
СТРЫГУНОК
Мінула ўсяго некалькі дзён, як нашы занялі сяло. Фронт

яшчэ недалёка. Яшчэ трывожна на душы: ходзяць чуткі пра
нейкія дэсанты, Вечарамі, як толькі змеркнецца, неба на
захадзе пачынае чырванець, нібы бярэцца на мароз. Там
немцы паляць вёскі. Па начах яны яшчэ прылятаюць
бамбіць горад, і тады з акна нашай хаты відаць, як у тым
баку блукаюць у небе ярка-блакітныя промні пражэктараў,
як густую асеннюю цемрадзь пранізваюць трасіруючыя кулі
і снарады. Агні то бягуць чародкамі адзін за адным, то
рассыпаюцца па небе, як з сяўні. Такімі начамі ў нашай хаце
ніхто не спіць. Жанчыны з пагарэльцаў шэпчуць малітвы,
дзеці насцярожана прыслухоўваюцца да далёкага грукату.
Мая бабка то пастаіць ля акна, то выбежыць на ганак, каб
паслухаць, ці не ляцяць тыя гіцалі і сюды, і ўсё просіць бога,
каб той адвёў ад нас бомбу, угаворвае папсаваць «іхнія
ерапланы».

Кожны дзень вяртаюцца з бежанцаў нашы
аднавяскоўцы. Адны валакуць на сабе свае клункі, нясуць
на руках дзяцей, другія, упрогшыся ўсёй сям’ёй, цягнуць па
разбітай грузавікамі і танкамі дарозе саматужныя каляскі. У
Палікарпа, што жыве на Хутары, уцалела карова, дык ён
абвешаў яе пажыткамі і яшчэ малога зверху пасадзіў. Малы,
абвязаны пад пахі матчынай хусткай, трымаецца аберуч за
мяшок і ганарліва паглядае па баках: ага, верхам еду! А мы
з хлопцамі стаім ды пасмейваемся. Знайшоўся данскі казак!



Глядзі, каб рагаты скакун не ўпудзіўся.
То на адно, то на другое пажарышча прыходзяць

гаспадары, корпаюцца ў вуголлі, спадзеючыся нешта
знайсці. Можа, чыгунок які не згарэў, можа, гліняны збан
уцалеў. I мая бабка не адстае ад людзей: схадзіла на чужое
папялішча і назбірала амаль не поўны фартух перагарэлых
цвікоў.

— Жывы пра жывое думае,— сказала яна, высыпаючы
цвікі ў скрынку з розным патрэбным у гаспадарцы
жалеззем.

А я ні пра што не думаю. Мне добра на ўсім гатовым.
Толькі і ведаю гойсаць па вуліцы, як той, што з ланцуга
сарваўся. Няхай бы ўжо мой брат Глыжка біў лынды, дык
таму дараваць можна. Бясштанька яшчэ. Ён толькі сёлета
пайшоў бы ў школу, калі б не вайна. А я хлопец ужо вялікі,
мне трынаццаць гадоў стукнула, бабка кажа, што вось-вось
жаніць пара, але розуму і на бабульчынага паўкіпця не
нажыў.

Бабцы здаецца, што і мой прыяцель Санька Макавей,
сын хахлушкі Марфешкі, таксама ветрагон. У нас абодвух
наўме адно войска, што ідзе па шашы, у нашых галовах
толькі танкі, як быццам не нагледзеліся на іх за вайну:
спачатку — на нямецкія, цяпер — на свае. Дома двор
разбураны, сенцы раскіданы, дык у мяне рукі адсохлі
падняць на пажарышчы цвік і прыбіць хоць адзін аполак.
Вось калі б нам з Санькам патроны давалі — іх бы мы,
напэўна, з хлебам елі.

Тут бабка, як заўсёды, павінна была яшчэ сказаць, што



не будзе з мяне чалавека, але не сказала: пад акном свіснуў
Санька.

— Іван! Гайда самалёт нямецкі глядзець! Ноччу збілі!
Бабка аж за сэрца схапілася. I не дзіва: Санька — лепшы

свістун на нашай вуліцы. Закладзе чатыры пальцы ў рот ды
як дзьмухне — мёртвы падскочыць. А вераб’і месца сабе на
вербах не знаходзяць.

— Каб цябе нячыстая сіла свіснула, ідал рагаты,—
сказала бабка, а я тым часам выпырхнуў на вуліцу. Калі
ўпаў нямецкі самалёт, то хіба ты будзеш думаць пра нейкія
там цвікі і аполкі, пра разбураны двор і незасыпаную
прызбу? Няхай старая ўжо як хоча злуецца, а бегчы трэба.
Не пабяжыш — хлопцы і без цябе паадкручваюць і
разбяруць усё самае лепшае, а ты застанешся так, будзеш
потым сядзець без нічога.

— Хутчэй! — нецярпліва махнуў рукой мой прыяцель і
ўжо на хаду з зайздрасцю сказаў: — Васька Мамуля знайшоў
там штось такое, як гадзіннік. Са стрэлкамі.

Нам у твары б’е золкі вецер са снежнымі крупамі. З-пад
ног разлятаюцца пырскі бруднай вады: на дарозе вялікія
лужыны — не кожную пераскочыш. Але калі б з неба
сыпалася каменне, і гэта б нас не спыніла. Не кожны дзень
падаюць за нашым сялом нямецкія самалёты.

Самалёт упаў далёка, за Лісінымі равамі ў лазе. Калі
пойдзеш па вуліцы, то дасі кругаля ледзь не да хаты
бязногага Цімоха, а там яшчэ лугам вярсты тры з гакам. Але
цяпер такія хлопцы, як мы, па вуліцы не ходзяць. Дзе гуляе
вольны вецер, там і нам ёсць дарога. Ні платоў табе, ні



агароджаў, ні парканаў з варотамі. Варта дабегчы да
Міронавага пажарышча, потым па двары, ад якога засталося
адно абгарэлае шула, шмыгнуць у сад, пераскочыць цераз
падсечаную снарадам грушу-спасаўку, і ты адразу
апынешся на Малахавым агародзе.

Тут немцы выкапалі глыбокі бліндаж. З Малахавай хаты
яны зрабілі сцены і накат, а парэчкі перасадзілі на насып
для маскіроўкі.

З-пад накату выведзена бляшаная труба, з якой валіць
шызы дым і ляцяць іскры. Хацелі мы з Санькам зазірнуць у
амбразуру, паглядзець, хто там пасяліўся, але нічога не
ўбачылі. У амбразуру ўстаўлена шыбка з кавалкаў
замурзанага шкла і вісіць нешта падобнае на фіранку.

За агародамі, у траншэях, процьма пустых нямецкіх
гільзаў, большых і меншых, у стужках і насыпам,
вінтовачных і ракетных. Але на гільзы мы цяпер і глядзець
не хочам. Падумаеш, дабро! Абы толькі была ахвота, дык
можна поўны мех назбіраць.

А вось рознакаляровыя тэлефонныя правады — гэта
рэч. З іх выходзяць цудоўныя каралі. Многія дзяўчаты такія
носяць. Шкада, што ў нас часу няма, а то і мы з Санькам
пашукалі б правадоў і нарабілі б караляў усім-усім: маёй
бабцы, Санькавай матцы, цётцы Марыне.

На вочы трапілася нямецкая каска. Санька па-заліхвацку
падфутболіў яе нагой. Каска з бразгатам пакацілася з гары ў
тарфяны кар’ер, а мы пабеглі далей.

Знайсці самалёт аказалася не так проста. За Лісінымі
равамі лазы багата. Можна, не ведаючы, цэлы дзень хадзіць



і нічога не выхадзіць. А тут яшчэ асака, куп’ё, балота.
Балота славутае — Махавое. Усе нашы Падлюбічы дралі
тут мох канапаціць хаты, таму што столькі моху нідзе не
знойдзеш. Ідзеш, як па падушках.

Не было таго лета, каб у Махавым не тапіўся конь.
Бягуць тады дзядзькі па вуліцы: хто з вяроўкай, хто з
ручніком, хто з рыдлёўкай, як на пажар.

Калі я быў малы, дык верыў, што ў Махавым жывуць
чэрці. Так бабка казала. Бывала, спытаеш:

— Баб, куды ты? А яна:
— У Махавое чарцей сляпіць.
Вось і паспрабуй тут знайсці самалёт. Сунуліся мы з

Санькам у адно месца — багна; паткнуліся ў другое —
грузне пад нагамі куп’ё. Толькі ў абход застаецца ісці. Па
Сухой грыве.

Але і на Сухой грыве не так ужо і суха, каб бокам
каціцца. Санька не пацэліў скочыць на купіну і набраў
поўныя буркі рудой і халоднай, як лёд, вады. Давялося
разувацца і выкручваць анучы.

— Нічога, сагрэюся,— падбадзёрыў ён сам сябе, дробна
ляскаючы зубамі.

Нечакана ў кустах мы наткнуліся на лазовы будан,
накрыты асакой. Перад буданом невялікая кучка вуголля,
недагарэлыя галавешкі, бульбяное лушпінне. Заглянулі
ўсярэдзіну — воглае, прымятае сена. Відаць, тут жылі не
дзень і не два. Можа, і мой дзед Мікалай. Ён расказваў, што
перасядзеў у Махавым усю страляніну, пакуль нашы не
прыйшлі. I не адзін ён тут быў: поўнае балота і сваіх, і



чужасельскіх. Перад самым прыходам нашых, за адзін усяго
дзень, іх агледзелі немцы. Праўда, самі немцы, не ведаючы
дарогі, лезці сюды пабаяліся, але адкрылі такі агонь, аж
стагнала зямля. Дзедава шчасце, што непадалёку ямка ад
бомбы была. Туды і кінуўся стары, проста ў брудную,
халодную тарфяную твань. Цяпер кашляе так, што слухаць
страшна. Але нічога, кажа: «Калі не памру, то буду жыць».

Чым глыбей мы з Санькам забіраемся ў Махавое, тым
часцей нам трапляюцца такія буданы: то накрытыя асакой,
то проста з вецця лазы, вялікія і як толькі аднаму залезці. А
збітага сёння ўночы нямецкага самалёта нідзе не відаць.

— Нічога! Знойдзем! — не падае духам пасінелы
Санька.

— Не мог спытаць у Мамулі? — злуюся я.— Можа, ён і
не тут зусім.

Нарэшце мы выбраліся на сухое. Парадзела лаза, сям-
там пачалі трапляцца пачарнелыя ад дажджоў копы сена.
Значыць, мы цяпер на самай Сухой грыве. Ісці стала
весялей, і Санька паспрабаваў нават засвістаць нейкі марш.
Але нічога ў яго не выйшла. На холадзе губы сталі
неслухмяныя.

I раптам мы спыніліся нібы ўкапаныя. Перад намі
ляжаць перакуленыя набок разбітыя калёсы. У паламаных
аглоблях адкінуў галаву забіты конь. Амаль побач —
глыбокая варонка. I ўвесь мурог навокал густа ўсеяны
камякамі торфу.

— Бомба? — спытаў Санька.
— Хто яго ведае,— паціснуў я плячамі.— Мог і снарад.



У сваім сяле мы ведаем кожнага каня. Можам здалёк
угадаць, ці гэта Чмышыхіна «кувалда», вымененая ў
італьянцаў на ікону Багародзіцы, ці старая кабыла Слепка
дзеда Каўрача. А тут глядзелі-глядзелі і не ўгадалі. Не
наш, не падлюбскі.

А непадалёку, каля схіленага набок невялікага стажка,
стаіць другі конь, жывы, і скубе сена.

— Глянь,— аж не паверыў я сваім вачам.— Што гэта?
Прыгледзеліся лепш — і зусім гэта не конь. Жарабок не

болей года. Вараной масці. На лбе белая зорачка. Кашлаты,
худы. У хвасце і грыве поўна ваўчкоў.

Жарабок таксама нас заўважыў, насцярожыўся, задраў
галаву, натапырыў вушы.

— Гэта матка яго, відаць,— кіўнуў Санька ў бок
разбітых калёс.— Вось ён тут і кружыцца, не адыходзіць.

— А дзе ж людзі? — спытаў я ў сябра і адразу ж сам
зразумеў, што пытанне гэта недарэчнае. Ці мала дзе. Можа,
загінулі. Можа, трапілі ў рукі немцаў. А можа, ратуючыся,
кінулі воз і ўцяклі. Ці, можа, кабыла, спалохаўшыся
страляніны, упудзілася, вырвалася з рук гаспадара і бегла,
не выбіраючы дарогі, пакуль не напаткала сваю смерць. Як
бы там ні было, жарабок зараз нічый, і яго трэба злавіць.

— Кось-кось-кось!
Мы паздымалі шапкі і, трымаючы іх у выцягнутых

руках, рушылі да жарабка. Так я заўсёды лавіў дзедавага
Шэрага. Шэры ведаў, што ў шапцы ёсць морквіна, бульбіна
ці якія іншыя прысмакі, і ахвотна ішоў насустрач. А тут
гэтак не атрымалася. Жарабок недаверліва скасавурыўся на



мяне, потым на Саньку і падаўся прэч.
Нягледзячы на худзізну, ён аказаўся даволі жвавым.

Быццам бы і не было куды ўцякаць: наперадзе — дрыгва,
ззаду — мы з Санькам. Тады жарабок павярнуўся назад і,
чвякаючы капытамі па гразі, прабег перад самым маім
носам. Санька кінуўся напярэймы, хацеў схапіць за грыву і
не паспеў.

— Адзічэў ён, ці што? — здзівіўся мой прыяцель.
Доўга мы ганяліся за жарабком, а той усё не даваўся ў

рукі. Мы ўжо збіраліся плюнуць і пайсці далей, шукаць
нямецкі самалёт. Няхай тут калее на холадзе, калі ён такі.
Але падумаем, падумаем — і шкада. Загіне. Ваўкі
нападуць, ці ў балоце ўтопіцца.

Нарэшце, падкраўшыся з-за куста, Саньку ўдалося
ўчапіцца за грыву, і жарабок здаўся. Ці то ад стомы, ці то ад
страху ён аж трымцеў. Падымеш руку, каб пагладзіць па
шыі,— спалохана ўскідвае галаву. Не бойся, дурненькі, мы
хлопцы добрыя! Мы цябе не пакрыўдзім, паставім у хлявок,
дадзім сена. Яшчэ дзякуй скажаш.

Мы начапілі яму на шыю маю папружку ад штаноў і
павялі ў сяло. Спачатку жарабок ішоў паслухмяна і толькі ў
канцы Сухой грывы раптам страпянуўся, ледзь не вырваўся
з рук і заржаў тонка, працяжна. У мяне аж сэрца зайшлося.

— Гэта ён па матцы,— сказаў Санька і ўздыхнуў.—
Развітваецца.

Нічога, браток, цяпер не зробіш. Прывыкай жыць сам.
Не маленькі. А матку забудзь. Не ўстане яна з тых
аглобляў.



Так мы і ідзём дамоў утрох: я, жарабок і Санька. Саньку
добра: адной рукой ён трымаецца за папружку, а другой
памахвае як хоча. Мне горш: даводзіцца трымаць
непадпяразаныя штаны.

Мы ідзём з Санькам і марым. Вось вырасце жарабок і
стане такім прыгожым скакуном, які быў да вайны ў калгасе.
Здаецца, звалі яго Буяном. Помніцца, як хлопцы-
дапрызыўнікі выводзілі яго на поплаў і гарцавалі на ім па
чарзе. Уздоўж дарогі яны ўторквалі ў зямлю доўгія лазіны і
потым секлі іх шабляй. Даўгагрывы Буян ляцеў, нібы
птушка. Такім будзе і наш жарабок. Толькі трэба ваўчкі
павыскубаць з грывы і хваста.

Мы вядзём яго па перакапаных траншэямі агародах,
міма нямецкіх бліндажоў; вядзём па вуліцы міма
пажарышчаў. I хто ні сустрэнецца, кожны здзіўлена
праводзіць нас вачамі. А мы шчаслівыя і радасныя.
Успомнілася бабульчына прыказка: «Хто там ідзе?» —
«Салдат каня вядзе». Наш «конь» спалохана касавурыцца на
высокія закураныя коміны, што стаяць уздоўж вуліцы на
чорных папялішчах, насцярожана паводзіць вушамі,
раздзімае ноздры. Паветра ў сяле пахне мокрым попелам.

На Міронавым двары жарабок ледзь не ўпудзіўся.
Нечакана побач з сабой убачыў чорнае абгарэлае шула і
так кінуўся ўбок, што я не ведаў, за што мне хапацца: за
грыву ці за свае штаны. Добра, што Санька не разгубіўся і
павіс у яго на шыі.

I добра, што Санька пасля доўгай спрэчкі ўсё-такі
згадзіўся весці жарабка ў наш двор. Інакш мне дома было б



ад бабкі на абаранкі. «Што? — спытала б яна.— Пакармілі
цябе каля самалёта?» А так не паспела спытаць, бо я зайшоў
у хату і адразу пахваліўся:

— Баб, каня прывёў!
— А вала ты не прывёў? — не паверыла яна, але ўсё-

такі глянула ў акно. I ўсе, хто быў у хаце — свае і
пагарэльцы, дарослыя і дзеці,— прыліплі да шыб.

— Гля, і праўда! Конь!
— Як з палону ўсё адно,— уздыхнула бабка.— I чым жа

яго карміць?
Дзед Мікалай таксама прыйшоў паглядзець на нашага з

Санькам каня. Пакруціў свае сівыя вусы, патаптаўся,
пагладзіў жарабка па спіне і сказаў:

— Стрыгунок яшчэ. Калі людзі не знойдуцца, няхай
расце.

Нашы з Санькам планы на будучыню стрыгунка дзеду
не вельмі спадабаліся.

— Яшчэ што прыдумайце,— бурчаў ён, выскубваючы з
грывы калючкі дзядоўніку.— Скакун! Не скакун, а
карміцель будзе. Трапіць у добрыя рукі — пакорміць
людзей хлебам. А вы хіба гаспадары? Ахламоны вы. Дай
вам волю — замардуеце.

Мы пакрыўджана маўчым. I нам ёсць чаго крыўдаваць.
Ахламон — гэта чалавек, у якога ў галаве гуляе вецер. Дык
няўжо і мы такія? I невядома яшчэ, хто хутчэй замардуе.
Мы яго шкадаваць будзем. На дварэ цяпер холадна, і я
накрыю стрыгунка нанач старой посцілкай.

— На печ яго з сабой вазьмі,— параіла бабка.— А то



штаны свае аддай, няхай носіць. Бач ты яго! Посцілку
ўбачыў. Болей нічога твая галава не прыдумае?

Але мы хлопцы ўпартыя. Не посцілку, дык мяшок у
бабкі ціхенька ўзялі. А на другую раніцу, выпусціўшы з
хлява стрыгунка пагуляць, пачалі яго прывучаць да баявога
імя.

— Буян! Буянчык! — крычым мы па чарзе з Санькам.
Стрыгунок стаіць сярод двара, кашлаты, худы, панура

апусціў галаву, адвесіў ніжнюю губу, а ў наш бок і вухам
не вядзе.

Калі хочаш вырасціць баявога каня, трэба набрацца
цярпення.

ДОБРА Ж МНЕ, ШТО Я ІВАН
Праз тыдзень-два пасля таго, як мы з Санькам прывялі ў

наш двор стрыгунка, фронт пачаў сціхаць. Толькі начамі
яшчэ гудуць самалёты і недзе далёка-далёка цяжка
вухкаюць бомбы. Наш кульгавы сусед Захар Маляўка, ці, як
завуць яго ўсе падлюбцы, дзядзька Скок, гаворыць, што
фронт спыніўся на Дняпры і, напэўна, будзе там зімаваць.
А дзядзьку Скоку можна верыць: у яго мужчынскі розум.
Калі б такі розум нашай бабцы, яна б і бяды не ведала,
хутка б знайшла на мяне з Глыжкам управу.

I не так па Глыжку, як па мне сумуе бацькава папруга.
Дзень пры дні я прападаю на поплаве за сваім агародам, дзе
размясцілася зенітная батарэя. Спачатку мы з Санькам
памагалі дзяўчатам-зенітчыцам капаць акопы, а потым



закочваць у іх гарматы. Мы ўсё думалі, што за гэта нам
дадуць па разу стрэліць. Вось бы добра было! Усе б хлопцы
ад зайздрасці паўміралі. Але дзяўчаты — народ несур’ёзны.
Калі ўсчалася трывога, нас патурылі з батарэі як міленькіх.

— Во і добра,— пахваліла зенітчыц бабка.— А то я
думала, што вы там наняліся, ці, можа, каторая прысушыла.

Часта на начлег у нашай хаце спыняюцца салдаты.
Адны з фронту ідуць, другія — на фронт. На жалезнай
грубцы яны заварваюць чай, гатуюць з канцэнтратаў суп
або разаграваюць мясную тушонку — у каго што ёсць. Іншы
раз і нам з Глыжкам перападае з іхняй вячэры то сухар, то
скібка хлеба з маргарынам, то драбок мурзатага, выкачанага
ў кішэні або рэчавым мяшку цукру-рафінаду, які заўсёды
пахне тытунём. Часцей за ўсё шанцуе Глыжку і меншым
нашай суседкі цёткі Пёклы. А на мяне яшчэ як паглядзяць:
хлопец я ладны — магу і так абысціся.

Павячэраўшы, салдаты развешваюць вакол грубкі
мокрыя анучы і ўпокат кладуцца спаць на падлозе. Пры
гэтым часта жартуюць:

— Салдат, што ты пад бок паклаў?
— Шынель.
— А што пад галаву?
— Шынель.
— А чым укрыўся?
— Шынялём, цётка.
— Ды колькі ж у цябе шынялёў, сынок?
Мы з Глыжкам толькі дзівімся, якая ж цёмная тая цётка:

не ведае нават, што ў салдата ўсяго адзін шынель. А бабка



разумее гэта па-свойму. Яна ўносіць у хату некалькі снапоў
саломы і адбірае ў нас з Глыжкам посцілку. На печы і так
чэрці не схопяць.

Салдаты бываюць розныя. Адзін не паспее галаву
пакласці і ўжо спіць, а другі ўсё варочаецца з боку на бок,
курыць, уздыхае. Я болей люблю тых, хто доўга не можа
заснуць. Тут толькі сам не спі — абавязкова пачуеш цікавую
бывальшчыну. З салдацкіх размоў я ведаю пра вайну ўсё на
свеце: як яно было ў абароне і як у наступленні; як яно, калі
ідзеш у атаку, і як яно, калі цябе чыркне куляй. Ведаю, як
акружылі немцаў пад Сталінградам і куды трэба цэліцца,
калі на цябе ідзе іхні танк — «тыгр». Я ўсяго столькі ведаю,
што бабка аж дзіву даецца, чаму мяне яшчэ на машыне не
возяць. Усе ж разумнікі ездзяць, а толькі дурні пешкі
ходзяць.

Многа ў нас перабыло салдатаў, але больш за ўсіх
прыйшоўся нам па душы сяржант-танкіст.

Было яшчэ відно. Яшчэ і Санька не збіраўся дамоў,
хоць мая бабка і хацела, каб ён згінуў з яе вачэй: ёй і без
Санькі за дзень галаву натлумілі. I тут яны заходзяць.
Сяржант і два радавыя.

— Можна пераначаваць, гаспадынька? — пытаюць,
прывітаўшыся.

— Начуйце, людзі добрыя,— дазволіла бабка.—
Начуйце. Толькі цесна ў нас. I пухавікоў няма.

Мы з Санькам вачэй не можам адарваць ад сяржанта.
Сам высокі, бялявы, а на падбародку і шчацэ скура
чырвоная-чырвоная і бліскучая. Такі твар і такія рукі ў



аднаго нашага падлюбскага дзядзькі. Па-вясковаму завуць
таго дзядзьку Гарэлым. Калісьці, яшчэ ў маладосці, ён на
пажары людское дабро ратаваў. А каб зразумець, дзе гарэў
сяржант, вялікім здагадзькам быць не трэба: у яго на
пагонах маленькія танкі.

Калі вайскоўцы паставілі ў куток карабіны і знялі
шынялі, мы з Санькам пераглянуліся. У сяржанта на ўсе
грудзі медалёў. Так і звіняць, калі ён ходзіць па хаце.

Нам сяржант вельмі спадабаўся, а мы яму, напэўна,
яшчэ больш.

— Ну як, хлопцы, ваюецца? — пацікавіўся ён, сядаючы
побач з намі каля грубкі.— Га?

— Ды ваююць нячысцікі,— адказала за нас бабка.—
Бацькоў дома няма, на вайне, дык ім воля. Я тут адна вось з
гэтымі антыхрыстамі,— паказала яна на нас з Глыжкам, а
потым і на Саньку,— а ў гэтага маці ёсць, дык яму і маці —
не ўказ.

Сяржант, відаць, дзядзька свойскі. Бабцы ён
спачувальна паківаў галавой, а калі яна адвярнулася,
падміргнуў нам адным вокам. I мы зразумелі так, што ён за
нас, ды толькі з бабкай адносін псаваць не хоча. Таму,
відаць, і гаворку такую завёў:

— Не па-гвардзейску ў вас, хлопцы, выходзіць, калі так.
Выходзіць, хлопцы, што вы свайго камандавання не
слухаецеся. Не думаў я.

Тут нават мурзаты Глыжка заўсміхаўся. Наша бабка —
камандаванне. Генерал у латанай спадніцы і
зашмальцаваным фартусе. А нос у сажы. Спачатку рукамі



бралася за чыгунок, потым — за нос.
— Павучы іх, павучы, чалавеча,— папрасіла бабка

сяржанта. Яна вельмі любіць, калі салдаты вучаць нас
добраму, і заўсёды іх просіць аб гэтым. А нядобраму, як яна
лічыць, мы і самі навучымся.

— Разбяромся,— паабяцаў сяржант, сцягваючы з ног
боты, і зноў падміргнуў нам, як сваім. На гімнасцёрцы ў яго
некалькі чырвоных нашывак. Мы ўпершыню такія бачым.
Мабыць, гэта за падбітыя танкі. Колькі танкаў падбіў,
столькі нашывак.

— Не, хлопцы,— пакруціў сяржант галавой,— не
ўгадалі. Гэта за раненні.

Мы з Санькам вачамі пералічылі тыя нашыўкі і
паглядзелі адзін на аднаго. Шэсць штук. Ну і народ у нас!
Жывучы. Месца на ім жывога няма, і хоць бы што.

Мне закарцела даведацца: ці гэта толькі вайскоўцам
даюць такія нашыўкі, ці могуць і Саньку даць.

Сяржант недаверліва паглядзеў на майго прыяцеля.
— А яму за што?
— Як гэта за што? Няхай паглядзіць.
Санька з ахвотай задраў кашулю, і салдаты з павагай

паглядзелі на яго худую спіну, на якой выпіраюць лапаткі і
можна пералічыць усе рэбры і пазванкі. Сінявата-белая
скура распісана агністымі рубцамі.

— Гэта ў яго пісталет на спіне,— растлумачыла
салдатам бабка, але тыя нічога не зразумелі, і давялося
ўмяшацца мне.

Ніякага пісталета ў Санькі на спіне няма. Гэта немцы



яго так білі. Мы хацелі ісці ў партызаны, знайшлі тры
гранаты, а пісталетаў нідзе знайсці не маглі. Тады Санька
ўкраў адзін у афіцэра, які жыў у іхняй хаце. А яго злавілі.

— Адным словам, нарабіў бяды і сабе, і матцы,—
перабіла мяне бабка.— Тая аж пасівела, бедная. Партызаны
знайшліся!

Але, нягледзячы на бабульчыну зняважлівую заўвагу
наконт нашай партызанскай вартасці, Санькаў аўтарытэт
вырас на вачах. Яшчэ раз паглядзеўшы на голую спіну,
сяржант сур’ёзна сказаў:

— А нашыўку могуць даць... Баявыя раны. I, крыху
падумаўшы, дадаў:

— Э-э, ды што тут доўга чакаць! Назарэнка, у цябе там
знойдзецца чырвоны шматок?

Той, каго назвалі Назарэнкам, даволі ўжо немалады і,
відаць, руплівы дзядзька пачаў корпацца ў сваім рэчавым
мяшку, перакладваючы з месца на месца мыла, дратву,
новую пару ануч... Знайшоўся там і шматок чырвонай
матэрыі. Назарэнка сам адрэзаў ад яго колькі трэба і на
нашых вачах зрабіў нашыўку — цот у цот, як у сяржанта.

Санька засаромеўся, расчыванеўся і пачаў аднеквацца,
маўляў, ён нічога не хоча, але, калі салдат паклікаў яго да
сябе, усё ж такі падышоў.

— Ну во... Бачыш, як добра? — спытаў сяржант, калі
Назарэнка перакусіў нітку і павярнуў Саньку тварам да
хаты.

I нават бабка сказала:
— Дарагая рэч. Цяпер ёй цаны няма,— і цяжка



ўздыхнула.
Бабка глядзела не на нашыўку, а на іголку, якую салдат

збіраўся ўторкнуць у сваю шапку. I ўторкнуў бы, і схаваў
бы, калі б бабка не ўздыхнула яшчэ раз. Не ўздыхнула, а
ледзь не прастагнала. I іголка з зеленаватай салдацкай
ніткай апынулася ў бабульчыных руках.

— На, гаспадынька, карыстайся,— велікадушна махнуў
рукой Назарэнка, і бабка аж пасвятлела.

Цяпер усім добра: у Санькі — нашыўка, у бабкі —
іголка. Адно мне крыўдна: сяджу — і нікому да мяне справы
няма. Санькава доблесць усім зацьміла вочы.

I толькі калі Назарэнка сеў на сваё месца каля грубкі,
сяржант звярнуў увагу і на мяне.

— А цябе як завуць? — пацікавіўся ён.
— Іван.
— Малайчына,— пахваліў сяржант, быццам гэта я сам

сябе хрысціў.— Правільнае імя. Іван — гэта Іван. Сіла.
I хоць такая пахвала — не чырвоная нашыўка, у мяне

крыху лягчэй стала на душы. Асабліва калі пайшлі розныя
гісторыі. А з тых гісторый, якія салдаты расказваюць,
перабіваючы адзін другога, выходзіць так, што куды ні кінь
— Іван і больш цягавіты, і больш працавіты, і больш
жывучы, і хітрэйшы, і разумнейшы за фрыца. Яго толькі
раззлаваць цяжка, бо душа ў яго добрая, але калі ўжо
раззлуецца, то дасць дык дасць. Не панясеш.

Салдата, які зрабіў Саньку нашыўку за раненне, завуць
Васілём. Другога, нізенькага, падобнага на татарына,—
Юсупам. Але абодва яны гавораць пра сябе, як пра Іванаў.



А мне і прымазвацца не трэба: я сапраўды Іван! Гэта ж і я
такі — і хітрэйшы, і разумнейшы, і больш жывучы... Ды і
Санька жывучы. Бабка казала, як той кот.

НАША БАБКА — САЛДАТ I
ДОКТАР

Дзе і хто цяпер жыве, не разбярэш. Пойдзеш да
дзядзькі Скока пазычыць жару, каб падпаліць у печы, а там
у яго і Пяюны, і Нятылькі, і Кажухі — паўвуліцы. Адны
снедаюць, а другія чакаюць, калі стол вызваліцца.

У нас жыве суседка — старая Міроніха, другая суседка
— цётка Пёкла з дзецьмі, ці, як яна кажа, з плоймай. I
старасельская адна сям’я папрасілася. Хоць і не свае, а бабка
не магла адмовіць. Калі б хоць не супраць зімы...

I так яно гуртам добра выходзіць, што бабка аж сама
дзіву даецца. Пачнеш, напрыклад, з бульбы-гнілушкі
каржы рашчыняць, а закваскі няма.

— Хоўра, пазыч.
I старасельская Хоўра пазычыць.
А там, глядзіш, солі — ні сінь-пораху. Цётка Пёкла

памуляецца-памуляецца і скажа:
— Вазьмі вось шчопаць, пасалі.
А ў бабкі шчопаць такая: калі Пёклінай соллю пасоліць

— вады абап’ешся, калі сваёй — прасняціна прасняцінай.
Ды яно і весялей, і цяплей гуртам. За ноч як надыхаем,

дык бабка раніцай аж дзверы адчыняе, каб свежага паветра



пусціць.
I што галоўнае — пазабываліся бабы, чые куры на чые

грады хадзілі, хто каму цяля сурочыў. Калі і пачнуць
бурчаць адна на адну за гарачэйшае месца ў печы, дык
бабка сама качаргу возьме, сама жару пад чыгункі падграбе
— і ціха. Усё зварыцца, і ўсё ўпрэе.

Аднойчы паміж жанчынамі зайшла гаворка, чаму гэта
яны сталі такімі добрымі, і бабка ім сказала:

— Цю-ю! Пра што ўспомнілі: куры-хварабуры, грады-
хварабады. Гэта ж калі дабро людзі дзеляць, тады і сварка.
А тут бяда. Яе на ўсіх хопіць. I што ты зробіш? Трэба жыць
як набяжыць.

I ўсе з ёю згадзіліся: трэба жыць мірна.
Дык нам яшчэ добра: мы сядзім у хаце. А як тым, што ў

нямецкіх бліндажах? Праўда, тым, хто на гары, жыць
можна. А вось тыя, хто бліжэй да балота, кожную раніцу
цягаюць вёдрамі ваду, што збіраецца за ноч на доле, і
праклінаюць немцаў на чым свет стаіць. Знайшлі, гады, дзе
бліндажы капаць!

Бацькаваму дзядзьку, дзеду Мікалаю, яшчэ
пашанцавала. Хоць у нашу хату ён і не паспеў убіцца, затое
ў яго агарод высокі і ў бліндажы суха. Мы з Санькам памаглі
яму скласці печ, і цяпер дзед у вус не дзьме: сячэ вербы і
грэецца.

А на дварэ не восень і не зіма. То імжыць золкі, дробны,
быццам мак, дождж, то лётаюць белыя мухі, то сякуць па
шыбах снежныя крупы, то зноў ідзе дождж.

— Не пагода, а самая хвароба,— уздыхае бабка.— I як



толькі тыя салдаты ў акопах сядзяць?!
I сапраўды, мы з Глыжкам і кашляем, і перхаем на

розныя галасы: Глыжка — тонка, залівіста, што свісток, а я —
глухім басам, як у бочку. У мяне кашаль нутраны.

— Так-так! — падбадзёрвае нас бабка.— Болей,
нячысцікі, расхрыстаныя бегайце, яшчэ не тое будзе.
Немцаў перажылі, дык кашаль шлункі адаб’е. Гэта ж трэба
— не раўнуючы, як сабакі гаўкаюць!

Сама бабуля ніколі расхрыстанай не бегае. Немаведама
дзе яна знайшла нямецкі фрэнч і хацела, каб я яго насіў.
Толькі не на таго натрапіла — ніякія ўгаворы не памаглі.
Каб хлопцы Адольфам дражнілі?

— Ну і толькі тае бяды,— сказала бабка. Укараціла ў
фрэнча рукавы і цяпер не здымае яго з сябе з раніцы да
позняга вечара.

У вайсковай адзежыне яна вельмі смешная. Фрэнч вісіць
на ёй, як на коліку. Крыссе звісае аж да каленяў, выраз
каўняра шырачэзны.

— Баб, каску табе даць?
— А ідзіце вы свіней пасвіць, мае ўнукі.
Калі бабка, апрануўшы свой «хрэнч», яшчэ накіне на

галаву і падраную, невядома ўжо якога колеру хустку, мы
аж паміраем з рогату.

— Глядзі-тка. Шалдат! — паказвае пальцам Глыжка.
Бабка пакрыўджана падцінае губы, і тады яе барада

ледзь не кранаецца дзюбатага носа. А шчокі западаюць
глыбока-глыбока: у бабкі не засталося ўжо і тых зубоў, што
былі да вайны. Яна засмучана ківае: ну што ты з яго



возьмеш, з гэтага бясштанькі? А на мяне яе добрыя вочы
глядзяць з дакорам. Мне пара ўжо і свой хоць які-небудзь
розум мець.

Стараючыся паказаць, што нашы кепікі ёй не ішлі і не
ехалі, бабка абыякава махае рукой і з пачуццём уласнай
годнасці заўважае:

— Вачам не прыгожа, затое душы радасна.
Я прыціхаю, а Глыжка не сунімаецца. Замурзаны да

самых вачэй, у зрэбных латаных штоніках на адной
шлейцы, ён скача на прымурку і гыгыкае:

— Гы-гы-гы, улашавец!
Ну, гэта ўжо ліха ведае што! Тут нават я цыкнуў на

малога, каб прыкусіў язык. А ў бабкі аж рукі апусціліся. Як
падвязвала фартух, так і кінула не падвязаўшы. Ад крыўды
ў яе задрыжалі губы, але голас зрабіўся такі лагодны, такі
пяшчотны, быццам яна немаведама як узрадавалася, што яе
так назвалі.

— Во дзякуй табе, мой унучак даражэнькі, во і
дачакалася я, мой саколік, ад цябе ласкі...

А сама, папраўляючы стары дзяркач, ідзе міма печы на
кут — збіраецца падмятаць хату.

— Я думала, маё сонейка, што памру і добрага слова ад
цябе не пачую.

Глыжка нават разгубіўся: то на мяне зірне, то на
бабулю і не можа зразумець, чаму гэта яна так мякка сцеле.
Можа, бульбянога каржа зараз дасць, ці што? А калі
ўгледзеў, што каржом тут і не пахне, дык было позна:
пакуль шукаў нагой пячурку, каб ускочыць на печ, дзяркач


