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* * * 

 Жанчына на якую хвіліну разагнулася, каб 

даць хоць крыху адысці здранцвелай спіне, і зноў 

узялася за работу. 

«Шых-шых...» - мякка слізгае па кафельнай 

падлозе ануча. І там, дзе яна пахадзіла, падлога 

застаецца чыстай, бліскучай. 

Раптам побач з анучай гулка пляснулася і 

разляцелася на кавалкі бутэлька. Белыя іскры 

кефіру пырснулі жанчыне ў твар. Ад 

нечаканаснці яна ўздрыгнула і выпрамілася. 

Перад ёю стаяў пажылы мужчына ў капелюшы і 

разгублена прыціскаў да грудзей батон. 

- Што ж гэта такое! - шпурлянуўшы вобзем 

анучу, закрычала жанчына. - За імі тут з раніцы 

да вечара прыбірай, спіны не разгінаючы, а яны 

во скора на галаву будуць пляшкі кідаць... 

Капялюш нацягнуў па вочы і свету не бачыш. 

Дзе ж твае ру... 

Жанчына раптам запнулася, нібы апошняе 

слова засела ў горле, сумелася: замест левай рукі 

ў мужчыны звісаў пусты рукаў, заткнуты пад 

пояс паліто. 

- Даруйце... - слабым голасам папрасіў чалавек. 

- Я незнарок. Выслізнула, прабачце... 

І, адступіўшы некалькі крокаў назад, ён 

павярнуўся, ціха пайшоў да выхаду, нейкі ўвесь 

паніклы, ссутулены - нібы панёс на плячах важкі 

камень. 
 

* * * 

 Пачуў ад былога франтавіка. 

...Быў першы год вайны. Знясіленыя, 

скрываўленыя няроўнымі баямі, нашы 

адступалі. Але і ў гэтых умовах многія байцы ў 

сваіх рэчавых мяшках, побач з патронамі, 

трымалі ласункі дзецям. Часцей за ўсё гэта было 

некалькі драбкоў цукру, сэканомленых ад 

салдацкай гарбаты. 

Ласункі ў прапахлай порахам кайстры... 

Якая несакрушальная вера ў сваю сілу, у 

блізкую немінучую перамогу бачыцца мне ў 

гэтым! 

  * * * 

 Некалі, гадоў сто таму, а мо і болей, 

непадалёку ад нашай вёскі, на хутары, як 

расказваюць старыя людзі, пасяліўся вясёлы 

ды працавіты Янка. Пабудаваў хату, выкапаў 

студню, пасадзіў сад. А па-над ровам, які агінаў 

хутар, пасадзіў, перасяліў з лесу з дзесятак 

маладых дубкоў - каб дзецям была забава, 

самому люба. 

Прайшоў час. Даўно ўжо няма старога Янкі. 

Знеслі струхлелую хату. Паразляталіся хто 

куды пяцёра яго сыноў і дачок. Ды з часам, 

пэўна, паўміралі і яны. А дубкі - цяпер гэта ўжо 

высокія, раскідзістыя дубы - стаяць волатамі. І 

месца тое людзі называюць цяпер - Янкаў роў. 

 

* * * 

Бывае, што чалавек застаецца адзін - і не 

адчувае адзіноты. Больш таго, часам яму 

проста неабходна пабыць аднаму: у хвіліны 

роздуму, скрухі, болю... Сядзеш тады дзе-

небудзь, лепш за ўсё на ўлонні прыроды, 

даверыш цішыні свае думкі, свае пачуцці, 

падзелішся моўчкі набалелым - і, здаецца, 

палягчэе, пасвятлее на сэрцы. 
 

Не прыедзе… 

Дожджык сее спорна, густа 

З адзінокай хмары рванай… 

Як няўтульна мне і пуста 

Без каханай, без каханай!.. 

Папрасіў я ветрык ранні 

Для тае, каго кахаю, 

Перадаць маё пасланне: 

«Я чакаю! Я чакаю!..» 

І Над лесам, над далінай 

Угары пачуўся недзе 

Крык самотны жураўліны: 

«Не прыедзе… Не прыедзе…» 

 

 

Арцёмкавы канікулы (урывак) 

У Арцёмкі ў вёсцы ёсць хвастатыя сябры – Джэк 

і Рыжык. 

Джэк – унікальны сабака. 

Немагчыма вызначыць яго 

пароду. Яна нейкая зборная, 

змяшаная. Пыска – як у 

аўчаркі, толькі меншая, 

драбнейшая. Тулава доўгае, а 

лапкі маленькія, кароценькія, 

як у таксы. Поўсць доўгая, як у 

ёркшырскага тэр’ера. Натура незласлівая, 

гуллівая, дружалюбная, як у лабрадора. А вочы 

заўсёды хітрыя-хітрыя, як у дварняка. 

Джэк вельмі любіць сваіх суседзяў, заўсёды іх 

прыезд сустракае шумным, радасным брэхам. Хто 

ведае, як ён вызначае іх машыну, але кожны раз, 

як толькі дзядулеў “Фальксваген” зварочвае з 

асфальтавай дарогі на вясковую вуліцу, Джэк усё 

кідае і ляціць насустрач. А тады ўжо, пераняўшы 

машыну, бяжыць наперадзе і апавяшчае на ўсю 

вёску: “Прыехалі! Прыехалі!..” Пры гэтым іншы 

раз так захопіцца, што ніяк не можа спыніцца. 

Тады дзед Жэня вымушаны яго дабрадушна 

ўшчуваць: 

– Ну-ну, хопіць ужо, хопіць… 

Джэк – істота надзвычай міралюбная. Няма ў яго 

ніякай злосці, нікога ніколі без толку не аббрахаў, 

не напалохаў. А калі, бывае, і гаўкне раз-другі на 

таго, хто праходзіць міма двара, то такім чынам 

хутчэй вітаецца з чалавекам ці з цікаўнасці 

пытаецца ў яго, куды і дзеля чаго той ідзе. Праўда, 

не ўсе разумеюць яго добрых намераў і абыякава 

адмахваюцца. 

Не разумеюць Джэка і некаторыя вясковыя 

сабакі. Асабліва тыя, што навязаны ў двары. Калі 

Джэк прабягае міма, то яны ажно рвуць ланцуг, 

здаецца, гатовыя з’есці яго ад злосці, ад 

зайздрасці, што ён вольны, можа наведвацца да 

любой сяброўкі… 

У Рыжыка – свая гісторыя. 


