

ча ка юць пры зы.
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А гэ тым тыд ні пра род ную мо-

ву — ка неш не ж, бе ла рус кую, 

як жа інакш? — не га ва рыў толь кі 

ля ні вы. Ня хай са бе і не на мо ве, але 

пра яе — так заў сё ды ў двац ца тых 

чыс лах лю та га бы вае, бо 21-га Між-

на род ны дзень род най мо вы, як-ні-

як. У шко лах у аба вяз ко вым па рад-

ку ад мыс ло выя свя ты пра вод зяц ца, 

дый не толь кі ў шко лах — аб лас но га 

і раён  на га маш та бу ме ра пры ем ствы 

ла дзяц ца. Усе та кія ха ро шыя, са мі 

са бе па да ба ем ся, са мі з ся бе це-

шым ся: па гля дзі це, маў ляў, як род-

ную мо ву ша ну ем. Яна ў нас та кая 

най каш тоў не шая, так мы яе бе ра-

жом, каб што з ёй не зда ры ла ся, 

што, бы да ра гую крох кую рэ лік вію, 

вы цяг ва ем яе на свет бо жы толь-

кі ад ной чы на год, у кан цы лю та га. 

Дзі вім ся, да лі кат на па гладж ва ем, 

а пас ля зноў яе ў шуф ляд ку, у даль ні 

кут, ды хус цін кай якой пры крыць... 

Ве да ем, што гэ тую каш тоў насць ма-

ем, га на рым ся на ват гэ тым спад-

ціш ка, а лю дзям рас каз ваць пра 

тое — на вош та? Хай ля жыць са бе ў 

ку точ ку. Яно так спа кай ней і на дзей-

ней, рап там ка лі са праў ды жыц цё ва 

не аб ход най ста не — та ды і да ста-

нем — бліс ку чую, не па пса ва ную, 

ір жой не па е дзе ную. Не нам, дык 

спад чын ні кам, мо жа, спат рэ біц ца...

В
Ы БА ЧАЙ ЦЕ за та кі здзек лі вы тон 

аку рат у дзень, ка лі са праў ды 

пра мо ву пры ня та га ва рыць най-

леп шыя цёп лыя сло вы — і я ве даю 

дак лад на: боль шасць гэ тых слоў са-

праў ды шчы рыя. Але мя не ва ўсім 

па то ку шмат лі кай ка ля моў най ін-

фар ма цыі («Звяз да», ка неш не, уба-

ку не за ста ла ся, круг лы стол ці ка вы 

з на ву коў ца мі пра вя ла, які не ка то-

рыя пар та лы ў поў ным аб' ёме са бе 

пе ра дру ка ва лі) най больш за ча пі ла 

і ўра зі ла ад на не вя лі кая гіс то рыя, 

якую пра чы та ла на фо ру ме ў са цыя-

ль ных сет ках. Яна пра ма лень кую 

дзяў чын ку пя ці га доў, якая хо дзіць 

у са док. У сад ку не каль кі ра зоў на 

ты дзень вы ха валь ні кі раз маў ля юць 

з дзець мі па-бе ла рус ку. Дык вось, 

ка лі да ма лой вы ха валь ні ца звяр ну-

ла ся: «Па лі нка, ся дай, ка лі лас ка», 

дзі ця кі ну ла ся ў плач: «Я не ка ляс-

ка!»...

І смех і грэх, усміх нец ца хтось ці з 

чы та чоў. А як па мне, дык смя яц ца 

тут зу сім ня ма з ча го. Ка лі аб стра-

га вац ца ад ней кіх дэ та ляў, сі ту а цыя 

вы гля дае так. Дзі ця, яко му год да 

шко лы, у ста лі цы не за леж най дзяр-

жа вы не ра зу мее на дзяр жаў най мо-

ве ба за вых слоў, якія на ват ін ша-

зем цы, еду чы ў тую ці ін шую кра і ну, 

ву чаць у пер шую чар гу... Вось вам 

і дзень, і ты дзень род най мо вы і ін-

шыя куль тур на-ма са выя ме ра пры-

ем ствы.

П
РЫ ГА ДАЎ СЯ за га ло вак у га-

зе це, які га доў двац цаць пяць 

на зад вель мі па ма ла до сці ўра зіў і 

абу рыў: «Ма ма, па дай га дзіль нік». 

Жур на ліст па ва жа на га вы дан ня ад-

кры та здзек ваў ся з мо вы, на якой 

та ды спра ба ва лі га ва рыць ва ўсіх 

уста но вах аду ка цыі, та ле на ві та ёр-

ні чаў пра тое, што га рад скія дзе ці 

мо ву не ра зу ме юць, га во раць на 

ёй ня пра віль на (за мест «га дзін нік» 

вы маў ля юць «га дзіль нік»), і баць-

кі абу ра юц ца, і на вош та і ка му гэ та 

трэ ба, ды ня хай гэ та мо ва як ля жа ла 

ў шуф ляд цы, так і ля жыць... Мі ну ла 

двац цаць пяць га доў, шмат змя ні-

ла ся і ў гра мад скай дум цы, і ў стаў-

лен ні да бе ла рус кай мо вы, яна ста-

но віц ца мод най ся род аду ка ва най 

мо ла дзі, яна ця пер на ват у Кан цэп-

цыі ін фар ма цый най бяс пе кі пра пі са-

на як адзін з важ ных фак та раў, што 

гэ тую са мую бяс пе ку вы зна ча юць. 

Але ма ла што змя ні ла ся ў га ло вах 

тых лю дзей, якіх у дзі ця чым сад ку 

спра ба ва лі на ву чыць сло ву «га дзін-

нік» і дзе ці якіх не ве да юць сён ня, 

што та кое «ка лі лас ка».

І не трэ ба тут зноў раз ва жаць пра 

тое, што па трэб на дзяр жаў ная 

пад трым ка, што лю дзі па він ны ве-

даць пра за па тра ба ва насць мо вы 

ў да лей шым жыц ці — толь кі та ды 

яны бу дуць ка лі не ву чыць па-бе-

ла рус ку сва іх дзя цей, дык хо ць бы 

не пе ра шка джаць кво лым спро бам 

тых жа вы ха валь ні каў у сад ку на-

ву чыць дзя цей ба за вым па чат кам 

гэ тай мо вы, ас но вам бе ла рус ка га 

вы маў лен ня. (А вы ха валь ні кам тут 

мож на толь кі па спа чу ваць, бо ка лі 

боль шасць дзя цей мо ву чу юць толь-

кі ад іх і ўс пры ма юць як за меж ную, 

дык ча му і як іх мож на на ву чыць? 

Прык лад з «ка ляс кай» тут вель мі па-

ка заль ны.) Пры чым тут, вы ба чай це, 

дзяр жа ва і за па тра ба ва насць? Што, 

ма ла дзі ця чых кніг на мо ве вы да ец-

ца? Яр кія, з пры го жы мі ма люн ка мі, 

яны пра да юц ца не тое што ў кож-

най кні гар ні — у кож ным га зет ным 

ша пі ку. Дзі ця чыя ча со пі сы з'я ві лі ся 

но выя — ня даў на хрос най да чцэ па-

да ры ла адзін та кі з гіс то ры яй пра 

ка тоў — не маг лі ма лую ада рваць, 

так ці ка ва ёй бы ло. Муль ці кі па-бе-

ла рус ку агу ча ныя ў се ці ве, філь мы 

дзі ця чыя — пам пуй не ха чу. Тэс ці ра-

ван не па-бе ла рус ку зда ваць — ка лі 

лас ка, тваё пра ва... Ча го яшчэ трэ-

ба? Ва ля во га ра шэн ня: маў ляў, ад 

заўт ра ўсе га во раць па-бе ла рус ку? 

Дык зноў жа за ве ра шчым: нель га 

так, дзе ці за мест «га дзін нік» бу дуць 

«га дзіль нік» ка заць і мо ву зу сім па-

ва жаць пе ра ста нуць. Ня хай лепш у 

шуф ляд цы, не кра ну тая, не па пса ва-

ная, па ля жыць, мо жа, ка лі-не будзь 

і пры дас ца...

А
Д НОЙ дзе ся ці га до вай дзяў чын-

цы з рус ка моў най сям'і на Но вы 

год я па да ры ла ка лян дар, у якім на 

кож ны з сё лет ніх 366 дзён на пі са на 

бе ла рус кае сло ва, пры чым слоў цы 

ці ка выя, ад мыс ло выя, ды яшчэ з 

ма люн ка мі. Ма лая «за віс ла» над 

ка лен да ром на дзве га дзі ны. Ма ці 

дзі ві ла ся: на ват смарт фон яе так 

на доў га не за цяг вае. Пас ля Алі на 

па ды шла да нас з ка лен да ром у ру-

ках і звяр ну ла ся да ма ці: «Ма ма, 

это же так интересно. А по че му мы 

по-белорусски не разговариваем? 

Мы ведь бел ору сы...» На тва ры 

ма ці бы лі і раз губ ле насць, і не па-

ра зу мен не. По тым, ачо маў шы ся, 

вы ціс ну ла з ся бе, кры ху збян тэ-

жыў шы ся, але па-бе ла рус ку, без 

па мы лак і без ак цэн ту: «Доб ра, ка лі 

хо чаш, бу дзем раз маў ляць. Я та бе 

абя цаю»... Мы з та го ча су не ба чы-

лі ся і не са звонь ва лі ся, я так і не 

па ці ка ві ла ся, ці вы ка на ла яна сваё 

абя цан не. Спа дзя ю ся, што так, бо 

Алін ка — дзяў чын ка ўпар тая, а ма-

ма ж ёй па абя ца ла.

Н
А ШЫ дзе ці — леп шыя і ра зум-

ней шыя за нас. За кон пры ро ды, 

так бы ло спрад ве ку. Не трэ ба ха-

ваць для іх мо ву, якую ўсё яшчэ па 

з вы чцы лі чым род най, «на пас ля — 

рап там спат рэ біц ца». Яна па трэб на 

ім ужо сён ня. Дзе ля ча го? Чы тай це 

Кан цэп цыю ін фар ма цый най бяс пе-

кі — вель мі ак ту аль ны на сён няш ні 

дзень да ку мент.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

21 лютага 2020 г.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

«Ах, якія сло вы: 
«Ка лі лас ка!..»
А да лей (хай да руе Пят русь Броў ка) — 
«ка лі лас ка» — гэ та не «ка ляс ка»...


