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НЕ НЫЦ ЦЁМ 
ДЫК... БУН ТАМ

Ця пер у вёс ках ма ла хто тры мае ка роў. І па свіць іх, і на-
рых тоў ваць се на, і да іць-да гля даць лю дзям ста ла га ве ку 
цяж ка, мо ла дзі — не ах во та. А вось не ка лі ра гу ля (а то і 
не ад на) бы ла на кож ным пад вор ку, бо як жа без ма ла ка? 
У край нім вы пад ку — ка зі на га. Па мя таю, у на шай вёс цы 
бы ла гас па ды ня, якой, му сіць, вель мі ба ле ла спі на і якая 
для та го, каб па да іць сваю ко зач ку, для боль шай зруч нас-
ці ста ві ла яе на стол, як руч ную швей ную ма шын ку...

У нас жа бы ла ка ро ва. Мне на ват да вя ло ся за цэ лым 
стат кам па ха дзіць, хоць і ў якас ці пад па ска. Да іць жа 
ка ро ву, як і ўсе на шы хлоп цы, я не ву чыў ся з прын цы пу, 
бо не муж чын ская гэ та спра ва. А вось ма ла ко лю біў, 
асаб лі ва ў дзя цін стве.

Ад ной чы (мне бы ло га доў з пяць) ус ка рас каў ся я на 
стол, як тая ка за, і ўжо ад туль па зі раў на вя лі кі вэр хал, 
які на зы ваў ся «ра монт у ха це». Ра бі лі яго мае баць кі, а 
я тры маў у ру ках сваю лю бі мую цац ку — фла кон з-пад 
адэ ка ло ну, на поў не ны ва дой, і праз яе раз гля даў га зе ту
(мо жа, на ват «Звяз ду»). Праў да, не моўч кі, бо з ра ні цы 
(а ўжо пад абед) быў га лод ны і пра сіў, ды што там — на ват 
па тра ба ваў ес ці. Ад нак баць кі, за ха піў шы ся спра вай, не 
звяр та лі ўва гі ні на мя не, ні на маё ныц цё, што вы гля да ла 
пры клад на так:

— Мы бу дзем абе даць? — кань каў я.
— Ха це ла ся б ве даць! — ад гу ка ла ся ма ці.
— Мне трэ ба пад' ес ці!
— Ад куль тыя вес ці? — гэ та ўжо та та.
— Дай це хоць ма ла ка! — ішоў на кам пра міс я.
— Па даі бы ка, — ра і ла ма ма.
Вось гэ та га, апош ня га, я ўжо не сцяр пеў: па крыў дзіў ся, 

ад вёў ру ку са сва ёй лю бі май цац кай і з ўсёй сі лы шпур-
нуў яе ў дзве ры.

Фла кон са зво нам раз біў ся, шкло, як зда ло ся, раз ля-
це ла ся па ўсёй ха це...

Я не на жарт спа ло хаў ся і з жа хам ча каў рэ ак цыі баць-
коў.

На шчас це, яны хі ба рас смя я лі ся ды, маг чы ма, ус-
пом ні лі кры ла тае: га лод на му хле ба, ха лод на му цяп ла, а 
сы та му — му зы кі.

Я, ва ўся кім ра зе, атры маў не толь кі ма ла ка, але і 
неш та «звер ху» — не ныц цём дык бун там.

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

ВЕ ДАЙ, КА ТОК, 
СВОЙ КУ ТОК

Сён няш нія дзет кі, што на зы ва ец ца, пра па да юць — сід-
ня мі ся дзяць пры сва іх кам п'ю та рах, план шэ тах, угля да-
юц ца ў эк ра ны ма біль ні каў.

У час май го дзя цін ства та кіх цу даў тэх ні кі, вя до ма ж, 
не бы ло — хі ба пра вад ное ра дыё ды адзін-два тэ ле ві за ры 
на ўсю вёс ку (у чу жой ха це, зга дзі це ся, не ду жа неш та 
па гля дзіш). Вось і гой са лі мы па ву лі цы, вось і зай ма лі ся 
чым ха це лі і як ха це лі.

Пом ню, не як ле там апы ну лі ся ка ля фер мы. Ка роў там 
не бы ло — вы гна лі на па шу. А сам ка роў нік, рас чы ніў шы 
дзве ры, ні бы ад па чы ваў — «ды хаў» све жым па вет рам, 
ва біў зай сці.

Мы, уз бро е ныя са ма роб ны мі ра гат ка мі, піс та ле та мі, 
він тоў ка мі ды лу ка мі, вя до ма ж, за зір ну лі і, агле дзеў шы ся, 
рас па ча лі «вай ну». Пры чым мне ў ёй яў на не па шчас ці ла: 
з ней кай «зброі» і не зна рок я вы біў шы бу — не вя ліч кую, 
не столь кі то га шкла, коль кі зво ну... І по тым стра ху.

Я з пла чам па ім чаў да ха ты:
— То ня, мя не па са дзяць у тур му! — з ад ча ем аб' явіў 

лю бі май ба бу лі.
— Гэ та ж за якое зла чын ства, дзі цят ка? — здзі ві ла ся 

яна.
І по тым, вы слу хаў шы, ка раць не ста ла: су це шы ла, па-

пра сі ла су се да за шкліць тое акен ца. А на рэш це стро га 
пры ка за ла, каб на фер му больш — ні на гой, ні ко лі.

Я па абя цаў і до сыць доў га тры маў ся — не ха дзіў, хоць 
і ха це ла ся. Але ж не як, ужо ў школь ныя га ды, чэр ці за-
нес лі: за му чы ла нас з хлоп ца мі сма га, нех та ска заў, што 
ва ды там — хоць за лі ся, і мы пай шлі.

У ка роў ні ку вы со ка пад стол лю бы ла вя лі кая ёміс-
тасць. Ва да ў яе на бі ра ла ся з бліз кай рэч кі і ўжо ад туль 
па сту па ла да па ілак і кра наў.

Адзін з іх мы ад кры лі і на пі лі ся (рач ной).
Але гэ та га зда ло ся ма ла: у ка роў ні ку бы лі пад вяс ныя 

ва га нет кі, на якіх з па мяш кан ня вы во зіў ся гной. Яны 
гуч на пе ра мя шча лі ся ўздоўж пра хо да, і на іх, моц на ўха-
піў шы ся ды пад ціс нуў шы но гі (а да та го ад шу каў шы чыс-

цей шае мес ца), мож на бы ло мет раў коль кі пра ехаць —
на сваю ры зы ку...

Не ве даю, коль кі б мы ка та лі ся, ка лі б за гэ тым за-
ня ткам нас не за спеў адзін, мяк ка ка жу чы, п'я на ва ты 
дзядзь ка, не за кры чаў, што мы — аста ло пы: знай шлі дзе 
гу ляць. Тут, маўляў, хі ба ска ле чыц ца ці па ва...

Сло ва гэ тае дзядзь ка не да га ва рыў: ён... асту піў ся і 
ледзь не па ка ле ні ўва ліў ся ў ру дую жы жу.

Не ве даю, як бы ён з яе вы бі раў ся...
Мы, як маг лі, па маг лі, по тым пад вя лі да кра на — аб-

мы лі шта ны, абу так.
Дзядзь ка з той удзяч нас ці вы даў нам па двац цаць 

ка пе ек: для ма лых і па тым ча се — гро шы, але ж... не 
кам пен са цыя.

Ва ўся кім ра зе, пас ля гэ та га зда рэн ня мы на фер му 
больш не ха дзі лі.

Аляк сандр Ма тош ка,

г. п. Ра со ны.

ІН ШЫ БОК 
МЕ ДА ЛЯ

...З ча го па ча ло ся: ідзе не як па ву лі цы мая су сед ка і — 
рот да ву шэй — са ма са бе ўсмі ха ец ца. Пы та ю ся:

— Неш та смеш нае з'е ла?
— Вой, не ка жы це! — ус клі кае тая. — На юбі леі бы ла — 

ка ля жан ка за пра сі ла. І на кар мі ла, і на па іла, а ўжо з кім
за стол па са дзі ла, вы не па ве ры це: з са мім Каб зо нам!

— ?!
— Зна чыць, пры хо джу, — зда лёк па чы нае жан чы-

на, — юбі ляр ка з гас ця мі зна ё міць, са сва ёй стры еч най 
сяст рой. Жан чы на — ска жу вам — якіх па шу каць: пры-
ваб ная ва ўсіх ад но сі нах. А ўжо пры бра ная... І су кен ка 
на ёй, і туф лі, і пры чос ка ва ла сок да ва лас ка, і за вуш ніц, 
пярс цён каў, лан цуж коў, як на ёл цы: дзе толь кі мес ца 
воль нае, там і ёсць...

Я ўсё раз гле дзе ла, бо на су праць ся дзе ла. А яна ж ад ра-
зу рэй па вя ла. Ві даць, пры вык ла вы сту паць ды ка ман да-
ваць, быць на ві да во ку. Ну і па ча ла: верш-пры свя чэн не — 
ад яе, тост — яе, анек дот ды пес ня — так са ма...

Го лас у запевалы і праў да, пры го жы — не пад ка па еш-
ся. Вось яна і за цяг вае, а ўжо мы — то ўсе пад пя ва ем, то 
маў чым, ка лі знак па дасць, бо яна та ды со ла вя дзе.

Ка ра цей, цэнтр ува гі, га лоў ная гос ця — на юбі ляр ку 
ні хто не зва жае: усе гэ ту ар тыст ку слу ха юць.

Муж яе, ба чу, да та ко га пры вык, жон цы не пя рэ чыць 
(ві даць, звыч кі не мае), але ж час ад ча су да лі кат нень ка 
про сіць: маў ляў, Каб зон ты мой, мо жа, до сыць? Мо жа, 
па маў чыш, ад пач неш кры ху?

Жон ка, што на зы ва ец ца, і не ду мае: гне сваё — што 
ні ко га не здзіў ляе. Але ж пры  чым тут Каб зон? Ён, як 
быц цам, ні ко лі не спя ваў ні пра ва ду, што ў ярок ця чэ, ні 
пра сі ва га ка ня, ні пра чар ку на па са шок?

Да рэ чы, на ват пас ля яе са ліст ка не пе ра ста ла вы-
сту паць: но выя пес ні ста ла за во дзіць — ужо ўлас най, 
му сіць, «вы твор час ці», бо ні хто з гас цей іх не чуў, слоў 
не ве даў. Ды і пес ні, мяк ка ка жу чы, бы лі так са бе — слу-
хаць не ха це ла ся.

Гос ці ста лі пе ра маў ляц ца, шу мець, але аў та рка ні на 
што не зва жа ла, яна — з апош ніх сіл, мож на ска заць, — 
спя ва ла, нес ла пес ню ў на род, аж да сё ма га по ту.

Ён спа чат ку вы сту піў на лбе ды на пе ра нос сі (жан чы на 
вы цер ла), по тым «за цур чэў» па скро нях (яна ўсё ма ца ла: 
ад куль?), па шыі па цёк — у «лаг чын ку», што ў дэ каль тэ: 
ве да ма, га ра чы ня — і ў ха це гра ду саў 30, і ўнут ры за 40 
(жан чы на пі ла га рэл ку).

Ка ра цей, яна зу сім змаг ла ся і...
Сцяг ну ла з га ла вы па рык, ска за ла «Як жа ты мне 

збры дзеў!» і пляс ну ла ім аб стол.
Ці шы ня ва кол на сту пі ла — прос та мёрт вая: ні хто ні 

слоў ка, ні паў слоў ка...
— Во з якім Каб зо нам я за ста лом ся дзе ла, — за вяр-

шы ла рас каз су сед ка.
А по тым яшчэ да да ла, што яно і зра зу ме ла: спе ва-

кам-ама та рам да са праўд ных ар тыс таў — як ад зям лі 
да сон ца. Тыя, вя до ма ж, уме юць тры мац ца, пры чым да 
кан ца...

А зрэш ты, хто яго ве дае? Мо жа, яны так са ма ка лі 
«зры ва юц ца», і мы прос та не ба чым?

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

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...

Да рэ чы, у «прад мо ве» да іх мно гія па ве дам ля юць, 

што даў но чы та юць га зе ту і што гэ так жа даў но збі ра лі-

ся на пі саць...

То не збі рай це ся — пі шы це! І вя до ма ж, вы піс вай це — 

адзі ную (са што дзён ных) бе ла рус ка моў ную га зе ту, «Звяз-

да», якая больш за сто га доў з ва мі, ва шы мі баць ка мі і 

дзя да мі.

БЕЗ РО ДУ 
І ПЛЕ МЕ НІ
Сі ро та мі на гэ тай зям лі 
мы ня рэд ка ро бім ся бе са мі
УЖО ка то ры дзень я блу каю па ўсіх са цы яль ных сет ках у 

по шу ках ад на го ча ла ве ка. Я шу каю там жан чы ну па іме ні 
Юлія, якая ў дзя воц тве на сі ла проз ві шча Ка ра чун і якая жы-
ве ця пер дзесь ці ў Гер ма ніі. Больш фак тыч на ні чо га пра яе я 
не ве даю: ні коль кі ёй дак лад на га доў, ні ў якім мес цы ў той 
Гер ма ніі яна жы ве. По шу кі па куль без вы ні ко выя: лю дзей з 
та кім спа лу чэн нем проз ві шча і імя ў се ці ве вель мі шмат, але 
ні ад на з тых Юлій, на ста рон кі якіх я за хо дзі ла, не па ды хо-
дзіць. Зрэш ты, мож на з амаль чыс тым сум лен нем кі нуць гэ ту 
без на дзей ную спра ву, ска заў шы са мой са бе: гэ та не мае 
праб ле мы, гэ та ні я кім бо кам мя не не да ты чыц ца. Але штось ці 
не дае так зра біць.

Ха ця, ка лі ра за брац ца, гэ та на са мрэч зу сім не да ты чыц ца 
мя не аса біс та. Прос та не каль кі дзён та му па тэ ле фа на ва ла 
тра ю рад ная сяст ра (на шы з ёй баць кі бы лі стры еч ны мі бра та-
мі, а яе дзед і мая баб ка — род ны мі бра там і сяст рой), ста ла 
ці ка віц ца, ці ёсць у Бе ла ру сі якая пра гра ма на кшталт «Ча кай 
мя не». «Ра зу ме еш, тут та кая бя да. Цёт ка Рэ ня ўжо дру гі год 
пас ля ін суль ту ля жыць пры ка ва ная да лож ка. Ёй ужо во сем-
дзе сят два га ды, яе да гля даў сын, што ў Мін ску. Але ця пер 
ён кла дзец ца на апе ра цыю, а сям'і ў яго ня ма. Цёт ка ба іц ца, 
што на апла ту ся дзел кі і ле каў пен сіі не хо піць. У яе ёсць яшчэ 
адзін сын, жы ве дзесь ці ў Лат віі. Але ад яго ўжо га ды два ня-
ма ні я кіх на він, і ад ра са яго но ва га ў цёт кі ня ма. Вось я і ха чу 
яго знай сці, каб, ка лі не мо жа пры ехаць сам, хоць гра шы ма 
ма ці да па мог...»

Пас ля яна мне яшчэ коль кі хві лін пад ра бяз на тлу ма чы ла, 
хто та кая тая не зна ё мая мне цёт ка Рэ ня. Гэ та стры еч ная сяст-
ра яе баць кі, але не па дзе дзе, а па ба бу лі. Цёт ку тую я пас ля 
на ват ус пом ні ла — пры яз джа ла ці то на вя сел ле да не ка га з 
агуль най рад ні, ці то на па ха ван не — толь кі, ба дай, на гэ тых 
«ме ра пры ем ствах» і мо жаш па ба чыць усіх да лё кіх і бліз кіх 
сва я коў... Ка ра цей, вы ра шы лі мы, што звяр тац ца на тэ ле ба-
чан не не бу дзем, бо пы тан не трэ ба вы ра шаць апе ра тыў на, а 
там, каб знай сці ча ла ве ка, ча сам па тра бу ец ца не адзін ме сяц, 
а то і год. Лепш шу каць праз сац сет кі і шу каць не цёт чы на га 
сы на, які ўжо сам у га дах, а ка гось ці з ма ла дзей шых, яго дзя-
цей на прык лад. Сяст ра пры га да ла, што дач ку яго ную за вуць 
Юля і што ка лісь ці яна вый шла за муж у Гер ма нію. Так і па ча-
лі ся мае по шу кі, на жаль, па куль без вы ні ко выя.

Я вось ця пер ся джу і ду маю: ні больш ні менш Сан та-Бар ба-
ра мяс цо ва га раз лі ву атрым лі ва ец ца. Шу каю па прось бе 

тра ю рад най сяст ры дач ку яе тра ю рад на га бра та, каб ска за ла 
свай му баць ку, што цяж ка хва рэе яго ма ці, што кла дзец ца ў 
баль ні цу яго род ны брат... Неш та ня пра віль на ў гэ тым лан цуж-
ку, не ад па вед нае на шым спрад веч ным па няц цям аб люд скіх 
уза е ма ад но сі нах, асаб лі ва ка лі спра ва да ты чыц ца ад ной сям'і. 
І тут ні да лё кая ад лег ласць, ні мя жа, якія пры сут ні ча юць у 
на шай гіс то рыі, не ро бяць яе менш аб сурд най. Пры тым што 
ні хто ні з кім не сва рыў ся, не па збаў ляў спад чы ны, не пра клі-
наў, як ча сам бы вае. Прос та са мыя бліз кія, па сут нас ці, лю дзі 
ці ха і не за ўваж на вы пус ці лі ад но ад на го з по ля зро ку і зно сін, 
вы крас лі лі са спі са па ста ян ных кан так таў. І ця пер пры ка ва ная 
да лож ка ма ці про сіць стры еч ную пля мен ні цу: «Знай дзі яго, 
ка лі яшчэ жы вы...»

Дык гэ та, што на зы ва ец ца, пер шая сту пень сва яц тва. 
А што ўжо ка заць пра стры еч ных, пра цё так-дзядзь каў. Пра
да лей шае па глыб лен не ў ню ан сы ро да ва-ся мей ных ад но сін 
мно гім су час ным лю дзям і па ду маць страш на, дый на вош та? 
Пры знай це ся шчы ра: ці ве да е це вы, як за вуць ва шых тра ю-
рад ных, дзе яны жы вуць, чым зай ма юц ца? Амаль упэў не на: 
цал кам ста ноў чы ад каз дасць ма ла хто, хі ба што лю дзі па-
жы лыя. Якія ж гэ та сва я кі ўжо — сё мая ва да на кі ся лі, ска-
жа нех та. Ну, гэ та з яко га бо ку па гля дзець. У тра ю рад ных 
агуль ныя пра дзед і пра баб ка. Не та кая ўжо і да лё кая га лін ка 
ў ге не а ла гіч ным дрэ ве...

БЕЗ УМОЎ НА, мя ня ец ца эпо ха — мя ня юц ца лю дзі. Ця пер 
на стаў час, ка лі кож ны мо жа вы дат на іс на ваць сам па са бе. 

Не трэ ба збі раць та ла ку, каб па бу да ваць ха ту ці са браць ура-
джай. Для адзі но кіх ста рых, якія за ста лі ся без бліз кіх сва я коў, 
ёсць да мы са ста рэ лых, для дзя цей, якія за ста лі ся сі ро та мі, — 
дзі ця чыя да мы ці пры ём ныя сем'і. Гэ та пас ля вай ны сі рот 
у дзет да мах (на той час но вай па сут нас ці сва ёй з'я ве) бы ло 
знач на менш — усіх, хто за стаў ся без баць коў, за бі ра лі бліз кія, 
да лё кія і на ват вель мі да лё кія сва я кі. Бо «свая кроў» і нель га 
па кі нуць. Сён ня фі ла со фія ін шая. «Help yourself» — да па ма-
жы са бе сам. Гэ та, ка неш не, доб ра і ў су час ных ста сун ках, 
мо жа, і пра віль на. Да та го мо ман ту, ка лі сам са бе да па маг чы 
ўжо не мо жаш.

Вось та ды мо жа быць зу сім дрэн на. А яшчэ горш бу дзе 
на шым дзе цям, бо най час цей у леп шым вы пад ку яны ма юць 
толь кі бра та або сяст ру, а ня рэд ка і ўво гу ле дзі ця ў сям'і га-
ду ец ца ад но. Ка лі свя до ма па кі нуць іх па-за ро да вым ко лам, 
не лі ча чы па трэб ным зна ё міць іх з ін шы мі сва я ка мі, што з імі 
бу дзе, ка лі не ста не нас? Са праўд ныя сі ро ты, без апо ры, без 
пад трым кі — са мот ныя лю дзі ў ха лод ным Су све це.

КА ЛІ пры дум ва ла за га ло вак да гэ та га ма тэ ры я лу, пры ча пі-
ла ся рус кае «род ства не помнящие». Ве да е це, які бе ла рус-

кі ад па вед нік дае пе ра клад ны слоў нік? «Без ро ду і пле ме ні». 
Вель мі трап на. Але ці ж мож на так жыць?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


