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ЯНЫ БЫ ЛІ 
ПЕР ШЫ МІ

«Вяр ні ся, Пу та!.. Чу еш ці 

не? Я ка му ска за ла?!..»

Гэ та — На дзея ўслед 

свай му ча ла ве ку, і як не ка-

лі — дык амаль што дня...

З-за ча го — су се дзі ве да-

лі (сло вы на ўвесь пад' езд 

раз ля та лі ся): тое На дзі на 

Пу та (на шмат ста рэй шае 

за яе і вель мі ж пу за тае) з 

до му вы хо дзі ла без шкар-

пэ так, бо, па-пер шае, ле на-

ва ла ся, не лю бі ла іх на дзя-

ваць, а па-дру гое, лі чы ла, 

што ў больш-менш доб рае 

на двор'е яны ўво гу ле не па-

трэб ны.

Ін шы мі сло ва мі, зго ды ў 

су жэн цаў не бы ло: муж кі-

ра ваў ся цвя ро зым сэн сам, 

жон ка — тым, «як лю дзі хо-

дзяць» і «як не хо дзяць».

...Не ка лі — трэ ба ска-

заць — муж чы ны і са праў ды 

без шкар пэ так амаль не ха-

дзі лі. За тое ця пер — ледзь 

не паў го ра да!

— А гэ та, між ін шым, я 

ўсім мо ду па ка заў, — вы хва-

ля ец ца су сед пе рад сва ёй 

па ла ві най. — Я пер ша пра-

ход цам быў! А ты мне ўсе 

вант ро бы ад' ела.

...Каб ве даў, дзе па ва ліш-

ся, там, ка жуць, сеў бы.

ДУМ КА — СІ ЛА?
Ле та, го рад, га ра чы ня, і 

ра тун ку ад яе, зда ец ца, ні я-

ка га — ні на ра бо це, ні до ма, 

ні ноч чу, ні днём, бо вок ны 

рас чы ніў — шум і скраз няк, 

за чы ніў — мяк ка ка жу чы, 

ду ха та.

За тое ў вы хад ныя, на ле-

ці шчы...

Не як да цяг ну лі: пры еха лі, 

ве ча рам па рас чы ня лі вок ны 

і дзве ры, каб на ды хац ца і 

хоць тут ада спац ца.

Пад ха пі лі ся а шос тай ра-

ні цы: су сед свой тры мер за-

вёў — рас па чаў кась бу. Што 

ў прын цы пе зра зу ме ла: ён 

да лё ка жы ве, рэд ка пры яз-

джае, хо ча бо лей па спець — 

па маг чы баць кам.

То-бок кас цу ні чо га дрэн-

на га жа даць не вы па да ла, 

а вось яго най «ка се»... «Ну 

ня хай бы яна зла ма ла ся!»

...Не па ве ры це: цу ды зда-

ра юц ца! Хві лін праз пят нац-

цаць тры мер сціх.

Ці ка ва: гэ та мы яго «за-

глу шы лі» — сі лаю дум кі? Ці 

су се дзі з да моў на су праць — 

па рай «лас ка вых» слоў?

«НА ЖНІ ЦЫ»
...Не ска заць, што за ро-

бак у Іва наў ны быў доб ры, 

не ска заць, што дрэн ны. 

Пен сія — усё роў на мен шая, 

і жыць на яе ад ну жан чы не 

зу сім не ха це ла ся. А та-

му, сы хо дзя чы з ра бо ты, 

на пра мі лы бог, што на зы-

ва ец ца, пра сі ла, каб на яе 

не за бы ва лі ся, каб — ка лі 

што — клі ка лі. І ўжо яна та-

ды, як пі я нер ка, заўж ды га-

то вая — не ка га пад мя ніць: 

на час хва ро бы, ад па чын ку, 

аў ра лу...

У вы ні ку до сыць час та на 

ра бо це з'яў ля ла ся. А тут...

За ня ла ся зу ба мі: перш 

чым но выя ста віць, ней кія 

пад ля чы ла, ней кія «аб пі-

ла ва ла» пад ка рон кі, два 

пя рэд нія вы рва ла, а на-

заўт ра — зва нок з ра бо ты: 

«Пры ходзь це».

Зга дзіц ца як быц цам не 

вы па да ла — як-ні як у са лід-

ную фір му... жан чы на... Але 

і ад мо віц ца...

Прый шла (усё ж ней кая 

ка пей ка), пра цуе: усё, што 

мо жа, абы хо дзіць бач ком і 

маўч ком, рот не ад кры вае, 

ба іц ца, каб вось гэ тыя «за-

про сі ны» не ста лі апош ні мі.

КА МУ ГЭ ТА 
ТРЭ БА?

У лес, як у храм, каб па-

ха дзіць, каб па ды хаць, каб 

па шу каць гры боў і ягад, каб 

па чуць ад не куль да лё кае, 

ад чай нае:

— Ні-і-і-на!

У ад каз — ні гу-гу.

— Ні-і-і-і-на! — го лас, зда-

ец ца, той жа — муж чын скі, 

тро хі асіп лы — але ўжо з ін-

ша га мес ца.

— Бед ны ча ла ве ча, — 

спа га да ем мы, — ві даць, 

жон ку згу біў... Ці дач ку.

— Згу біў не стра ціў, — су-

ця шае нас ба бу ля-спа да рож-

ні ца і тым са мым, зда ец ца, 

«тлу ма чыць» роз ні цу па між 

дву ма бе ла рус ка мі сло ва мі 

(бо гэ та ў рус кай яе ня ма: 

по те рял і по те рял — хоць 

ней кую дра бя зу на кшталт 

клю чоў-паль ча так-па ра со-

на, хоць, не дай бог, жон ку, 

сям'ю, зда роўе, ра бо ту)... 

У бе ла рус кай жа ўсё пер шае 

хут чэй губ ля ец ца, і, як той 

ка заў, дзя куй бо гу, што ўзяў 

гра шы ма. А вось дру гое...

Нех та з на шых пра шчу-

раў пры ду маў гэ тыя сло-

вы — стра ціў, згу біў, нех та, 

што на зы ва ец ца, ад чуў роз-

ні цу...

Меў над зею, ві даць, што 

лю дзям гэ та па трэб на.

СВОЙ 
СЯ РОД СВА ІХ

Сто га доў та му ска за лі, 

што ча ла век — гэ та гу чыць 

гор да. А на са мрэч...

У той дзень, што на зы-

ва ец ца, со бі ла: па-пер шае, 

не ўзяць з са бою ма біль нік, 

па-дру гое — цём ным ве ча-

рам апы нуц ца ў зу сім не зна-

ё мым люд ным ра ё не і...

Якая там гор дасць, які 

ча ла век: ты — не больш 

чым трэс ка ў вір лі вай плы-

ні, хоць-не хаць ды зму ша-

ная «чап ляц ца» да ін шых (як 

вы гля дае, пры клад на та кіх 

жа...):

— Пра бач це...

— Я очень то роп люсь...

— Вы не ска жа це...

— Я пло хо ориентиру-

юсь.

— Мо жа, па ра і це...

Спы ніў ся ды вы слу хаў 

ці не пя ты ча ла век. Ён жа 

(па-бе ла рус ку, хоць не без 

цяж кас цяў...) па тлу ма чыў, 

як ку ды  тра піць.

— Шчы ры дзя куй вам! 

Да па маг лі, — ска за ла яму 

на раз ві тан не.

— Гэ та вам дзя куй, — 

усміх нуў ся ён.

— За што?

— Я са праўд ным бе ла ру-

сам па быў.

— І ў вас атры ма ла ся!

ДВОЙ ЧЫ ГЕ РОЙ...
Пы тан не — ад каз: «Дзя-

ду ля, зям ля ж кру ціц ца? 

Кру ціц ца... А лю дзі з яе не 

па да юць. Гэ та ча му?» — 

«Да па лі клі нік пры ма ца ва-

ныя».

Што здзіў ляе, — «ма цу-

нак» той, мож на ска заць, 

ні я кі. На кож на га па цы ен та 

(гэ та — за кон) за ве дзе на 

ад мыс ло вая карт ка. І ці не ў 

кож на га, ві даць, яна губ ля-

ла ся, пры чым не раз!

Вось і пры яце лю дня мі 

«па шчас ці ла» — чар го вы 

«ўкла дыш» за вя лі: ма ла-

дзень кая мед сяст рыч ка (ці 

на ват прак ты кант ка) на пі са-

ла там проз ві шча-імя, ад рас: 

пра спект Ра ка соц ка га.

— І гэ та — пра мар ша-

ла! — пра чы таў шы, абу раў-

ся па цы ент. — Пра двой чы 

Ге роя Са ю за!

Гэ та — да ўся го — пра 

ча ла ве ка.

...Не дзе чы та ла, як пад 

ка нец вай ны ў ад ной з жан-

чын-фран та ві чак за гі нуў 

муж, як яна, ша ле ю чы ад 

го ра, чап ля ла ся за мёрт ва-

га: не да ва ла па ха ваць «па-

хут ка му» ў брац кай ма гі ле, 

пра ся дзе ла з ім ноч, а на 

 ра ні цу па бег ла да ка ман дзі-

раў і на ват да са мо га мар-

ша ла. Ка за ла, што яны з ня-

бож чы кам не ма юць дзя цей, 

што нем цы спа лі лі іх дом, 

што ў яе не за ста ло ся на ват 

му жа вай фо та карт кі... «Да-

зволь це за вез ці яго на ра-

дзі му, у Бе ла русь, — пра сі ла 

ўда ва. — Та ды ў мя не хоць 

ма гі ла яго за ста нец ца... Мне 

бу дзе ку ды вяр нуц ца».

І Ра ка соў скі, як ні дзіў на, 

да зво ліў: даў на ноч са ма лёт 

у час вай ны...

Аб чым ён ду маў? Чым 

ры зы ка ваў?

...Ка лі б дзяў чы на, што 

вы піс ва ла той дуб лі кат, 

неш та па доб нае пра двой-

чы Ге роя ве да ла, то, ві даць, 

за пом ні ла б проз ві шча. І пі-

са ла б пра віль на.

ЧА КАЙ ПА ДЗЯ КІ 
АД СА БА КІ

Вёс ка. Мо гіл кі і ма гіл кі — 

роз ныя: ста рыя і ад нос на 

све жыя — пад «гур ба мі» 

вян коў.

Там жа — пом ні кі: но-

выя — пе ра важ на з парт рэ-

та мі, дзе-ні дзе — са слёз-

ным уні зе: «Ты ушёл от нас 

так не ждан но...»

— Як быц цам «ждан на» 

мож на сыс ці? — не ра зу мее 

дзяў чын ка-спа да рож ні ца.

І тым са мым на гад вае 

сум ны лёс ка ля жан кі, якая 

га да ва ла спа чат ку дзвюх 

пля мен ніц — да чок па мер-

лай сяст ры, по тым іх дзя цей 

(пра тое, каб сва іх зай мець, 

на ват ду мак не ме ла). За 

што га да ван цы ёй по тым 

«ад дзя чы лі»: вы рас лі, аб жы-

лі ся і да ро гу зу сім за бы лі ся. 

Хі ба зва ні лі ка лі-ні ка лі, каб 

па чуць, што цёт ка ў свае 80 

яшчэ жы вая.

І ка лі па мер ла, не па-люд-

ску ся бе па вя лі: амаль ні ко-

му ні чо га не ска за лі. А горш 

за тое, спе хам зла дзіў шы ці-

хую крэ ма цыю ды сціп лыя 

хаў ту ры, па нес лі за яву ў 

мі лі цыю, што пе рад смер-

цю, маў ляў, да ня бож чы цы 

за хо дзі лі су сед кі і сяб роў кі 

(вы хо дзіць — не па він ны 

бы лі), што пас ля іх ві зі таў з 

ква тэ ры што-ні што па пра-

па да ла.

Та го, што за ста ло ся 

(плюс са ма ква тэ ра ў цэнт-

ры ста лі цы), вы хо дзіць, ма-

ла бы ло? Бо «не ха пі ла» — 

у пры ват нас ці, не тое што 

на пом нік — на ват на са мую 

сціп лую дош ку з проз ві шчам 

і да та мі жыц ця ў ні шы ка-

лум ба рыя, дзе зна хо дзіц ца 

прах па мер лай.

ФАКТ 
І КА МЕН ТА РЫЙ

Го рад, не вя ліч кая крам-

ка і та кая ж чар га да ка сы. 

Трэ ба бы ло б за няць — раз-

лі чыц ца за па куп кі... А як, 

ка лі там, у са мым хвас це, 

па куп ні ца, да якой ну прос-

та не па ды сці: з ног збі вае 

сму род ал ка го лю. Жан чы на, 

як зда ец ца, не прос та ўжы-

ва ла яго (ці на ват зло ўжы ва-

ла), яна... мок ла ў ім — уся, 

ра зам з адзен нем, пры чым 

доў га...

Зрэш ты, ёй усё роў на не 

ха пі ла, бо ўзя ла яшчэ паў та-

рач ку ві на ды дзве бу тэль кі 

«бе лень кай» і ця пер вя лі кай, 

агру бе лай ру кой спра буе 

«па цэ ліць» у ка ша лёк, каб 

да стаць гро шы.

— Зу сім да пі ла ся, — не 

па ды хо дзя чы бліз ка, за шка-

да ва ла па куп ні цу сум ная 

чар га. — А яшчэ ж вяс ной 

не як тры ма ла ся?

— У жан чын гэ та хут чэй, 

чым у муж чын.

— І прак тыч на не ле чыц-

ца...

— А коль кі ёй? Га доў со-

рак ёсць?

— На ўрад ці...

— Бед ная: мож на ска-

заць, не жы ла...

І ўжо ці бу дзе?

ПАД ЛЯ ЖА ЧЫ 
КА МЕНЬ

У 20 га доў — ма ці, у 40 — 

ба бу ля, у 60 — пра ба бу ля, 

у 80...

Ка лі ра на па чаць, мож на 

шмат што па спець.

Ся мё наў на па чы на ла поз-

на: ёй пад сем дзе сят, унуч-

цы — адзі най — тры з не вя-

ліч кім. Пяс ту хай рас це.

Дня мі вось не з той нож кі 

ўста ла і ад ра зу ў слёз кі, у 

крык: «Адзя вац ца не ха чу!», 

«Мыц ца не люб лю!», «Ес ці 

не бу-у-ду!»...

Усе нер вы баць кам па-

рва ла!

Ба бу ля апош няй, на рэш-

це да яе па ды шла, тры ка-

мень чы кі з са бой пры нес ла. 

Ска за ла: «Дзі цят ка, ты па-

гля дзі: вось гэ та — ра ніч ка 

твая, гэ та — дзень, а гэ та 

ўжо і ве чар. Пер шы ка мень-

чык — ба чыш — най мен шы. 

Гэ та зна чыць, што ра ні цай 

ча су ма ла, але ж ты мо жаш 

па мыц ца, хо ра ша пры брац-

ца, па сне даць, па гу ляць са 

сва і мі ляль ка мі, сха дзіць да 

дзя цей... А мо жаш вось так 

пра пла каць. Што вы бі ра еш? 

Па ду май».

Ма лая ўваж лі ва па гля-

дзе ла на ба бу лю, тро хі па-

маў ча ла, па ўзды ха ла, по-

тым раз ма за ла па тва ры ку 

слёз кі і пай шла ўмы вац ца. 

То-бок зра зу ме ла — яна...

І каб толь кі! Тая ба бу ля 

ця пер так са ма во чы з ра-

ні цы пра дзя рэ і ду мае, што 

з ад на го бо ку, як быц цам, 

мож на бы ло б яшчэ па ля-

жаць, ад па чыць, а вось з 

ін ша га...

Анг лій ская пры каз ка: 

«Не вы хоў вай це сва іх дзя-

цей. Яны ўсё роў на бу дуць 

па доб ныя на вас. Вы хоў вай-

це ся бе».

ГЛУП СТВА, 
ПА НЕ 
ДАБ РА ДЗЕЮ

«Дзі цят ка, ну як жа ты ву-

чыш ся?» — пы та ла не ка лі 

ба бу ля ў сва ёй унуч кі-пер-

ша клас ні цы. «Доб ра, — за-

драў шы но сік, ад каз ва ла 

тая, — на ме даль цяг ну...»

Да шын сы нок цяг не так-

са ма: не дзі ва, што ма ту ля з 

ба бу ляй (баць ка се на са ба-

кам ко сіць) га то вы ў дош ку 

раз біц ца, толь кі б смач ным 

яго на кар міць, толь кі б пры-

го жа адзець...

Дня мі, пе рад шко лай, усе 

ра зам на ры нак з'ез дзі лі, 

ку пі лі но выя кра соў кі і кур-

тач ку. Джын сы не збі ра лі ся, 

не пла на ва лі — пра да вец 

пад біў — пра па на ваў прос-

та пры кі нуць, пры ме раць. 

А яны так «се лі» і хлоп чы ку 

так спа да ба лі ся, што зняць 

ужо не змаг лі. Да та го ж ім 

іс тот ную зніж ку зра бі лі... На-

ват больш за тое — за вя лі 

да май стры хі па ра мон це 

адзен ня, каб тая пад ка ра-

ці ла — мож на ска заць, за-

дар ма і хут ка — «па куль яны 

ма ро жа нае з'я дуць».

Ну ча му б і не, ка лі спё ка і 

ёсць час, ка лі ўсе ў гу мо ры?

Доб рае бы ло ма ро жа нае: 

хоць за апош нія гро шы, ды 

са сма кам з'е лі, ад па чы лі, а 

тым ча сам і джын сы га то-

выя: швач ка, па ка за ла іх, 

зла жы ла ў па кет...

— А мож на і ка ва лач кі 

тка ні ны? — па чыр ва неў шы, 

спы та ла Да ша. — Ну, тыя, 

што ад рэ за лі? Рап там на 

неш та спат рэ бяц ца?

Ця пер па чыр ва не ла май-

стры ха — цяж ка са гну ла ся 

над смет ні цай, вы цяг ну ла 

ад туль два аб рэз кі, усу ну ла 

ў па кет, ад ча го на строй у 

Да шы як ру кою зня ло! «І на 

ха ле ру мне бы лі тыя лат-

кі?! — ду ма ла па да ро зе да-

моў. — Ма ла іх ва ля ец ца? 

А я з-за гэ тых вось пры ні зі ла 

ча ла ве ка — зму сі ла ка пац-

ца ў смет ні цы... Хоць ты іх 

за раз вы кінь!..»

До ма — яна ўжо збі ра-

ла ся: мо жа, вы кі нуць, мо-

жа, да лу чыць да ўсіх, ка лі 

ўба чы ла, што ад на па лос ка 

амаль на сан ты метр ву зей-

шая, чым дру гая. Ад па вед на 

і ка ло шы ў джын сах ака за-

лі ся роз ныя — ад на даў жэй-

шая, дру гая ка ра цей шая.

...Вяр тац ца да «май стры-

хі» жа дан ня ў Да шы, вя до ма 

ж, не бы ло: ку ды пра сцей, 

зда ва ла ся, ноч чу вы цяг нуць 

швей ную ма шын ку, па да-

браць ніт кі і...

Сын — як амаль заў сё-

ды — ні чо га та ко га не па-

чуў і не за ўва жыў. На заўт ра 

ён мог пры брац ца ў но вае і 

пай сці ў шко лу. Гэ та — га-

лоў нае, а ўсё ас тат няе... 

Глуп ства, па не даб ра дзею! 

Ці не так?

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

У кра му — як у му зей... Роз ні ца хі ба ў тым, што 

боль шасць «экс па на таў» тут мож на раз гле дзець 

блі жэй, па ма цаць ру ка мі: «Та кія гро шы... За што?!»

Мож на яшчэ му зы ку па слу хаць аль бо ней кія пес ні. 

«У-у-у, ты не слышишь ме ня, я не слы шу те бя...» — 

па чар зе кры чаць адно аднаму Рас пу ці на і Кір ко раў.

— Во сыш лі ся... Двое глу хіх! — абу ра ец ца жан чы на 

ля кранш тэй на з кас цю ма мі.

— Мо жа, ня мых? — да дае дру гая.

— І сля пых, — уз ды хае трэ цяя.

Ну са праў ды: глу ха ня мыя ж не як да маў ля юц ца?

ПАД ЛЯ ЖА ЧЫ КА МЕНЬ...
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