
Шаноўны чытач!

Табе трапіла ў рукі кніга Віктара Асіпенкі. Перадусім – а хто
гэта такі? Мы, сябры ягоныя, жартуючы, часта акрэслівалі яго як

лепшага банкіра сярод пісьменнікаў і лепшага пісьменніка сярод
банкіраў. Віктар за жыццё, хаця ён прыстойны сем’янін і бацька

двух цудоўных дарослых дзяцей, паўдзельнічаў ва многіх авантурах,
альбо ўцякаў сам, альбо даганяў іншых, паеў хлеба з не адной печы і

з не адной студні пакаштаваў вады, Фартуна яго то песціла, то
неміласэрна лупцавала па розных месцах, у залежнасці ад сітуацыі

й абставінаў... Тым не менш, усё перажытае ім акуратна
пераплаўлялася ў чарговы сюжэт і чакала толькі, пакуль гэтых
сюжэтаў назбіраецца дастаткова, настолькі, каб атрымалася

кніжка!
Можна сказаць, дзіўнаватая кніжка, таму што ўсе насельнікі

ейных старонак настолькі своеасаблівыя і нетыповыя, што
гаварыць пра іх як пра сярэднестатыстычных нашых суседзяў ці

землякоў язык не паварочваецца, і дзе іх спадар Асіпенка адкопвае ці
з якіх закаморкаў дастае – ягоная асабістая жыццёвая таямніца.

Кожны з нас мае сваю кухню і не надта стараецца асабістымі
рэцэптамі трэсці перад вачыма зацікаўленых грамадзянаў...

Калі пашукаць розных там паралеляў і аналогіяў у сусветнай
літаратуры, то нават і незразумела, побач з кім ці ў якім радзе

зойме, магчыма, сваё пачэснае месца спадар Асіпенка, можна нават
здагадвацца, што знаходзіцца яно будзе недзе паміж месцам
Салтыкова-Шчадрына і Кандрата Крапівы, а можа, такое

суседства яму ці ім зашкодзіць, хто там ведае... Хутчэй за ўсё,
Віктар яшчэ шукае сваё месца.

Абы толькі знайшоў!
А як узяў, дарагі чытачу, кнігу Асіпенкі ў руку, то мусіш

прачытаць да апошняе старонкі!
Прыемнасці табе ад спаткання з маладым аўтарам!

Віктар Шалкевіч



Калі сядаў за стол, то адчуваў
Святую моц, адважную бяз меры, 

 пляміў я чарніламі паперу,
Нібы ў баі яе перамагаў.

Леанід Філатаў.

Аб чым не падумаў 
– Аб тым не раскажаш,
Аб чым не паплакаў –

Аб тым не спяеш...

Многім здаецца, што быць пісьменнікам-гумарыстам
даволі складана, але гэта не так. Для пачатку трэба
засяродзіцца і злавіць гуллівы стан душы. Потым хуценька
пагрузіцца ў свет мрояў і ілюзій, дзе асабліва лёгка
ўспрымаецца непрадказальнасць жыцця. Дазволіць сабе
быць то дзёрзкім, то журботным, то злым, то гарэзным, то
маркотным, то да вар’яцтва вясёлым. Для кожнага стана
можна прыдумаць праўдападобную легенду. Толькі нудным
быць нельга. Быць нудным – злачынства, якому няма
апраўдання.

Мудрагелісты калейдаскоп падзей вельмі разнастайны,
таму пісьменніцкі выбар зрабіць нялёгка. Ратуе
трагікамічны погляд на свет, які ўяўляецца тэатрам абсурду.
Назіраць за гэтым тэатрам трэба, як быццам глядзіш праз
расколінку ў шкле. Тады свет бачыцца злёгку скажоным, а
фантазія, іронія і гратэск дамалююць карцінку, якая не
захоча супадаць са звыклымі маральнымі асновамі. Галоўнае
не перабраць меру, не перастарацца, знайсці тую грань, калі
сітуацыя, якую апісваеш, пры ўсёй сваёй смешнасці і
пацешнасці, застаецца ўсё-ткі бясшкоднай. Дарэчы, кожны
чалавек мае свой уласны вызначальнік бясшкоднасці.



Пісаць трэба так, каб чытач, беручы ў рукі кнігу,
адыходзіў ад жыццёвай рэальнасці з яе бясконцымі
праблемамі. Каб чытач палегчыў сваё жыццё, забаўляючыся
кранальнай гісторыяй, якая не мае мэты навучыць, а проста
дае магчымасць адпачываць.

Гуляючы ў мудрасць і наіўнасць, сціпласць і дзёрзкасць,
весялосць і самоту, збягаю ў сваёй творчасці ў непрыкрытую
асацыяльнасць. Не зважаючы на рэаліі, ствараю выдуманы
свет, дзе жывуць любімыя мною героі правінцыйных
апавяданняў: файныя і не вельмі, добрыя і злыя,
прастадушныя і дзівакаватыя. Кожны з гэтых чалавечкаў
складаней за Сусвет. Увесь Сусвет лёгка змяшчаецца ў іхных
галовах, і яшчэ нават застаецца месца для дзіўных і
нечаканых учынкаў. Яшчэ ўчора ім здавалася, што жыццё
ляціць у апраметную і раптам – гоп, яно ўжо не горшае, чым
у іншых. Яны радуюцца, калі знаходзяць выйсце са
складанай сітуацыі, або выйсце неверагодным чынам
знаходзіць іх саміх. Жыццё ім спрыяе, а смак удачы робіць
яшчэ больш непрадказальнымі ўчынкі людзей, якія
кіруюцца правілам: “Пражываючы жыццё, не забывай аб
жыцці!”

Пачуццё гумару дазваляе мне і па сённяшні дзень
заставацца няўрымслівым выдумшчыкам. Дазваляе цаніць
чарадзейства жыцця, умець прызнаваць паразы і не
спыняцца пад час вандроўкі ў кірунку праўды і дабрыні.
Таму не баюся прайграць у нечым, што атрымліваецца ў
многіх іншы, затое не шкадую сіл для перамогі ў тым, што
атрымліваецца толькі ў мяне.

Усё, што напісаў і яшчэ напішу, створана і ствараецца
дзякуючы веры, што на Зямлі стане больш вясёлых і
ўдачлівых людзей, якія імкнуцца жыць радасным жыццём.
Дзеля такога жыцця мы ўсё і прыйшлі ў гэты Свет.

З шчырай любоўю да вялікай Супольнасці Чытачоў, 
Віктар Асіпенка.



Трамбанiс
Вярцепск – мястэчка не лыкам шытае. Свабода ў ім

бушуе неабсяжная. З той свабодай, ды дапытлівасць хоць
нейкую маючы, можна ўсякага дабра награбсці. Вось і
Панцялей Цярпілаў лічыўся паміж гараджан чалавекам
дапытлівым. Нават у прыбіральню хадзіў з глыбокай
задуменнасцю на чале. Такому не без розніцы, што
першасна: матэрыя або глупства ўсякае. Бяда, што грошы ў
кішэні не трымаліся. Сыходзілі па-дурному на карты, віно і
ў бяздонны вір юрлівых уцех. Часам выхапіць Цярпілаў у
рэстараннай завірусе духмяную, сімпатычную жанчынку,
дзюбне з ёй бутэлечку “бурдовага” і, гнаны нецярпеннем,
паглыбіцца ў пышныя жаночыя формы.

– Ты прабач, калі ўшчыкнуў не там, дзе хацела, –
нязграбна адбрэхваўся ён, разглядаючы на сяброўцы
пасаджаныя сінякі, – як у лапы шаленства патраплю, не
разумею, што са мною дзеецца.

Сваволіў Панцялей што было моцы, але з гадамі стамілі
“сіўку” стромкія горкі. Скупым зрабіўся. Фекалію і тую
бярог. Накучкуе для аналізаў з гулькін нос і баста. Ва ўсім
меру нутром чуць стаў. З часам і праца падвярнулася
нянудная. У асноўным пад замову. Свежае паветра, мерны
крок, спакойны кліент. Шапеніў Цярпілаў на трамбоне ў
пахавальнай брыгадзе.

Вяртаўся ён неяк пад вечар, нясучы трамбон на плячу.
Паўдня выдзімаў без прадышкі ўсё, што накрапаў нотным
вязьмом пладавіты Шапенюга.

Стомленасць адбілася на Цярпілаве, як шлюбны штамп
у пашпарце. У галаве па-гаспадарску абжывалася думка аб
падушцы. Пры такім раскладзе, не было бы пад рукой
спадарожнага штыкетніка, прыйшлося бы Панцялею на
карачках чухаць з памінак, раўнуючы каленкамі гузаваты
асфальт.



На чарговым кроку паклікаў музыканта трывожны
жаночы голас: 

– Мужчына!
У акне хаты за агародчыкам Панцялей разглядзеў

напаўголую постаць.
– Вы мяне, жанчына?
– Цябе! Не сумнявайся. Але адзін ты з маёй справай не

ўправішся. Падмогу шукай.
Цярпілаў паклаў трамбон пад ногі. Порткі на ім былі

яшчэ тыя: падгулялыя, шырачэнныя, мехаватыя.
Падцягнуўшы іх кароткім энергічным жэстам рук,
засунутых у кішэні, ён надаў свайму голасу ўпэўненасць.

– Можа, усёткі адзін упраўлюся? У групе, дзе шмат
штаноў і мала спадніц, лішнім сябе адчуваю.

– Мужчына, не дурыце галаву! Я вас паклікала падняць і
вынесці негабарытны груз. Без памагатых не абыйсціся. Я
ўсім добра заплачу.

Цярпілаў агледзеўся па баках. Бяздомны сабака прыліп
да слупа з пагардліва паднятай лапай. Глядзіць, паскуднік,
адданымі вачамі і лупіць струменем, вытвараючы
неўсвядомленую гадасць. Панцялей мімаволі пазайздросціў
цюцьке. Захацелася на правах сябра сабакі таксама нахабна
памачыцца, дзе падапрэ. Ды аскепак сумлення, халера на
яго, свірнавым замком павіс на шырынцы.

Самалюбны ветрык паспешліва ірвануўся наўздагон за
раўнадушным дварняком і ледзь не скамячыў камарыную
зграйку, абедаўшую падвыпіўшымі прахожымі.

– Гэй, дахадзягі! – паклікаў мужыкоў Цярпілаў. –
Падграбайце абодва да мяне. Справу баба мае простую, як
валёнак. Абяцала заплаціць добра.

Калі ж нецвярозая троіца, пасквапіўшыся на лёгкую
нажыву, увайшла ў хату, справа аказалася не такой і
простай, як было абяцана. На раскладзенай канапе ляжаў
нежывы дзядзечка са спушчанымі да пятак штанамі.



Выглядаў свежым і на труп быў зусім не падобны.
Паўапранутая Любка Шанталосава бегала з кута ў кут сама
не свая.

– Звалачыце яго куды-небудзь! – завыла яна з маленнем
у вачах.

– Фатальны зыход! – задуменна вымавіў Цярпілаў. – Ты
навошта замардавала мужчыну-прыгажуна?

– Ды што вы, людзі?! Я мухі занудлівай не пакрыўджу!
Сам жлоб ногі адкінуў.

– Хлусіш! Нябось, сляды, замятаючы, жмура на нас
павесіць уздумала?

– Не, не! Божа ўратуй, родненькія вы мае! Бясплатную
подласць сумленне не дазволіць зрабіць. Раскажу ўсё як
было, нічога не ўтойваючы. У хату ён да мяне без
запрашэння ўваліўся, бессаромнымі вачыма па баках
зашнарыў і адразу мужа спытаў: “Захар дома?” – А дзе яму
быць?! – адказваю, як яно ёсць, бо які сэнс брахаць.

– Тым лепш. Хай чуе. Каб ты па грошах, якія мне
пазычыла, моцна не выла, пазнаёмлю цябе з суцяшальнікам.

– Ведаю твайго суцяшальніка, у трусах хаваеш.
– Так і ёсць. Усё ты пра нас дваіх ведаеш.
– Абавязаная ведаць! Як і абавязаная ведаць, што ў

прайдзісвета ў галаве, а ў добрага чалавека ў кашальку.
Інакш у мястэчку не пражывеш.

– Вось і мне без цябе неўмагату жыць стала. Вырашыў
нечакана аб’явіцца.

– Мне тваё нечаканае суцяшэнне і на хрэн не патрэбнае.
Сцяпан-лудзільшчік на ровары абяцаў пад’ехаць.

– Каб ён на “Мэрсэпедзе” ехаў, я бы не думаючы ўцёк. А
пакуль твой хахаль дапыліць на лісапедзе, я не адзін раз
упраўлюся з табой. Для мяне аўрал – стыхія родная.

І, растапырыўшы рукі, папёр на мяне бульдозерам.
“Ліха з ім, – змірылася я, – можа абыйдзецца. Там, дзе адзін
пабывае, і другі лішнім не будзе”. Легла пад настырнага



госця і скавычу ціхенька: 
– Ды колькі яшчэ трываць гвалт можна-а-а!

Дапамажыце, людзі добрыя-я-я! Ратуйце ад бунтаўшчыка
злога-а-а!

– Ты чаго, дурніца, мелеш?! Не кліч нікога. Сам
упраўлюся. Прагны я да цябе.

І надзьмуўшыся, прыняўся плюшчыць мяне з
неверагоднай стараннасцю. Плюшчыць, плюшчыць. Добра,
пярына пада мной не на рыбіным пуху: а то раскрышыў бы
бугай усе мае костачкі. Раптам пыха з яго сышла, шаптаць
пачаў: 

– Ой, Люба!
– Ну, чаго, Люба?! Я трыццаць гадоў Люба!
– Ой, Люба, хрэнова мне, Люба! Сэрца малоціць, нібы

адбойны малаток, у роце суха, быццам год без вады жыву,
рукі сыпкай пакрыліся, вочы змрок засцілае.

Мяне такой мужыцкай бздурай не здзівіш. Усе сімптомы
перапою як на далоні. А быў час, у грудзі кулаком біў,
запэўніваючы, што больш за шклянку гарэлкі ў дзень не
вып’е. Абяцаць – абяцаў, але словам не гаспадар аказаўся.
Узяў, скаціна, і спруцянеў на мне, быццам месца лепшага
знайсці не змог.

– Та-а-ак! – выдыхнуў адзін з мужыкоў, – выпадак
паскудны. Як казаў мой знаёмы фельчар: “Пульс чхнуў і
замёр”.

– Не-е-е, дружа! Гэта рамантычны фінал! – запярэчыў
Цярпілаў. – Дзядзька на вяршыні запалу Богу душу аддаў.
Толькі сапраўдным сябрам можна пажадаць такі цудоўны
канец. Вы толькі зірніце, як па-царскі ляжыць гэты мужчына
бальзакаўскага веку.

– Та-а-ак, па-царскі ляжаць у нас могуць толькі трупы, –
адгукнуўся другі мужык, – аднак акачурыцца на стогнучай
ад задавальнення бабе лепш, чым аддаць канцы на
бальнічнай койцы ў маркотнай кампаніі вутак і кропельніц.



Усё жыццё яго звалі п’яніцам і гулякам, а зараз на памінках
па-добраму адазвуцца: “Нябожчык быў вялікі жыццялюб”.

– Што за бязглуздзіцу вы вярзеце?! – завыла Люба. –
Забірайце грошы і цягніце цела хоць куды, але толькі
хутчэй. Людзі даведаюцца, дрэнная слава аба мне пойдзе, а
жыццё ў нармалёвую каляіну толькі-толькі ўвайшло.

– Ты, мілая, надалей патрабуй з палюбоўніка даведку ад
доктара, – падказаў Цярпілаў – а прыняла чалавека, не
лянуйся, памерай яму артэрыяльны ціск. Бачу, яшчэ
кагосьці чакаеш?

– Сцяпан абяцаў пад’ехаць.
Выцягнула троіца дахадзягу ў двор. А ў канцы вуліцы

пеўневы хвост пылу падымаецца: Сцяпан на ровары да
Любкі імчыць на спатканне. Не схавацца мужыкам, не
атуліцца. Прыселі яны на лаву каля плота. Жмура між сабой
пасадзілі, насунуўшы яму кепку на вочы.

– Здароў, мужыкі! – саскочыў Сцяпан з ровара.
– Здароў, калі не жартуеш! – адказаў за ўсіх Панцялей.
– Не да жартаў мне. Даведацца хачу, навошта вы такой

кодлай каля Любкінай хаты сядзіце? Справу да яе маеце, або
проста пантуецесь?

– Ты не падумай, Сцяпан, чаго кепскага, – узяўся
супакойваць Цярпілаў залётніка – на сажалку сабраліся, там
сёння хор цыган купаецца.

– Дык сажалка дзе, а вы тут! – сціснуў кулакі Сцяпан. – І
таварыш у вас зусім непрытомны, морду кепкай атуліў. Усё
роўна даведаюся, хто такі.

– Ты, Сцяпан, да Цімохі не чапляйся, – уступіўся за
непрытомнага Цярпілаў, – ён цябе без акуляраў не чуе. Нам
дык падумаць аб вечным, як заўсёды, няма калі. А ён яшчэ
раніцай пра гэта думаць пачаў. “Пайду, – кажа – месца сабе
для вечнай паркоўкі аблюбую. Краявід каб добры быў,
суседзі прыстойныя. А то спехам засунуць у “мядзведжы
кут” – ні розуму, ні сэрцу”. Ды сілы свае не разлічыў.



Пакуль на могільніку з кожным крыжом чаркаваўся, дзве
бутэлькі высмактаў. Самому яму стала ісці нязручна, вось і
прыйшлося нам, таварыша выбаўляючы, даць кругаля праз
усё мястэчка.

– Адчуваю, пыл мне ў вочы пускаеце, а прычыну
сцяміць не магу. Што да Любкі маеце, прызнавайцеся па-
добраму?!

– Ды няма ў нас да яе спраў! – дружна загудзелі мужыкі –
яна жанчына начытаная, а мы азбуку па этыкетках на
бутэлках спазнавалі. Выбачай, Сцёпа, нам на сажалку пара!

– Ідзіце, калі вам пара! Але надалей раю пад Любкінай
хатай не пыліцца. Здароўе зберажэце.

– Дзякуй, Сцёпа, за добрае слова. Можа, і ты з намі на
сажалку прагуляешся?

– Мяне чужыя справункі не хвалююць. Свае ўтрэсці час
надыйшоў.

– Ну, дык мы не супраць. Ідзі ў хату і трасі сваім
“справункам”.

– Не вашага розуму справа, дзе і чым я трэсці буду.
Увайшоўшы ў хату, Сцяпан абняў Любку і, заводзячыся,

шапнуў ёй на вушка: 
– Хочаш марожанага?
– Ты што, інвалід?! Сапраўднага хачу! – прымлела Люба

ад ласкаў. – Зачакалася цябе. То распрануся, то апрануся.
Чаму так доўга ў хату не ішоў?

– Мужыкі прытрымалі. Клікалі на сажалку. Там сёння
хор цыган купаецца. Але мяне хорам не звабіш. Сэрца да
цябе прыкіпела. Выходзь за мяне замуж!

– Як я пайду за цябе, калі ты мечаны. Пярсцёнак на
безыменным пальцу даўно носіш?

– За пярсцёнак не хвалюйся. Я новы куплю,
прыгажэйшы за гэты.

Раптам Сцяпан насцярожыўся і прыклаў далонь да
адтапыранага вуха.



– Здаецца мне, або насамрэч гадзіннік з зязюляй у цябе
за шырмай кукуе. Усё “ку-ку” ды “ку-ку”…  – Не гадзіннік
гэта кукуе. Муж паралізаваны за шырмай ляжыць. Гэта ён
слова “курва” вымавіць не можа.



Бузацё
Вясной нязменна хочацца закруціць раман, імклівы і

неўтаймаваны. Палкае жаданне палётаць за красунямі
пачынае разгарацца глухім неспакоем. Пад жаночыя
спадніцы рукі ныраюць часцей, чым у кішэні ўласных
штаноў. А вось Лёха Дамагацьеў на непрыстойна гарачыя
пачуцці быў шчодры не толькі ўвесну, але круглы год.
Жменямі, бярэмямі гроб ён каханне, піў яго нагбом, лашчыў
і замужніх, і незамужніх, валячы ўсё, урэшце рэшт, на сваю
непрыкаяную душу. Ахвяры яго распусных прыгод
прабачалі Аляксею нястрыманую развязнасць. Гладзілі
ўскудлачаную галаву юрліўца і, апраўляючы спаднічкі,
захоплена круцілі галовамі: 

– Ну ты і бузацёр, Дамагацьеў! Сапраўдны бузацёр!
Побач з Дамагацьевым Андрэйка Журыкаў здаваўся

бяскрыўдным птушанём з вечна смаркатым носам.
Суседства двух антыподаў спарадзіла жыццёвую калізію:
патаемную зайздрасць Журыкава да любоўнага
шчасліўчыка Дамагацьева. Суцяшаючы сябе, Андрэй мог
гадзінамі вычэрчваць рэйсфедэрам рамачкі на бялюткім
лісце ватмана, стараючыся дыхаць поўнымі грудзьмі.
Прыемная стома расцякалася па ўсім целе, прыносячы
жаданае супакаенне. Гэтаму дурноцтву Андрэйка навучыўся
ў манахаў з далёкага Шааліня.

Рамачка атрымлівалася файная. Дамагацьеўская сытая
морда заязджала ў яе контур геніяльна проста, а чорны бант,
павязаны на кут, навейваў маркотныя ўздыхі і нават
усхліпы. Часам Андрэй уяўляў, як ласкавы цёплы ветрык з
лёгкім шолахам цярэбіць абрыўкі памяці аб удачлівым
лавеласу. Аднак непаседу Дамагацьева ніякая халера не
брала. Парусы гэтага жыццёвага марнатраўца напаўняліся
вятрамі далёкіх падарожжаў, а піжоністы «Пежо» верна
служыў гаспадару.



З чарговай камандзіроўкі Лёха вярнуўся загарэлым
прыгажуном з трохдзённым шчаціннем на пухлых шчоках.
Па міне сытага людаеда, па важнай, як у індыка, выправе
можна было пазнаць у ім паспяховага коміваяжора,
задаволенага сабой, вясёлага і самавітага.

– Прыгажун! – зайздросна ўздыхнуў Андрэй.
– Не паверыш, Андрэ! – Дамагацьеў самазадаволена

ўсміхаўся. – Камандзіроўка задзяўбла так, што ўвагнала
трыбухі ў хрыбетнік. У галодным дурмане стомлены мозг
нарадзіў пару таленавітых радкоў: “Паклаўшы пад сківіцу
рукі, лаўлю я вушамі гукі, у прыбіральні – усхліп вады… ”
Аб штоночных оргіях у карчме «Лысая гара» прыйшлося
зусім забыцца. Я быў, як нявіннае ягня, кінуты шэфам на
алтар працы. Натыкнуўшыся ў закінутым садзе на
струхлелую хатку з забітымі вокнамі, уявіў сябе Рабінзонам
Круза і вырашыў пажыць пустэльнікам. На вялікі жаль, маё
шчасце не было доўгім! Гэтую ўбогую хаціну аблюбавалі для
сваіх брудных справунак бамжы. Прыйшлося перасяліцца ў
гасцініцу. Пасля пакаёўкі як войдзеш у нумар – ні думак, ні
пачуццяў. Мозг адпачывае, а член нудзіцца.

– Шахерэзад хрэнаў – нахмурыўся Журыкаў, быццам
яго пачаставалі леташнім пернікам.

Маркотны выгляд калегі яшчэ больш разахвоціў
Дамагацьева: 

– Гляджу ў поўнай прастрацыі ў акно. На пустцы бобікі
ганяюць мурзікаў. Мурзікі, выгнуўшы спіны, шыпяць на
бобікаў. А што бобікі вырабляюць між сабой – нават шэптам
сорамна казаць. Вось яна, ідылія тусовак без дакучлівай
рэкламы. Ізноў захацелася жыць напоўніцу. Тэрмінова
праводжу кастынг сярод пакаёвак і афіцыянтак. Але
перамагла неўзабаве кухарка, якая прыцягнула запечаную
да румянай скарыначкі свіную галёнку. А цяпер ты
распавядай. Спачатку аб галоўным.

– Галоўны ў парадку! – неахвотна загаварыў Журыкаў. –



Любаша як толькі можа цярэбіць пастаўшчыкоў. Ксюша
водзіць за нос заказчыкаў. Эдзік прапісаўся на порнасайтах.

– Эдзік?! Які Эдзік?! Па якім такім праве нейкі Эдзік улез
у маю вотчыну?

– Эдзік – геній! Калі табе ў бутэльках, графінах ды
лыжках мрояцца выгібы жаночага цела, то ён у інтэрнэце
шукае прататыпы пакавання для нашага вырабу.

– Хутка з лёгкай рукі шэфа ў нас будуць працаваць усе
гарадскія псіхі! – абурыўся Дамагацьеў.

– Не маеш ты рацыі! Кажуць, Эдзік бязмерна
таленавіты. Ён гонар нашай фірмы. Праўда, усеагульная
любоў зрабіла яго паходку напышліва-паважнай, як у
дзіцяці, які наклаў у порткі і забыўся аб гэтым.

– Я зразумеў! – абсадзіў сябра Аляксей. – Эдзік –
сапраўдная какашка ў глянцаваным фанціку.

– Няхай сабе і какашка! Але затое яна лунае ў
дыяментавым дыме хуткага падвышэння.

– Хлопцы! – у дзвярах намаляваўся Эдзік уласнай
персонай. Ягоны твар, усыпаны рабаціннем, свяціўся
апантанасцю празорцы. – Я закахаўся! Але ці прыгожы я, каб
стаць каханым?!

– Прыгожы, канешне, прыгожы! – ускочыў Дамагацьеў з
крэсла. – Будзь пэўны, ты выглядаеш не страшней “гадзілы”.
Засталося напяліць на галаву рондаль, на вушы павесіць
бляшанкі з-пад кансерваў, а пад нос саўгануць венік.
Абавязкова ядлаўцовы, каб адбіваў агідны пах з рота.
Дарэчы, хто тая наяда, здолеўшая паланіць тваё сэрца?
Адкрыйся нам! Зрэшты пастой, я адгадаю. Аб’ект твайго
кахання – сечаны шніцаль з маладой свініны ў кетчупе з
пары сэксапільных памідораў?

– Прычым тут памідоры?! Я закахаўся ў Алачку
Крутабёдраву.

– Як гэта ў Алачку?! – аж падкінула Дамагацьева. –
Подлая здрадніца.



– Перадаючы папку з дакументамі, я выпадкова
дакрануўся да запясця дзяўчыны, – ледзь чутна прашаптаў
Эдзік. – О, нябёсы! Я ўбачыў, як на яе грудзях завібрыраваў
кулон у выглядзе гронкі срэбных вінаградзін.

– Якія грудзі?! – груба абарваў Эдзіка Дамагацьеў. – Ды
тамака глядзець няма на што! Адны пазванкі з акулярамі,
задзірысты носік ды стрыжка пад крымінальніка. Зрэшты, я
не справядлівы да Алачкі, яна мне таксама падабаецца. Але
годзе аб ёй! Прыступ рэўнасці заб’е ўва мне міласэрнасць.

Журыкаў радаваўся і ў думках пстрыкнуў задаваку
Дамагацьева па носе. Хто б мог падумаць, што пачатковец
так жвава здолее абскакаць штатнага Дон Жуана на яго
любімым іпадроме.

– Эдзік! Не дапускай правалочак, поспех трэба
развіваць. Бяры звязак бананаў і ўвечары шпар да Алачкі на
кватэру. Скажу адкрыта, Алачка эратычна спажывае
бананы.

– Андрэй, для пачатку мне трэба зразумець гэтую
дзяўчыну. Акунуцца ў свет яе мараў.

– Слова «зразумець» лішняе ў тваім сказе. Дзейнічай,
пакуль усё ідзе гладка!

– Ну, прыйду да яе ў хату. Адчыніць дзверы мама. А я, як
той ідыёт, спытаю: “Алу можна?” – Канешне, ты будзеш
поўным ідыётам, калі спытаеш менавіта так. Таму што Алу
вельмі нават можна. І лепш аб гэтым маму не пытаць.

– Мяне пахабнымі намёкамі не саб’еш. Я маю сумленныя
намеры. І калі Алачка дазволіць, пачну з пацалунку ў
шчочку.

– Аёй, знайшоўся з сумленнымі намерамі! – выбухнуў
Дамагацьеў, якому паднадакучыла балбатня калегаў. –
Засунь іх у дупу. Сказана груба, але ты таго заслужыў.

Ад рэзкіх словаў Эдзік разгубіўся.
Ратуючы становішча, Андрэй падбадзёрыў залётніка: 
– Не адкладвай намер да святога ніколі! Падкатвайся і



адважна прапаноўвай: “Ала, давай паснедаем у мяне”. Гэта
тонкі псіхалагічны ход, які паказвае што ты не супраць быў
бы правесці ноч. А напярэдадні цудоўнай ночы ўсунь ёй у
руку бакал шампанскага са словамі: “Сёння прыгожы вечар.
У такое ціхае надвор’е атрымліваюцца спакойныя дзеці”.
Алачка якраз у тым веку, калі надышоў час нараджаць.

– А калі Ала ўстане ў позу, маўляў, “я не такая, я чакаю
трамвая”?

– І ўстане! – зразумеўшы, што Эдзік цямця-лямця,
супакоіўся Дамагацьеў. – Я бачыў жыццё і справа, і злева, і
знізу, і зверху. Павер, хто не рызыкуе, той не спазнае смаку
перамогі. Калі для цябе чужыя трусы – цёмны лес, ідзі на
пралом: “Ала, ты калі-небудзь бачыла сапраўдны мужчынскі
сюрык?” – Гэта пошла! – абурыўся Эдзік. – Я не
балаганшчык.

– Ахвотна веру, але калі б не было ў мужчын і жанчын
гэтых самых “прычындалаў” і “прычындалак”, прыйшлося
бы ім пладзіць сабе падобных пачкаваннем. Табе патрэбная
невялікая крыха адвагі, адмераная шклянкай гарэлкі пад
салёны агурок. Гэтая сумесь лёгка раскрышыць
забетаніраваны страх.

– Я і без гарэлкі саспеў для пацалунку! – і, склаўшы
вусны ў форме качынай гузкі, Эдзік цмокнуў імі пару разоў.

Атрымалася да непрыстойнасці непрывабна.
– Можа, каму-небудзь морду набіць…  – бяздумна

гледзячы ў столь, прапанаваў Дамагацьеў. – Аднак не, няхай
ідзе і цалуе. За такі пацалунак яму ў морду дасць Ала.

– Вы маеце рацыю, сябры! Дзякуй, што своечасова
спынілі! З маім зарослым тварам нельга совацца да каханай
дзяўчыны. Тэрмінова патрэбна брытва! Шчацінне горш за
наждак!

– Не затлумляйся, Эдзік, наконт галення, – былая
бесшабашная ўпэўненасць вярнулася да Дамагацьева, – хрэн
з ім, са шчаціннем. Ідзі і цалуй. Ала таксама не кожны дзень



ногі голіць.



Васятка
Наш чалавек – стварэнне вельмі дапытлівае. Да ўсяго на

свеце праяўляе немалую цікавасць. Гатовы начамі мацаць
тэлескопам таямнічую бездань або бессаромна разглядаць у
мікраскоп прыватнае жыццё інфузорый.

Ігара Гасцюхіна таксама не пустым мяшком прыбілі.
Настырным аказаўся малец! Дапёр празорлівым розумам,
што кошкі не птушкі: бяскрылыя, бяздзюбыя, яйкі не
адкладаюць, у цёплыя краіны не адлятаюць. Зусім як сабакі.
Шмат рознага ён яшчэ здолеў для сябе растлумачыць, і па
гэтай прычыне будучыня падавалася трывожнай, а
надзённасць наганяла нуду. За разумовым працэсам
бракавала часу ганяць нахабных прусакоў. Таму папрасіў у
суседкі слізкую цырату. Заслаў ён яе на кухонны стол і,
аддаўшы вячэру невядомаму ворагу, стаіўся ў спальні.
Перашкаджаў страшэнны прыступ голаду, які высмоктваў
цярпенне. Прыйшлося запхаць у рот шкарпэтку з воўны.
Шкарпэтка аказалася фальшыўкай і нават не пахла
баранінай. Затое калі дагарэла і з шыпеннем загасла свечка,
з кухні данесліся глухія чмяканні аб падлогу і прыглушаны
мацюк.

– Так вам і трэба, шмакадзяўкі вусатыя! – хіхікнуў пад
коўдрай Гасцюхін. – А то ўявілі сябе кухоннымі каралямі!
Ды куды вам перці супраць чалавечага розуму.

Раніцай Ігар, задаволены сабой, піў ліпавую гарбату,
храбусцячы ванільным сухарыкам. Раптам з-за хлебніцы
выскоквае прыдуркаваты прусак і давай на цыраце
віртуозна выпісваць ашаламляльныя піруэты. Прыгледзеўся
Гасцюхін і жахнуўся: рудая шэльма на каньках пантуецца.
Торкнуты гонарам за кватаранта, Ігар не стаў размазваць
фігурыста тапкам па стале, а накрыў прусака літровым
слоікам: 

– Чорт з табой! Жыві, сукін сын! Галоўнае, руды, будзь у



побыце непатрабавальным, а ў зносінах – адданым. Тады
хлеба накрышу і вады напырскаю.

Перасяліўшы вундэркінда ў пачак з-пад запалак, Ігар
даў удачліваму суседу імя Васятка. Здружыліся наваяўленыя
суседзі – вадой не разальеш. Прывяжа Ігарок прусака за
нітку і адпусціць. Той да плінтуса з усіх ног бяжыць,
шукаючы запаветную шчылінку.

– З адбыццём, Вася! – паднімаючы чарку гарэлкі,
цешыцца Гасцюхін за жвавага сябра. Тузане прусака за
нітачку, вяртаючы да месца ўцёкаў, і новай чарачкай сябе
ашчасціць: 

– З прыбыццём, Вася!
Нітачка і чарка былі проста забавай. Галоўнае –

душэўныя размовы.
– Ежы няма – пляваць, – запэўніваў Гасцюхін прусака, –

худыя даўжэй жывуць. Шмацця няма, ну і чорт з ім.
Закруціўся ў газету і пайшоў. Грошай няма – бяры паперу,
малюй галаву і пішы “сто”, а хочаш – “тысяча”. Хоць
глупства ўсё гэта. Галоўная катастрофа – веры няма. Ні ў
кога ні ўва што! Вось дзе я афігіваю.

Прусак як быццам бы разумеў, што людское жыццё не
салодкае, варушыў вусамі, а змораны балбатнёй Гасцюхін
засынаў проста на кухонным стале.

– Вечарам пойдзем на канцэрт, – вярнуўшыся неяк з
працы, абвясціў ён прусаку. – У гарадскую філармонію.
Пара цябе ў людзі выводзіць.

Апрануліся з гэтай нагоды святочна: Ігар – у
адпрасаваны гарнітур, а Васятка – у новае пакаванне ад
прэзерватыва.

Мяккае крэсла партэра, пунсовы аксаміт заслоны
навеялі Гасцюхіну вершык, і ён зачаравана прашаптаў: 

– Родны край, ты самы мілы. Ты квітнееш, нібы мак.
Кожны ходзіць тут шчаслівы. Нешчаслівых тут няма.

– Здароў, Гасцюхін! – ткнуў шаптуна ў плячо Яша


