
ДАЎ СЛО ВА — 
СТРЫ МАЙ!

Ха бар у асаб лі ва дроб ных па ме-

рах — сло і чак мас ляч коў: ма ры на-

ва ных, свет лень кіх, не вя ліч кіх...

Па куль час та ва лі ся, ча сам га ня-

ю чы іх па та лер цы, між во лі ўспом-

ні лі дзе да-вяс коў ца, яко му ўнуч ка 

за га да ла, каб еў «па-га рад ско му», 

ві дэль цам — і пры ін шых, і без...

Дзед абя цаў. І ў яго атры ма ла-

ся — з усі мі стра ва мі, а вось мас-

ляч кі...

Са мы пер шы з іх вы ска чыў з 

та лер кі на стол.

Але і там ста ры яго не за ла-

віў — гры бок, уця ка ючы ад ві дэль-

ца, са сліз нуў на пад ло гу...

Нех та ін шы, мо жа, яго пад фут-

бо ліў бы ці пад няў ру кою — дзед, 

што на зы ва ец ца, за еў ся, ска заў: 

«Я ж ця бе ўсё роў на злаў лю!»...

І та кі стры маў сваё сло ва: за-

гнаў мас ляч ка ў кут і пад ча піў — 

ві дэль цам...

ЖЫЦ ЦЁ ЯК АНЕК ДОТ
Ка жуць, не ка лі даў но не «рас-

кру ча ныя» та ды Алей ні каў са Ста-

я на вым за пла на ва лі вя лі кае тур нэ 

па га ра дах Ра сіі, за мо ві лі афі шы: 

маў ляў, там і там, у та кія і та кія дні 

ад бу дуц ца кан цэр ты.

По тым тэ ле фа на ва лі ар га ні за-

та рам — пы та лі ся: ці пра да юц ца 

бі ле ты? «Пра да юц ца, — з ра дас-

цю ад каз ва лі ім, — але не куп ля-

юц ца».

...Усё амаль як у нас: і ак цыі, 

і зніж кі, і рас про да жы, і лік ві да-

цыі — кра мы за ва ле ны та ва рам, 

пра да ец ца, як вы гля дае, усё! 

А вось куп ля ец ца...

Жыц цё — як анек дот: на кож-

ным кро ку ап тэ кі, цы руль ні, бан кі... 

А люд ва кол — не зда ро вы, ня стры-

жа ны і, на жаль, не ба га ты.

КАБ СКА ЗАЦЬ... 
І ПА ЧУ ЛІ*

...У пад' ез дзе (ці на ват до ме, 

дзе пад' ез даў з дзе сяць) гэ та ве-

да лі ўсе: ка лі трэ ба на неш та гро-

шай — сха дзі да Жо ры: у яго ёсць, 

пры чым заў сё ды. Ад куль?

Па зы чаль ні кі мер ка ва лі, што 

яму да па ма га юць род ныя, што 

яны ж пры ву чы лі эка но міць... Ды, 

як вы гля дае, па мы ля лі ся, бо, ка лі 

спы та лі, Жо ра най перш пры га даў 

не баць коў, а ба бу лю-вах цёр ку.

Ба наль ная зу сім гіс то рыя.

Пас ля служ бы ў вой ску хло пец 

прый шоў на за вод, атры маў лож-

ка-мес ца ў ра бо чым ін тэр на це, 

не як да цяг нуў да пер шай зар пла-

ты. Яе — хлоп цы ска за лі — трэ ба 

«за ма чыць». Ды ён і сам гэ та ве-

даў: пас ля ра бо ты зай шоў у кра му, 

на куп ляў га рэл кі з ві ном, доб рай 

за ку сі... Сум ку нёс — як пад няць!

* Так на зы ва ла ся кніж ка з амаль 

ты ся чай та кіх вось аб раз коў, якая 

вый шла ў вы да вец тве «Хар вест». 

Вый шла га доў коль кі та му, але, як 

ака за ла ся, да гэ туль пра да ец ца: 

у ста ліч най «Ака дэмк ні зе» (а маг-

чы ма, і не толь кі?) яе мож на ку піць.

Чыт во, вя до ма ж, на ама та ра. Ка лі 

вы з та кіх — пы тай це ся.

На ўва хо дзе ў ін тэр нат вах цёр-

ка спы ні ла, ска за ла:

— Сы нок, ты, я ба чу, тут но-

вень кі? Ма ла ды... Та бе яшчэ жыць 

і жыць. Хо чаш, каб ней кая ка пей ка 

за ду шою бы ла, каб по тым — доб-

рая жон ка, сям'я?..

— А хто ж не хо ча? — па спра ба-

ваў ад жар та вац ца хла пец.

— Та ды па слу хай, што я ска жу: 

ні ко лі не вы пі вай з па луч кі.

— Гэ та ча му?

— А ты вось за раз тро хі ўстры-

май ся, во чы не за лі вай — па гля дзі 

на сва іх су се дзяў.

...У той ве чар (і ў пят ні цу як раз) 

яны — Жо ра ба чыў — пад да лі 

будзь зда роў: той га рэл кі, што ён 

пры нёс, ака за ла ся ма ла, двой чы 

па сы ла лі «ган цоў» па да баў ку і 

пас ля яе ледзь ве рас паўзліся.

На заўт ра, у су бо ту, са бра лі ся 

зноў — прос та па хмя ліц ца, узяць 

па чар цы, ад нак спы ніц ца, на жаль, 

не змаг лі.

У ня дзе лю ўсё па ча ло ся спа-

чат ку.

У па ня дзе лак дзень быў цяж кі. 

Мно гім на ра бо це ба ле лі га ло вы, 

мно гія ад да ва лі даў гі, а не дзе праз 

ты дзень у іх жа за ла зі лі: не бы ло з 

чым сха дзіць па хлеб.

«Я так жыць не ха чу», — па гля-

дзеў шы на гэ та, вы ра шыў Жо ра 

і, у чар го вы раз атры маў шы гро-

шы, стаў ка заць сва ім хлоп цам, 

што яму трэ ба з'ез дзіць у вёс ку да 

баць коў, да бра та, да пля мен ні ка 

на дзень на ра джэн ня, да дзяў чат... 

Ся род якіх і до сыць хут ка знай-

шла ся кан ды дат ка ў жон кі. Згу ля лі 

вя сел ле, ства ры лі сям'ю.

...Яна ў іх, і праў да, ха ро шая: 

двое дзя цей, ква тэ ра, ма шы на... 

Усё так, як ка за ла ба бу ля-вах цёр-

ка. І на пэў на ж, не толь кі яму, Жо-

ру, — мно гім!

Шка да, што ня мно гія слу ха лі.

РЭЧ!
Мі це ву сяб роў ку за вуць Мі ле-

на. Пры го жае імя! Ад но што дзед 

яго па ста ян на за бы ва ец ца: за во-

чы заве дзяў чы ну то Мар' я най, то 

Маль ві най, то Мат ро най, а то рап-

там... Фро сяй.

Гэ тыя ім ёны яму, па доб на, блі-

жэй шыя? Як нам ця пер — Аку лі-

на... І на ват Мі ка но раў на: па душ ка 

ад яе да ста ла ся — не вя ліч кая, бяз-

важ кая... Са ма зра бі ла — з гу сі на-

га пу ху, цёп ла га, як імя.

СМА ГА
Ка ля ды, го рад, пра спект. На-

пе ра дзе — ві даць зда лёк і па ўсім 

(воп рат цы, бруд най вя лі кай су мцы, 

абут ку) ней кі бяз до мнік. Па ма лу 

ідзе — ад смет ні цы да смет ні цы, 

у паў ней шыя за зі рае, з ад ной — 

да стае бу тэль ку з ас тат ка мі «ко-

ка-ко лы»...

Го лас дзі ця ці:

— Дзед, а да вай да дзім дзядзь-

ку гро шай... Ён ку піць са бе па-

піць.

— Не, унук, гэ та — дрэн ная 

ідэя, — ка жа дзя ду ля. — Да вай лепш 

ад да дзім яму сок, бо за гро шы...

Муж чы на не да га вор вае. Ды і 

ма лы яго слоў не ча кае: ён, па-

доб на, усё ра зу мее і так.

СВАЁ І ЧУ ЖОЕ
У сло ва «раз маў ляць» ці не сто 

сі но ні маў: тут і гу та рыць, і ба ла-

бо ніць, і пля вуз гаць, і гер ге таць, 

і тал ка ваць, ма зо ліць язык, пе ра-

лі ваць з пус тое ў па рож няе, мець 

гу тар ку...

Тут і за раз — ад на, мож на ска-

заць, вы пад ко вая, бо маг ла і не 

па чац ца:

— Доб ры дзень! — па ві та лі ся мы, 

ад чы ніў шы дзве ры ў май стэр ню.

— Доб рый то доб рый, но ведь 

не день, — не зга дзіў ся з на мі ней-

кі муж чы на. — Утро ещё.

— А бе ла ру сы, — ка жу, што ве-

даю, — дзень не дзя лі лі, звыч кі 

та кой не ме лі.

«Праў да?» — на сця ро жы ла ся 

чар га.

— Ды ад куль ёй брац ца, гэ та кай 

звыч цы? — на бе ла рус кую мо ву і, 

зда ец ца, з ах во таю пе рай шоў кры-

ты кан. — Яны ж за ра бо тай све ту 

не ба чы лі! Дзе ім ад соч ваць, ра ні-

ца там ці дзень? Я праў ду ка жу?

Чар га, ві да воч на, зга джа ец-

ца, хто-ні хто з яе — зу сім не вя-

ліч кай — мо жа, ус па мі нае сва іх 

баць коў ці дзя доў, якія і праў да не 

раз гі на лі ся — шчы ра ва лі на ра-

бо це і до ма, без ад па чын каў, без 

вы хад ных... І не ска заць, каб што 

«ліш няе» ме лі.

— Во-во! — ні бы чы та ю чы гэ тыя 

дум кі, ус клі кае муж чы на. — Ле-

пей бы ло не пра ца ваць, а... Як там: 

ка лі хо чаш жыць у шчас ці, трэ ба 

крас ці, крас ці і крас ці. Не ве да е це, 

ад куль гэ ты вы раз?

Пы тан не яў на да нас, і ў ад каз 

на яго па ціс нуць пля чы ма — не як 

не вы па дае. Та ды, што на зы ва ец-

ца, дум кі ўслых — пра тое, што не-

ка лі з па чат кам ха ла доў ту тэй шыя 

жан чы ны ўно сі лі ў ха ты ка лаў ро-

ты: пра лі воў ну і ку дзе лю — ра бі лі 

ніт кі, з якіх по тым тка лі аб ру сы, 

руч ні кі, па лат но для па сцель най 

бя ліз ны... І чым бо лей пра лі ды 

тка лі, — тым леп шыя ме лі па са гі, 

а зна чыць, боль шыя шан цы на тое, 

каб вы браць доб рых жа ні хоў... Ад-

куль — «Ка лі хо чаш жыць у шчас-

ці, трэ ба пра сці...»

З ча сам, праў да, гэ та ра біць пе-

ра ста лі: змя ні лі ся па рад кі, а сле-

дам — і пер шая лі тар ка ў сло ве.

— Во! Яно ж, му сіць, праў-

да! Усё так і ёсць! — ра ду ец ца 

дзядзька...

Пад раз мо ву і зу сім неўпры кмет 

мы зда ём у ра монт свой абу так.

Май стар-ар мя нін моўч кі пры-

мае і на ады ход нам ка жа «Да па-

ба чэн ня!».

Сло ва, якое да лё ка не заў сё ды 

па чу еш ад лю дзей ту тэй шых, сы-

хо дзя чы з ра бо ты, з на шых ка вяр-

няў і цы руль няў, з не вя ліч кіх крам, 

ка бі не таў ура чоў і тэ дэ і тэ пэ.

«ТОЛЬ КІ МЕ СЯ ЦАЎ 
НАЗ ВЫ ПА КІНЬ ЦЕ...»

З кні гар ні грэх сыс ці без па куп-

кі, у ёй не раз драж няе на ват чар га 

да ка сы — мож на і па ста яць.

Ка бе та, што ў нас на пе ра дзе, 

тры мае ка лен да ры — на сцен ныя, 

до сыць пры го жыя, бе ла рус ка моў-

ныя...

— Доч кі па пра сі лі ку піць, — 

згле дзеў шы на шу ці ка васць, тлу-

ма чыць жан чы на. — Яны ў Гер-

ма ніі ця пер жы вуць. Абедз ве за-

му жам...

А зна чыць, не дзе там, у іх ква-

тэ рах-да мах бу дуць

...Сту дзень — 

з каз ка мі снеж ных аб ло каў,

Лю ты — шчод ры на сі ні ма роз,

Са ка вік — 

з са ка тан нем і со кам

Не паў тор ных вяс но вых бя роз.

Наз вы ме ся цаў, па вод ле Пан-

чан кі...

Хоць яны.

Да рэ чы (і, му сіць, яшчэ раз?), 

апош нія рад кі ў гэ тым вер шы 

(«...Ці пла чу я, ці пяю, / Ці раз маў-

ляю з ма ту ляю — / Мо ву сваю, 

пес ню сваю / Я да гру дзей пры-

туль ваю»...), заў сё ды зда ва лі ся 

вы пад ко вы мі, ні бы чу жы мі...

Ака за ла ся, што пры бліз на так 

яно і ёсць. У паэ та (ад чуй це роз ні-

цу!) спа чат ку бы ло:

...Ці пла чу я, ці пяю?..

Во сень. 

На ву лі цы цём на...

Па кінь це мне мо ву маю,

Па кінь це жыц цё мне!

СМЕ ЛЫМ 
БОГ ПА МА ГАЕ

Су сед ка, як мно гія, як амаль 

усе ў вя лі кіх га ра дах, раз маў ляе 

па-рус ку. Па-бе ла рус ку так са ма 

зда ра ец ца, праў да, слоў ма ла ва-

та, ды і па мы лак шмат.

На до ечы вось рас каз ва ла, 

як з'ез дзі ла ў вёс ку да сяб роў кі, 

як сха дзі лі там да яе ба бу лі з дзе-

дам, як хо ра ша па ся дзе лі — пе рад 

печ кай, «на ды ва не»...

— Дык вам жа ня зруч на бы ло, — 

пе ра бі вае рас каз чы цу муж. — Не-

ма ла дыя ўжо... На пад ло зе...

Скла да нас ці пе ра кла ду: «ко-

вёр» — гэ та па-на ша му «ды ван», 

а «диван» — «ка на па», «ар буз» — 

«ка вун», а «тык ва» — «гар буз», 

«лож ка» — не тое, чым ядуць, і 

«стул» — зу сім не тое, на чым ся-

дзяць...

Мы доб ра ве да лі б гэ та, ка лі б 

мо ву чу лі ўсю ды, каб на ёй раз маў-

ля лі, чы та лі, ад нак...

До сыць сім па тыч ны знаё мец 

па-бе ла рус ку рас каз ваў, як ад-

ной чы спу жаў ся, пры чым так, 

што ледзь не са млеў — не стра ціў 

(да слоў на)... свя до масць (за мест 

пры том насць).

...Коль кі ж нас, та кіх вось спа-

лоханых? Боль шасць. А сме лых? 

Хі ба адзін кі.

Але ім, як ка жуць, па ма гае 

Бог.

ДУ МАЙ, 
ШТО ГА ВО РЫШ

Па лі клі ні ка як му раш нік — пры-

нам сі, з ра ні цы, ка лі на тоў пы ў чар-

зе па та ло ны.

— Мне ў даў ра чэб ны, — ка жа ў 

акен ца па жы лая жан чы на.

— Што зда ры ла ся? — удак лад-

ня юць ад туль.

— Рэ цэпт бы вы пі саць...

— Та ды вам да тэ ра пеў та.

— Не... Мне ра ней у даў ра чэб-

ным вы піс ва лі, я на ўлі ку — з ан-

ка ло гі яй...

— Ну і што? — кі дае ў ад каз 

ма ла дзі ца. — Па ду ма еш...

Можа, грэх на ду шу, але ж ча-

сам ка му-ні ка му і няліш не бы ло б 

па ста віць гэ ты дыяг наз, даць на кі-

ра ван не на здым кі, ана лі зы... Хай 

бы па ха дзіў ча ла век, хай бы пе ра-

ка наў ся, што па мы лі лі ся дак та ры, 

што ні чо га та ко га ў яго ня ма.

А па ра лель на хай бы па ду маў, 

хоць тро хі. Яшчэ і над тым, што 

ка му ка заць, а што не.

ПА ЧА ТАК
Да ка за на: са мы ка рот кі 

дзень — не 21 снеж ня, а тро хі паз-

ней — 1 сту дзе ня, ка лі спаць мно-

гія кла дуц ца ледзь не пад ра ні цу і 

ўста юць — пад абед, у най леп шым 

вы пад ку.

Як раз на яго, вось та кі, най-

леп шы, раз ліч ва лі да рос лыя гос-

ці цёт кі Мар' я ні хі (яе доч кі, зя ці), 

але...

Ледзь свет (на дзень яшчэ не 

зай ма ла ся), ус па ро лі ся ма лыя ўну-

кі, знай шлі пад ёл кай па да рун кі, 

што пры нёс Дзед Ма роз, ста лі 

шу мець ды вы хва ляц ца ад но пе-

рад ад ным, пра сіць, каб да ста лі 

ім сал да ці каў з кін дар-сюр пры заў 

(хто не ве дае — з ша ка лад ных яек, 

унут ры якіх плас ты ка выя ка ро бач-

кі з цац ка мі).

Ба бу лі — ні дзе ж не дзе неш-

ся — да вя ло ся зга дзіц ца, узяць ма-

ла ток, стук нуць па ад ной «пласт-

мас цы», по тым па дру гой: на ра біць 

гру ка ту, па бу дзіць зя цёў.

— Блін, з ча го па чы на ец ца 

год! — абу рыў ся ста рэй шы. — 

У пер шую ж ра ні цу... Ма ла тком... 

Па яй ках...

І са праў ды — вя сё лень кі па ча-

так.

У кож на га свой.

ЗА ЎДА ЧУ!
Піць — гэ та, на жаль, па-на ша-

му, за зда роўе — і па га тоў, бо яно 

ж га лоў нае.

А зрэш ты, мо жа, і не? Ва ўся кім 

ра зе, адзін з за столь ні каў, све жы-

ной за ку сіў шы трэ цюю чар ку, рап-

там за сумня ваў ся, ска заў:

— Па слу хай це, му жы кі, мы з 

ва мі — і толь кі што — за ка ло лі 

па рсю ка. Ён зда ро вы быў? Яшчэ 

і які! Ды яму не па шчас ці ла! Та-

му — за ўда чу!

...Ка жуць, што ча ла век но сіць 

яе на кон чы ку но са. Спін ка роў-

ная? Нос за дра ны? Зна чыць, уда-

ча на мес цы, а ка лі не...

Вы сно вы — за ва мі.

Ва лян ці на ДОЎ НАР. 

«...ПА КІНЬ ЦЕ МНЕ МО ВУ МАЮ,
ПА КІНЬ ЦЕ ЖЫЦ ЦЁ МНЕ!»
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...Аляк санд ра ў свае ча ты ры гад кі і тан цо рач ка, і пя ю ха... Лю бі-

мая пес ня (яна ж за гад ка) пра тое, як «...да ле ко, да ле ко на лу гу 

па су тся ко...»

Для дзя цей пы тан не ў тым, ко ні, ко зы ці ка ро вы. Для да рос лых, 

і ў пры ват нас ці сё ле та, — ча му па су цца ў... сту дзе ні, на Ва дох-

ры шча?

Па ад ной з вер сій, зі ма з ма ра за мі ды за ве я мі да нас пры хо дзі ла, 

але ўба чы ла та ры фы на ацяп лен не і, усё зра зу меў шы, сыш ла.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ
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.


