
ШЧЫ РА ка жу чы, ма ла што 
па мя таю з дзя цін ства, але 

гэ ты вы па дак на доў га ўрэ за ўся ў 
па мяць.

На ша агуль нае «без ын тэр нэт-
нае» дзя цін ства, якое вы па ла на 
дзе вя нос тыя га ды, прай шло ў два-
ры. У кус тах шып шы ны ля Светчы-
на га пад' ез да ў нас быў «Штаб», 
жа лез ная лес ві ца ля да рож кі праз 
двор на аў то бус ны пры пы нак бы ла 
«Зам кам», а ка чал ка пад бя ро за-
мі — мес цам глы бо кіх раз ва жан няў 
і вель мі-вель мі сур' ёз ных раз моў 
аб тым, з кім мож на па мя няц ца на-
клей ка мі з аль бо ма «Ка роль Леў». 
У ас тат нім двор быў як двор, толь ко 
што наш доў гі і шмат па вяр хо вы дом 
агі наў яго, бы га ра: ме на ві та га рой 
зда лёк ён мне і зда ваў ся.

І, вя до ма, як аба вяз ко вы ат ры бут 
кож на га два ра — лаў кі, боль шасць 
якіх аку пі ра ва лі ба бу лі, у хуст ках і 
мод ных ка пя лю шы ках, у ста рых па лі-
тон чы ках і да ра гіх паў фут рах. Ад ны 
з іх вы гуль ва лі ўну каў, ін шыя прос та 
вы хо дзі лі ў два ро вы «свет» аб мер ка-
ваць апош нія на ві ны.

Ся род ба буль асаб лі ва вы лу ча ла-
ся ба ба Кла ва.

У на шым до ме яна па ся лі ла ся 
дзесь ці праз ме сяц пас ля та го, як я 
пай шла ў пер шы клас, і, што ці ка ва, 
аку рат пад на мі. Але гэ тае су сед ства 
нель га бы ло на зваць пры ем ным.

У двор, па ся дзець на лаў цы, яна 
вы хо дзі ла без уну каў: ка за лі, уну кі 
тыя ўжо вы рас лі і не ду жа да яе 
гар ну лі ся. І ха пі ла б ад на го ра зу 
па раз маў ляць з ёй, каб зра зу мець 
ча му. Не вы со кая і не вель мі поў-
ная, яна, зда ва ла ся, ні ко лі не бы ла 
ні чым за да во ле ная, ні ко га і ні чо га 
не лю бі ла і маг ла лю бо му са пса-
ваць на строй.

Ад ной чы ба ба Кла ва гэ так да вя ла 
да слёз маю сяб роў ку Свет ку, якая 
вы гуль ва ла свай го са ба ку ля до ма. 
Што ёй не спа да ба ла ся ў мік ра ска-
піч ным шча ню ку-шпі цы, я да гэ туль 
не ра зу мею, але яна злос на гырк ну-
ла неш та на кшталт: «Раз вя лі са бак, 
каб вы здох лі ўсе, ба га цеі». Свет-
ка аслу пя не ла, бо кім за ўгод на, але 
ба га це я мі яе баць коў на зваць бы ло 
нель га. Шпіц жа, ад чуў шы ў гэ тых 
сло вах не бяс пе ку для ма лень кай 
гас па ды ні, храб ра на цяг нуў па ва-
док, з тон кім брэ хам ту за нуў шы ся 
ў бок ба бы Кла вы. Тая за кры ча ла, 
што са ба ка ша лё ны і што яна на пі-
ша ў мі лі цыю на Свет чы ных баць коў 
за яву, каб яго ўсы пі лі...

Яна, між ін шым, мно га ка му па-
гра жа ла мі лі цы яй. Наш ху ды і вы со кі 
ўчаст ко вы дзядзь ка Ко ля па-фі ла-
соф ску ад но сіў ся да гэ та га: «У мя не 
та кіх яшчэ тры ў су сед ніх да мах... 
Ды вы су па кой це ся, за раз во сень, 
аб васт рэн ні ў лю дзей». Што за «аб-
васт рэн ні» мы, ма лыя, не ра зу ме лі, 
а Свет ку ба бу ля з ма ці ад пой ва лі ва-
ляр' ян кай пас ля гэ та га вы пад ку.

Ба бу лі на ла вач цы ў на шым два-
ры, як і на ле жыць ба бу лям на ла-
вач ках, усё і пра ўсіх заў сё ды ве да-
лі. Ба ба Кла ва так са ма ве да ла, але 
толь кі дрэн нае. Хто п'е. Хто ку рыць. 
У ка го ў сям'і не ўсё ла дзіц ца. Ас тат-
нія ба бу лі так са ма ні бы за ра джа лі ся 
ад яе і па чы на лі аб мы ваць кос тач кі 
су се дзям.

Але, як вя до ма, кож нае дзе ян не 
на ра джае роў нае па мо цы про ці дзе-
ян не. І час ад ча су ся род жы ха роў 
до ма іш ло ні бы ней кае спа бор ніц тва: 
хто раз драж ніць ба бу Кла ву больш 
і на ка го скар гу яна на пі ша на гэ ты 
раз. Зда ва ла ся, кан ца гэ та му ўжо 
не бу дзе ні ко лі. І тут зда ры ла ся не-
ве ра год нае...

НЕ ЯК я вяр ну ла ся да до му пас-
ля шко лы і з пры хо жай па чу-

ла, як на кух ні раз маў ля юць та та і 
ма ма.

— ...і гэ та не аб васт рэн не, ве-
да еш, — чуў ся ма мін го лас. — Яна 
прос та ла ец ца з усі мі. Ты ж ве да еш, 
мы ва ду па на чах не ўклю ча ем, ды і 
ван на ў нас не ста лё вая. І На стач ка 
не бе гае па до ме...

— Яна і мя не да ста ла, што зро-
біш,— у тон яму гу чаў го лас та ты. — 
Ха рак тар та кі. А з участ ко вым я па-
га ва ру.

— Мы ўжо па га ва ры лі, — у ма мі-
ным го ла се па чу ла ся іро нія. — Яна 
збі ра ец ца на яго скар гу пі саць. Вы-
шэй. Та му што ён яе спра ва мі не зай-
ма ец ца. Гэ та пас ля та го, як Ган на 
Іва наў на і яшчэ лю дзі па дзя кі пі са лі, 
па мя та еш, та ды? І на пан дус гэ ты 
скар дзіц ца абя ца ла... А што тым жа 

ма мам з ка ляс ка мі ра біць? І ба бу лі 
з трэ ця га па вер ха, яна ж толь кі на 
ка ляс цы і ру ха ец ца...

— Гэ та як з пчо ла мі і му ха мі, — 
ска заў та та як раз у той мо мант, ка лі 
я зай шла на кух ню.

— Які мі? — умя ша ла ся я ў раз-
мо ву.

— Та кі мі, — хі хік нуў та та, шчоў ка-
ю чы лё гень ка мя не па но се. — Ёсць 
лю дзі як пчо лы: усю ды ба чаць толь кі 
квет кі. Не ве даю, на коль кі гэ та доб-
ра.

— А му хі, са ма ве да еш, што ўсю-
ды ба чаць, — пад ха пі ла ма ма і ко-
рат ка за смя я ла ся.

Я ўспом ні ла ста ры ту а лет у вёс цы 
і ска ла ну ла ся.

— Фу-у-у. І што, ба ба Кла ва толь кі 

...толь кі гэ та і ба чыць паў сюль?
— Ну-уу-у, — пра цяг нуў та та.
— Воб раз на, — усміх ну ла ся ма-

ма. — Еш да вай. І ёгур там не абы-
дзеш ся, гля дзі ў мя не.

...Я са мот на тоў га ла лыж ку ў су-
пе і ду ма ла пра пчол і мух. Што гэ та 
атрым лі ва ец ца: мы ўсе ўнут ры як му-
хі... ці як пчо лы? І як пра ве рыць? На 
хві лі ну мне на ват ста ла страш на — а 
што, ка лі я му ха?

Ма ма тым ча сам па ста ві ла на 
стол ва зач ку з цу кер ка мі — поль-
скі мі «Кру на мі», ана нас ны мі. Я 
ад су ну ла суп да лей і па лез ла па 
цу кер ку.

— На ват не ду май,— ска за ла ма-
ма. — Іх ес ці нель га.

— Ча му-у-у, — за ны ла я.
— Та му што... — ма ма за ду ма ла-

ся і да да ла за гад ка ва: — Вось з'я сі і 
пе ра тво рыш ся.

— У што?
— У тое, што ты на са май спра-

ве ёсць.
— У му ху ці пча лу? — з жа хам 

пра га ва ры ла я.
Ма ма ўсміх ну ла ся.
— Ча му ад ра зу — у пча лу ці му-

ху? Мо жа, ты... жаб ка?
Я на хму ры ла ся.
— Мам, а гэ та са праў ды ча роў-

ныя цу кер кі?
— Са праў ды, са праў ды. Па еш — і 

да вай за ўро кі.
Я па гля дзе ла на цу кер кі. З ад на го 

бо ку, я бы ла ўжо да во лі да рос лая 
для та кіх «ка за чак», а з ін ша га... 
Што, ка лі так яно і ёсць? Зна чыць, 
ка лі даць та кую цу кер ку ба бе Кла ве, 
мож на да ве дац ца, хто яна на са май 
спра ве?

Што ра біць да лей, уяў ля ла я 
дрэн на. Але на той мо мант гэ тая 
ідэя па да ла ся мне, вась мі га до вай, 
на столь кі ла гіч най і зра зу ме лай, што 
за ста ва ла ся толь кі да ча кац ца заўт-
раш ня га дня і здзейс ніць яе.

...
— Ты ўпэў не на, што нам трэ ба 

гэ та ра біць? — Свет ка, як заў сё ды, 
су мня ва ла ся.

— Так, упэў не на, — злос на ад-
ка за ла я, бо яна пы та ла ся пра гэ та 

ўжо пя ты раз. Мы ся дзе лі ў «За мку» 
і аб мяр коў ва лі мой «план».

— Ну, доб ра. І як ты гэ та зро біш? 
І сло ік та бе на вош та?

— Не ве даю, — шчы ра пры зна ла-
ся я. — А сло ік... па ба чыш.

На рэш це ба ба Кла ва вый шла з 
пад' ез да (яна заў сё ды вы хо дзі ла па-
ся дзець на ла вач цы ў адзін і той жа 
час). Трэ ба бы ло дзей ні чаць.

Мы бо кам, па ці ху, гле дзя чы ў зям-
лю, пай шлі ёй на пе ра рэз. Але, кры ху 
не раз лі чыў шы ад лег ласць, з раз ма-
ху ўрэ за лі ся ў яе.

— Ах, каб вас ха ле ра! — за кры-
ча ла ба ба Кла ва. — Гля дзі це, ку ды 
ідзя це!

— Ба ба Кла ва, пра бач це, ка лі 
лас ка! — за ве ра шча ла Свет ка.

Ба ба Кла ва, як ка жуць ця пер, 
«за віс ла».

— Вазь мі це, ка лі лас ка, — я пра-
цяг ну ла ёй цу кер ку. — І пра бач це 
нам. Мы так больш не бу дзем!

Ба ба Кла ва ўзя ла цу кер ку, пра-
бур ча ла «ну, дзя куй», а мы са Свет-
кай ху цень ка-ху цень ка ад сту пі лі ў 
«Штаб», ад куль ста лі на гля даць за 
ёй.

Мы, маг чы ма, і ўба чы лі б «ме-
та мар фо зу», ка лі б ба ба Кла ва не 
зырк ну ла ў бок на шых кус тоў: нам 
да вя ло ся ад вяр нуц ца.

— А як мы зра зу ме ем, што яна ўжо 
пе ра тва ры ла ся? — не ад чап ля ла ся 
Свет ка. — Ёсць якія зна кі ці што?

— Не ве даю, не ве даю! — ледзь 
не за кры ча ла я. — А коль кі ўжо прай-
шло?

— Я не ра зу мею па га дзін ні ку, — 
на дзьму ла ся Свет ка. — Ба бу ля мне 
ку пі ла га дзін нік, га во рыць, час ву-
чыц ца, а я не ўмею!

Я за ка ці ла во чы і да ста ла свой 
га дзін нік, элект рон ны.

— Хві лін дзе сяць. Ну што, па гля-
дзім?

Мы са стра хам азір ну лі ся і... ні ко-
га не ўба чы лі!

Кі ну лі ся да ла вач кі. На тым мес-
цы, дзе ня даў на ба чы лі ба бу Кла ву, 
ся дзе ла... му ха. Вя лі кая, тоў стая. 
Зя лё ная.

Свет ка пры ду ша на піск ну ла ў мя-
не за спі най.

— Вось і вы свет лі ла ся, — ска за-
ла я.

— А што ця пер ра біць? — спа ло-
ха на спы та ла Свет ка.

— Ла віць! — і я да ста ла мой сло-
ік. — Бо з'я дуць.

ДО МА ні ко га не бы ло. Мы са 
Свет кай па скі да лі кра соў кі і 

на кі ра ва лі ся ў мой па кой. Сло ік па-
ста ві лі на ка на пу, а са мі бух ну лі ся 
на пад ло гу і пры ліп лі да яго ва ча мі. 
Му ха тры вож на поў за ла ўнут ры.

— А ця пер што? Ка лі яна на зад 
пе ра тво рыц ца? — спы та ла Свет ка.

Але што ра біць да лей, я не ве-
да ла.

І тут браз ну лі клю чы ў дзвя рах, 
ве ра год на, гэ та бы ла ма ма. Мы ху-
цень ка пры кры лі сло ік з му хай па-
душ ка мі і вы ска чы лі ў пры хо жую.

— Ма-а-ама! — ра дас на за кры-
ча ла я.

— Доб ры дзень, цёт ка Іра! — пе ра-
бі ва ю чы мя не, па ві та ла ся Свет ка.

Ма ма па ста ві ла сум ку на крэс ла 
ў пры хо жай і па да зро на па гля дзе ла 
на нас.

— Доб ры дзень. Све та, чай бу-
дзеш? — спы та ла яна.

Я не за ўваж на ўшчып ну ла Свет ку, 
і яна піск ну ла:

— Не! Я ўжо па бег ла! Дзя куй, 
цёт ка Іра!

Яна шмы га ну ла за дзве ры.
Ма ма на кі ра ва ла ся на кух ню, я — 

сле дам, а ў га ла ве кру ці ла ся ад но 
пы тан не: рас ка заць ёй усё за раз ці 
па ча каць?

— Так, а хто смец це не вы нес? 
А та лер кі пас ля ся бе хто не па-
мыў? — не за да во ле на спы та ла 
ма ма.

Я ўздых ну ла: зна чыць, па ча каць.
Час ля цеў не пры кмет на. Па куль 

я спра ві ла ся са сва і мі да маш ні мі 
аба вяз ка мі, з пра цы вяр нуў ся та та. 
Ён за няў мес ца на кух ні, а ма ма 
пай шла неш та чы таць у гас ці ную. 
Я на кі ра ва ла ся да сло і ка. А там... 
Му ха, а дак лад ней ба ба Кла ва, ля-
жа ла на дне сло і ка. І на ват нож ка мі 
не дры га ла. Мне ста ла страш на. 
Трэ ба бы ло не як пра ўсё рас ка заць 
ма ме. Трэ ба бы ло неш та ра біць. 
Трэ ба бы ло...

І я пай шла ў гас ці ную, ад чу ва ю чы, 
як ха ла дзе юць ру кі і як слё зы па ці ху 
ця куць па шча ках.

— Ма-ам, — я па цяг ну ла ма му за 
ру каў. Яна ад кла ла ўбок свае па пе-
ры і здры га ну ла ся: вы гляд, ду маю, у 
мя не быў яшчэ той.

— Ма-ам... Я цу кер ку бра ла.
— Та-ак?
— І ба бе Кла ве да ла. І яна... 

яна...
Але больш ні чо га я ска заць не 

маг ла — гор кі ка мяк сціс нуў мне 
гор ла, і я за пла ка ла ця пер ужо ўго-
лас. Не, ба ба Кла ва, вя до ма, усім 
на да ку чы ла. Але па мер ці вось так, 
му хай, у сло і ку...

— Ды што ж зда ры ла ся та кое? — 
ма ма гля дзе ла спа ло ха на.

Як бы ўсё маг ло быць да лей, не-
вя до ма, але ў гэ ты мо мант па зва-
ні лі ў дзве ры. Ма ма па гля дзе ла на 
мя не яшчэ раз і пай шла ад чы няць. 
Я пры ціс ну ла ся спі най да ша фы 
ў пры хо жай, вы гля ну ла з-за яе... 
і аслу пя не ла. Бо на па ро зе ста я-
ла на су пле ная ба ба Кла ва, жы вая 
і зда ро вая.

— Тут вось... — бурк ну ла яна. — 
Сын яб лы кі пры вёз. А ку ды мне 
столь кі? Псу юц ца.

— Д-дзя куй, — толь кі і змаг ла вы-
ма віць ма ма.

Ба ба Кла ва па кі ва ла, раз вяр ну-
ла ся і пай шла да ся бе.

— Што гэ та бы ло, — спы таў та та, 
асця рож на вы гляд ва ю чы з кух ні.

— Ба ба Кла ва, — ма ма не маг ла 
ада рваць здзіў ле на га по зір ку ад па-
кун ка з яб лы ка мі.

— А іх мож на ес ці? Яны... не атру-
ча ныя? — хмык нуў та та. А по тым 
па гля дзеў на мя не.

— Што з та бой?
Я ху цень ка вы цер ла слё зы.
— Ні чо га, тат. Гэ та яб лы кі?
— Дык вось пра што ты га ва ры-

ла, — усміх ну ла ся ма ма. — Ты да ла 
ёй цу кер ку...

— ...а яна яб лы кі пры нес ла, — за-
ду мен на пра га ва рыў та та. — Гэ та, 
ча сам, не ча роў ныя цу кер кі бы лі, м?

...
Мы са Свет кай по тым зда га да-

лі ся, што зда ры ла ся: ба ба Кла ва 
прос та ады шла ад ла вач кі, а на 
яе пры се ла гэ тая зла шчас ная му-
ха. По тым мы доў га смя я лі ся, але, 
ка лі я ўспа мі наю той сло ік з мёрт-
вай му хай, мне ста но віц ца не да 
сме ху.

А ба ба Кла ва, ка за лі, больш ні 
на ко га не пі са ла скар гаў. Пры нам сі, 
нам больш ад яе не пе ра па да ла. Як 
і Свет кі на му шпі цу. Ка за лі, што яна 
на ват з уну ка мі па мі ры ла ся.

А я час ад ча су ду маю: «Ма быць, 
гэ тыя цу кер кі і са праў ды бы лі ча роў-
ныя?..»
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Ва ле рыя РА ДУНЬ (СА РОТ НІК)

ЦУ КЕР КІ
(з па чу та га)

29 снежня 2015 г.

Апа вя дан не, пра па на ва нае на кон курс Ва ле ры яй 
Ра дунь, на пер шы по гляд, па він на быць больш 

раз лі ча на на дзі ця чую аў ды то рыю. Аў тар пра-
па нуе нам зір нуць на жыц цё праз прыз му све-
та ўспры ман ня вась мі га до вай дзяў чын кі. Але не 
бу дзем спя шац ца з вы сно ва мі. Хі ба ма ла пры-
кла даў, ка лі тое, што, зда ва ла ся б, ад ра са ва на 
ме на ві та юным чы та чам, зна хо дзіць вод гук у да-

рос лых сэр цах? Да та го ж, у гэ тыя пе рад на ва год-
нія дні, ка лі ў вяс ко вых ха тах і га рад скіх ква тэ рах сваё па чэс нае мес ца ўжо 

зай ма юць і ўпры гож ва юц ца ёл кі, ка лі га рад скія ву лі цы і пло шчы па ве ча рах зі-
ха цяць роз на ка ля ро вы мі гір лян да мі, ні бы ў са праўд най каз цы, усе мы ў сэр цы 
па чы на ем ад чу ваць ся бе кры ху дзець мі.

Алесь БА ДАК


