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ШОС ТЫ 
ДЗЕНЬ ВО СЕ НІ
Той, ка го ча ка еш і шу ка еш, 
пры хо дзіць і зна хо дзіц ца. А ці трэ ба?
НА прак тыч ных за ня тках па псі ха ло гіі ў нас ад ной чы быў ці-

ка вы трэ нінг. Трэ ба бы ло рас ка заць дзве гіс то рыі, ад на з 
якіх — су цэль ная вы дум ка, дру гая — най чыс цей шая праў да. 
А аў ды то рыя па він на бы ла ўга даць, што ёсць што. Па хва лю ся: 
мне, акра мя вы клад чы цы, уда ло ся пад ма нуць усіх. Яна як пра-
фе сі я нал — па жэс тах, мі мі цы — вы лі чы ла іс ці ну. Ас тат нія мае 
ад на груп ні кі — да рос лыя дзядзь кі і цёт кі з ба га тым жыц цё вым 
до све дам (за ня ткі пра хо дзі лі на фа куль тэ це пе ра пад рых тоў кі), 
пра ка ло лі ся на гіс то рыі праў дзі вай — не па ве ры лі. Яна зда ла ся 
ім не ве ра год най і ма ла па доб най на праў ду. Але жыц цё ча сам 
за кру ціць та кі сю жэт — ні во дзін та ле на ві ты бе лет рыст не пе ра-
плю не. Па чу ла я яе пад час ад ной са сва іх ка ман дзі ро вак ад не-
па срэд най дзе ю чай асо бы, так што су мня вац ца ў тым, што так і 
бы ло, не вы па да ла.

А гіс то рыя гэ та, на пер шы по гляд, ты по вая. Пра дзяў чы ну, якая 
ў да лё кім 1983-м пра во дзі ла свай го ка ха на га ў ар мію. І пра 

хлоп ца, які ішоў слу жыць, ве ра чы, што яна яго да ча ка ец ца, што, 
ка лі ён вер нец ца, яны па жэ няц ца і бу дуць жыць доў га і шчас лі ва. 
Пра Аф га ні стан — кры ва вы та га час ны каш мар мно гіх са вец кіх 
сем' яў — ку ды хлоп ца з бе ла рус кай вёс кі на кі ра ва лі слу жыць у
дэ сант ны полк. Пра ліст, які праз паў го да атры ма лі яго баць кі, 
у якім зна чы ла ся страш нае: «Пра паў без вес так»...

На гэ тым ты по васць гіс то рыі за кан чва ец ца. Бо дзяў чы на ў 
гэ тым па ве дам лен ні знай шла для ся бе су ця шэн не: не за бі ты, 
зна чыць — жы вы. І... па еха ла яго шу каць. Яна ўжо скон чы ла ме-
ды цын скае ву чы лі шча, збі ра ла ся па сту паць у мед ін сты тут. Але 
ін сты тут мог па ча каць. А яна ўсі мі праў да мі і ня праў да мі да бі ла ся, 
каб яе на кі ра ва лі ў шпі таль у Ка бу ле. Там і пра бы ла фак тыч на да 
89-га, да вы ва ду вой скаў. Факт сам па са бе не ве ра год ны: больш 
за два кант ракт ныя га ды рэд ка хто за трым лі ваў ся. Але яна кож ны 
раз уга вор ва ла кі раў ніц тва па кі нуць яе яшчэ на два га ды — пра-
цяг ва ла шу каць яго, рас пыт ва ла, пі са ла за пы ты, ад ной чы пра яе 
на ват ка рэс пан дэнт цэнт раль най га зе ты ў сва ім аф ган скім на ры се 
два ска зы на пі саў. Кож ны дзень ду ма ла: а рап там вось сён ня яго, 
па ра не на га, зня сі ле на га, пры вя зуць у шпі таль... Мі на лі дні, ме ся-
цы, га ды, і ёй ужо бы ло не дзе вят нац цаць, а двац цаць пяць. Але 
пра тое, каб штось ці мя няць у сва ім жыц ці, яна на ват не ду ма ла, 
і, ка лі са вец кія вой скі з Аф га ні ста на сыш лі, яна не па еха ла да-
лё ка — за ста ла ся пра ца ваць мед сяст рой у не вя лі кім та джык скім 
га рад ку по бач з гра ні цай. Каб быць блі жэй, ка лі рап там...

А «рап там» зда ры ла ся праз па ру ме ся цаў, як ён пра паў. Яго, 
бес пры том на га, у вель мі цяж кім ста не спа чат ку пры вез лі ў 

шпі таль у Таш кент, пас ля — у Маск ву. Ён ней кі час быў на ват у 
ко ме, да ку мен ты пі са лі ся-пе ра піс ва лі ся, і яго ў рэш це рэшт па-
блы та лі з поў ным цёз кам з Укра і ны (толь кі да та на ра джэн ня не 
су па да ла), які на са мрэч пра паў дзесь ці ў га рах. Тое, што зда ры-
ла ся пас ля, не пад да ец ца ні я кай ло гі цы і тлу ма чэн ням (пры нам сі 
з жа но ча га пунк ту гле джан ня). Сяк-так вы ка рас каў шы ся пас ля 
ра нен ня і цяж кай кан ту зіі, ён, да ве даў шы ся пра гэ тую блы та ні ну, 
вы ра шыў, што так яно і трэ ба, і... не стаў аб' яў ляц ца до ма. У вя-
лі кай кра і не, якую ска ла на ла пе ра бу до ва, пра па сці без вес так 
на ноў бы ло вель мі прос та. Баць кі яго так і не да ча ка лі ся — па-
мер лі пе рад раз ва лам Са ю за.

А яна — да ча ка ла ся. Ка лі ў па чат ку 90-х у Ся рэд няй Азіі па ча-
лі ся бес па рад кі, вяр ну ла ся да до му. Па сту пі ла ў мед ін сты тут — у 
свае амаль трыц цаць! — скон чы ла, па еха ла пра ца ваць у ра ён ную 
па лі клі ні ку не да лё ка ад род ных мяс цін. А ён ад ной чы прый шоў да 
яе ў ка бі нет па да вед ку — пас ля шмат га до вых блу кан няў ён вяр-
нуў ся на ра дзі му, ата ба рыў ся ў су сед нім га рад скім па сёл ку...

КА ЛІ яна рас каз ва ла мне гэ тую гіс то рыю, на два рэ быў, зда-
ец ца, 2001-ы. Яны ўжо дзе сяць га доў жы лі ра зам, га да ва лі 

сы на. З поў на чы Бе ла ру сі пе ра еха лі на поў дзень, на Па лес се. 
Па бу да ва лі доб ры дом, за вя лі гас па дар ку. Спа кой нае, раз ме-
ра нае жыц цё па ча ло ся. «Ці шчас лі вая я? — пе ра пы та ла ў мя не 
здзіў ле на. — Не ве даю. Я толь кі ня даў на пе ра ста ла ба яц ца, што 
ён зноў ку дысь ці знік не. Ба яц ца пе ра ста ла, а вось упэў не нас ці 
ня ма. І не бу дзе, пэў на, ні ко лі. Але ку ды ж я без яго...»

Я, ка лі ад на курс ні кам гэ тую гіс то рыю, у якую ні хто не па ве рыў, 
два га ды та му рас ка за ла, вы ра шы ла па ці ка віц ца, што бы ло з яе 
ге ро я мі да лей. Па тэ ле фа на ва ла ў сель са вет, спы та ла ся. Так, 
док тар ка пра цуе ў ам бу ла то рыі, ад ка за лі. Сын па сту піў ву чыц-
ца ў ме ды цын скі. Муж? Га доў пяць як з'е хаў у Ра сію на за роб кі 
і пра паў. А яна яго ча кае... А ўчо ра мне ў тым жа сель са ве це 
ска за лі, што док тар ка ле тась пра да ла дом і з'е ха ла. Ку ды — ні-
хто не ве дае...

«ОСЕНЬ не да вно в го ро де — шес той день. // Мое вре мя 
уез жа ет вдаль на игрушечном по ез де...» Я ча мусь ці на 

па чат ку ве рас ня заў сё ды пры гад ваю не хіт Шу фу цін ска га пра 
«третье сен тяб ря», які гу чыць у гэ ты дзень з кож на га пра са, а гэ тую 
пес ню ста ро га доб ра га «Ві са кос на га го да». Вось і сён ня аба вяз ко-
ва знай ду ў ін тэр нэ це і прай граю не каль кі ра зоў. Веч ная, як гэ ты 
свет, аб са лют на во сень ская і не пад роб на шчы рая гіс то рыя. Пра 
жан чы ну з шэ ры мі ва чы ма, якая ча кае і шу кае паў сюль га лоў на га 
ге роя, на бі ра ю чы ну ма ры тэ ле фо на, бо ду мае, што ён не мо жа ні 
хві лі ны жыць без яе шэ рых ва чэй. І ўлас на пра яго, яе муж чы ну, у 
яко га час едзе на ца цач ным цяг ні ку, які рэд ка за зі рае ў ка лян дар і 
рап там не ча ка на для ся бе («опаньки!») за ўва жае, што шэ рых ва чэй 
той, якая яго ча кае і шу кае, ён не ба чыў ужо цэ лы год.

На гэ тым пес ня і за кан чва ец ца. Але я ве даю: яна яго да ча ка-
ла ся. А ён да яе на рэш це прый шоў.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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З ВА ЧЭЙ 
СЫ ШОЎ, 
ДЫ НЕ З ПА МЯ ЦІ

...У свой час я за хап ляў ся твор-
час цю Ва сі ля Шук шы на, а най больш, 
зда ец ца, яго апа вя дан ня мі пра дзі-
ва коў. Ці ка выя лю дзі! На ад на го з іх 
і мне па шчас ці ла. Ху дар ля вы та кі, 
вы со кі, усмеш лі вы... Яму та ды за 
50 бы ло. І проз ві шча ад мет нае — 
Авяр' ян чык: усе, хто 
на слых па-рус ку за-
піс ваў, заў сё ды пы-
та лі ся, што пас ля 
«р» — цвёр ды знак ці 
мяк кі?

Але ж за пом ніў ся 
ён не столь кі гэ тым, 
коль кі сва ім прос та 
не ве ра год ным та лен-
там трап ляць у роз-
ныя гіс то рыі. Ці на ват 
ства раць іх...

Зна чыць, не як ін-
сты ту ту буль ба вод-
ства, які зна хо дзіц ца 
ў Са ма хва ла ві чах (а 
гэ та з дзя ся так кі ла-
мет раў ад Мін ска), 
тэр мі но ва спат рэ бі ла-
ся но вае аб ста ля ван-
не. За каз на яго вы-
твор часць атры ма ла 
на ша прад пры ем ства. 
І вось ра бо та зроб ле-
на, за ста ла ся, мож на 
ска заць, дра бя за —
да ста віць «груз» на 
мес ца.

Каб не ад ры-
ваць спецыялістаў 
ад асноў най ра бо ты, 
гэ тую за да чу (па гру-
зіць, за вез ці, раз гру зіць...) да ве ры лі 
нам, ітэ э раў цам, так зва ным бе лым 
каў не ры кам. Ад па вед на га ра бо ча га 
адзен ня ні хто з нас, вя до ма ж, не 
меў. «Пры бі ра лі ся» ў тое, хто што 
знай шоў (по тым адзін з ад на го смя я-
лі ся, бо кож на га ну хоць ты ў ка ноп лі 
— за мест пу дзі лаў)...

Ну а да лей — за вез лі тое аб ста-
ля ван не, што на зы ва ец ца, зда лі за-
каз чы ку, а са мі на вод шы бе, у цянь ку 
се лі ча каць аў то бу са.

Трэ ба ска заць, што яго даў га ва та 
не бы ло — ра бо чы дзень кан чаў ся. 
Та му, ка лі пад' ехаў, «за гру зі лі ся» мі-
гам, але не ўсе: Авяр' ян чык пра паў!

Мы спа чат ку гу ка лі яго, по тым 
шу ка лі, по тым, лі та раль на, пра ча-
са лі на га мі най блі жэй шыя кус ты... 
Усё без тол ку — ча ла век як скрозь 
зям лю пра ва ліў ся!

...Ра шэн не ехаць у го рад без яго 
да ло ся нам вель мі цяж ка: не ве да лі, 
што ду маць, што ра біць, усю да ро гу 
пе ра жы ва лі, до ма ноч чу не спа лі...

А на ра ні цу наш Авяр' ян чык як ні-
чо га ні я ка га прый шоў на ра бо ту. Мы 
ледзь не за груд кі: «Дзе быў?» Ка-
жа: «Спаў... У кус це». Гэ та ў яго са 
служ бы, маў ляў, за сы наць пры «дзя-
вя тым ва ле» і та ды хоць з гар ма ты 
стра ляй... Ве ча рам пра чнуў ся сам, 
за ча ты ры га дзі ны пе ха той прый шоў 
да до му. Пра «аў та стоп», ка заў, на-
ват не ма рыў, бо та ко га аба дран ца 
на ват ноч чу ма шы ны зда лёк аб' яз-
джа лі.

Гэ та — ад на пры го да. Рас ка жу 
пра дру гую.

На ша прад пры ем ства зна хо дзі-
ла ся ў пры га ра дзе. Сцеж ка да яго 

пра ля га ла це раз кал гас нае по ле. І 
ка лі на яго вы во зі лі гной... 

«Во дар» — ні што, а вось «па-
ла са пе ра шкод»... Ба ю чы ся на ёй 
па сліз нуц ца, мы ска ка лі ад «мі ны» 
да «мі ны». Зда ра ла ся пра мах нуц ца. 
Зда ра ла ся па сліз нуц ца...

А по тым на на шым по лі па са дзі лі 
ка пус ту, і вы рас ла яна вя лі кая ды 
пры го жая: не дзі ва, што пад во сень 
асоб ныя ка чан чы кі, што рас лі бліз 
да ро гі, ста лі па тро ху зні каць.

Па ква піў ся на іх і наш Авяр' ян-
чык. Дзень пры гэ тым вы браў уда лы: 

лю дзі вый шлі на ма са вую ўбор ку. 
А вось з ча сам ён кры ху па мы ліў ся. 
Факт, што не ўпры кмет пры мкнуў-
шы да пра цу ю чых, наш дзі вак стаў, 
што на зы ва ец ца, но сам кру ціць — 
вы шук ваць най леп шыя ка ча ны ды 
скла даць са бе ў тор бы.

Між тым у кал гас ні каў па чаў ся 
пе ра пы нак на абед: лю дзі кі ну лі ра-
бо ту, пай шлі па да мах. Авяр' ян чык 
та го не за ўва жыў — ён «шчы ра ваў» 
са бе да лей. А вось яго за ўва жы лі 
вар таў ні кі (по ле бы ло пад ахо вай) і, 
вя до ма ж, у крык...

Зло дзей пры кі нуў, што но гі доў гія, 
лес бліз ка — уця чэ.

Ад на го не ўлі чыў, што бег чы да-
вя дзец ца яшчэ і ад са бак — да таго ж 
на... «лаў ца»...

Ка ра цей, пры пус ціў — як той бу-
сел на ўзлёт, толь кі за мест кры лаў 
— тор бы з ка пус тай. Лес ужо за па ру 
мет раў быў. А там, ба чыць, яшчэ два 
ахоў ні кі — вог ні шча рас паль ва юць. 
Авяр' ян чык як за ра ве: «Ла-жы-сь!..» 
Тыя ніц ма... Ён — це раз агонь і ў 
лес.

...Хві лін праз со рак з' явіў ся на 
ра бо це з дзвю ма тор ба мі ка пус ты. 
Са ба кі, ска заў, яго не да гна лі, бо па 
ле се пят ляў, як са праўд ны за яц.

...Ка лі Авяр' ян чык сы шоў на 
пен сію, мы спа чат ку з па лёг кай уз-
дых ну лі, бо пры год та кіх з ім бы ла 
проць ма. А по тым — не па ве ры це — 
за су ма ва лі, бо Ва сіль Ма ка ра віч 
Шук шын меў та кі ра цыю: у ча ла ве-
чым «раз на траўі» дзі ва кі зу сім не 
ліш нія. З імі ці ка вей.

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

РА СОН СКІ ІДАЛ
У ін тэр нэ це чы таў, што ў на шай 

ра цэ Дры се знай шлі ста ра жыт на га 
іда ла, які на па вер ку ака заў ся...

Зрэш ты, пра гэ та чы та чам лю-
бі май звяз доў скай руб ры кі мне 
 ха це ла ся б рас ка заць не про зай. 
Та кім чы нам

У ад ной з мяс цо вых вё сак
Дзед Він цук ра біў унё сак
У ту тэй шы сель скі быт:
Каб па леп шыць даб ра быт,
Май стра ваў ён, як вя дзец ца,
Усё, што толь кі да вя дзец ца
То дра бі ны, то на чоў кі,
Ска жуць — руч ку для на жоў кі
Ці акен ца, каб від ней...
Ці ка ры та для сві ней.

Май стар прос ты быў, вяс ко вы,
Толь кі ўраз лі вы на сло вы.
Да та го ж меў доб ры «стаж»...
Вось і кі нуў ся ў ку раж:
— Та па ры шча для ся ке ры?!
Ды ру кам сва ім я ве ру.
На ват іда ла зраб лю!
Стаў ка?

З но са па руб лю!..

Ка лі «ру шыў» у за клад,
То ні кро ку ўжо на зад.

Зна чыць, ці хень ка, зда ля
Ма ра куе ля кам ля:
Аб ка рыў... Стак роць па ме раў,
Цю каў не штач ка ся ке рай...
— Ці не з глуз ду з'е хаў дзед, —
Ба ба хрыс ціц ца ад бед. —
Гас па дар ку не спраў ляе,
У пу ні штось ці вы раб ляе
Ад сві тан ку аж да но чы —
Ува лі лі ся ўжо во чы...

Не бы ло б дру го га лі ха:
Пра ца ў май стра іш ла па ці ху.
Стаў яго цур бан ду бо вы
Не як дзіў на хму рыць бро вы.
Доў гі нос да губ зві саць,
Во чы стро га па зі раць...
На ват руч кі змог зла жыць!
Дзед — мас так!

Каб мне так жыць!

Вось — на рэш це —
скон чыў спра ву

(Хоць бя ры і на вы ста ву!):
Тру біць збор сяб рам-су се дзям,
Каб жа ўся кі мог агле дзець
Мо жа, на ват шап ку зняць
Ды й за клад яму ад даць...

Глуп ства, па не даб ра дзею,
Пес ціць мар ныя над зеі:
Лю дзі гро шай шка да ва лі,
Та му друж нень ка пры зна лі:
— Мо жа, ідал тро хі й го жы,
Але ж гэ та толь кі мо жа...

Дзед ра шу чыя меў ры сы:
На спі ну й... на бе раг Дры сы.
Там —

ста туі ўсё ад но —
Га ла вой яе — аб дно!

...Коль кі ча су там ля жа ла,
На ся гон ня звес так ма ла.
Толь кі дай ве ры ад ной чы
Акруг лі лі ў мас ках во чы:
Гіс та рыч ная зна ход ка
Кру жыць ро зу мы са лод ка!
Ста лі ду маць-вы ра шаць —
Як жа іда ла пад няць?
На ву коў цаў за пра сі лі,

Каб жа вартасць аца ні лі...

Тыя з лу пай ды пін цэ там,

Спра ву ро бя чы з ім пэ там

Вы да юць вер дыкт су ро вы:

Гэ ты ідал — яшчэ «но вы!» —

Га доў со рак і не бо лей

Пра ля жаў ён у «ня во лі».

ххх

...Па гля дзіш у ін тэр нэ це, —
Мно га цу даў ёсць на све це!
Я ж за ву хам чу хаю:
Гэ ты быў не ў Бухаве?

Аляк сандр Ма тош ка,
Ра сон скі ра ён.

За ўва га аў та ра: Бу ха ва — не вя-
лі кая вёс ка на бе ра зе Дры сы.

Анек дот у тэ му ад вя ду чай руб-
ры кі Ва лян ці ны ДОЎ НАР: ву чо ныя-
ар хе о ла гі знай шлі шлем Аляк санд-
ра Ма ке дон ска га. А праз дзе сяць 
мет раў — знай шлі яго ма та цыкл.

Пі шы це! Свет за ха ваў ся та му, 
што смя яў ся. І ду маў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


