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Тры ружы
–  Што будзем рабіць з бабкай Антонаўнай? – спытала 

старшая медсястра хірургічнага аддзялення Вера ў загадчы-
цы Лідзіі Аляксееўны. – Цеперся ляжыць пасля складанай 
аперацыі на назе, а ніхто не наведвае, не дапамагае. Санітарак 
у нас мала, цяжка спраўляцца. Яе ж дзве дачкі ў Маладзечне 
жывуць, але вачэй не паказваюць.

– То пазваніце ім, паўшчувайце. Думаю, падзейнічае.
– Ды званіла я. Ніякай рэакцыі.
– Што тут зробіш, калі ў кабетаў няма душы. З міліцыяй 

жа іх сюды не прывядзём. Як-небудзь трэба самім спраўляц-
ца.

Дочкі старой бабкі Антонаўны нібы пачулі гэту размову, 
бо на другі дзень абедзьве з’явіліся ў бальніцы. Ды толькі не 
для таго, каб даглядаць маму.

– Што ты на нас жалішся кожнаму стрэчнаму-папярэч-
наму?! – ледзь пераступіўшы парог, пачала тоўстая як капа 
Зіна. – Мы хоць і на пенсіі, але розных клопатаў хапае. Аса-
бліва ў мяне. 

– Авохці, толькі ў цябе? – узвілася крыху старэйшая і ху-
дзейшая Ядзя. – Адзін у цябе клопат – доўга спаць ды шмат 
есці. А як маці ў пазамінулым годзе карову прадала, то ты 
першая па грошы паехала, нават мне нічога не сказала. Каб 
стрыечная сястра Лёдзя не пазваніла, то я, мабыць, і зусім ні-
чога не ведала б.

– Я табе сама пазваніла б, дачушка, але ж тая пляткарка 
Лёдзя апярэдзіла. Ёй абы агонь у чужую хату ўкінуць, – сла-
бым голасам мовіла старэнькая. 

– Бывала, калі парсюка закалю ці авечку зарэжу, то абе-
д зьвюм жа давала, не было ў мяне ні горшай, ні лепшай дач-
кі…

– Урэшце-рэшт тут ёсць аблугоўваючы персанал, мы не 



34

павінны з-пад цябе гаршкі выносіць! – Зіна павалюхалася да 
парога. За ёй, злосна зыркнуўшы на маці, падалася і сястра. 

Худзенькая Антонаўна адвярнулася да сцяны каб ніх-
то не бачыў яе слёз, якія градам каціліся з упалых вачэй. 
Старэнькай было і крыўдна і сорамна перад кабетамі з пала-
ты за такіх няўдалых дочак. 

– Толькі і чакаюць, каб хутчэй адправілася на той свет 
ды ім кватэру аслабаніла… – прарваўся скрозь слёзы балючы 
шэпат. Але яго пачулі.

– От жа ты скажы нелюдзі! – абурылася суседка па па-
лаце бабка Кацярына. – У мяне хоць дзеці і загінулі ў аўта-
катастрофе, затое які слаўны ўнук ёсць. Ён таксама ездзіць у 
Маладзечна, кожны дзень на электрычцы ездзіць у Мінск, бо 
вучыцца там ва універсітэце. Як вернецца, то адразу да мяне 
бяжыць. І ўсё нейкія гасцінцы нясе, клапоціцца, каб хутчэй 
паправілася. 

– То ці ж не відно? А як ласкава абыходзіцца: усё бабулеч-
ка ды бабулечка, не тое, што мае. Слова добрага ад іх не па-
чуеш. – Антонаўна ўжо не хавала слёз. Крыху супакоіўшыся, 
сказала:

– Бачу, учора ён вам такі прыгожы букет васількоў пры-
нёс! Нібы кавалачак неба ў палату ўпаў. 

– Ага, ведае Андрэйка, што гэта мае любімыя кветкі. Не 
якія там ружы ці ліліі, а васількі…

– А мае любімыя – ружы, ды толькі ніхто ніколі іх не да-
рыў…

Назаўтра бабку Антонаўну павезлі на перавязку, і якраз 
у гэты час да Кацярыны прыехаў Андрэй.

– Унучак, вазьмі дома грошай і як будзеш ехаць да мяне, 
купі тры ружы для маёй суседкі. Яна такая адзінокая і няш-
часная… Казала, любіць ружы, але ніхто ніколі ёй не дарыў.

– Будзе зроблена, бабулька! – правёў рукой па русай чу-
прыне высокі відны хлопец. – А што яна любіць есці? Я ку-
плю і ёй, і табе, бо сёння стыпендыю атрымаў, так што і дома 
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браць грошай не трэба. Мая павышаная стыпендыя – ого! 
Немалыя грошы!

…Бабулька Кацярына сканала ноччу. Без скаргаў, без сто-
гну. Заснула і не прачнулася. Андрэй пад вечар зайшоў у па-
лату і ўбачыў, што яе ложак пусты. Ён паклаў на тумбачку 
тры ружы для Антонаўны, і, глытаючы слёзы, моўчкі вый-
шаў. 

– Трымайся, унучак… І чаму гэта добрым людзям так не 
шанцуе ў жыцці? – мовіла ўслед бабка Антонаўна.

Старэнькая не спала ўсю ноч. Ёй так было шкада добрую 
і спагадлівую Кацярыну, так бедавала па Андрэю, што за-
стаўся на свеце адзін-адзінюткі.

– Які ж слаўны хлопец! – шаптала сама сабе. – Бывала, 
прыйдзе і мне то соку прынясе, то пернікаў. І пасцель па-
праўляў…

Мінуў тыдзень, і Андрэй зноў прыйшоў у палату. Ён па-
худзеў, пад прыгожымі сінімі вачамі заляглі кругі.

– Ну як тут маецеся, Антонаўна? Вось прынёс вам да-
машняй яды…

– Ах ты маё дзіцятка! – праслязілася бабулька. – Во дзе 
залатое сэрца ў чалавека!

Андрэй прыходзіў да яе кожны дзень, і яны падоўгу раз-
маўлялі. Аднойчы бабулька падала яму нейкія паперы:

– Унучак, я тут папрасіла добрых людзей, яны прывялі 
натарыуса і ён аформіў усё як належыць. Словам, я дару табе 
сваю трохпакаёвую кватэру.

– Навошта?! Мне ж ёсць дзе жыць…
– А я хітрая: дару табе кватэру, каб ты мяне да смерці да-

гледзеў, бо надта ж не хачу ў дом састарэлых. Я ужо не та-
кая бездапаможная, як была раней: магу і хадзіць па хаце, і 
 якую-кольвечы ежу згатаваць. Не адмаўляйся, унучак, вазьмі, 
бо пры такіх дочках мне не мінуць дома састарэлых…

– Я і так буду вас даглядаць. І не трэба гаварыць пра 
 смер ць. Май на двары, такая ўсюды прыгажосць, усё зацвітае! 
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Доктар сказаў, што вас ужо выпішуць праз тыдзень, то пае-
дзем жыць да мяне.

Усяго паўгода пражыла ў Андрэя бабка Антонаўна. У ла-
сцы і дабрыні пражыла. А пасля пахавання хлопец даведаў-
ся адрас яе дочак, паехаў і прапанаваў перапісаць на іх маце-
рыну кватэру…
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Пра любоў
У тую вясну Каця Карабок расцвіла, нібы півоня. Яна пра-

цавала ў Маладзечне швачкай і пасля работы не заставалася 
там у інтэрнаце, а ляцела ў свае Крышталі. Што-кольвечы да-
памогшы бацькам па гаспадарцы, станавілася ля люстэрка, 
такая стройненькая, прывабная і ладзіла прычоску, малява-
ла твар, а потым апрануўшы самую лепшую сукенку, ішла з 
дому. І так кожны вечар. 

– Куды гэта ты зноў навастрылася? – спытала аднойчы 
маці Настасся.

– У клуб, у кіно.
– Якое кіно? Ты ж учора хадзіла туды, – бубніла незадаво-

лена. – І прывалаклася дадому амаль на світанні.
– Кіно пра любоў. А была доўга таму, што дзве серыі. 
– Не веру, каб яно так доўга ішло…
– Я не вінавата, што апаратура часта ламалася, прыхо-

дзілася чакаць, пакуль кінамеханік наладзіць. І наогул, цяпер 
кожны вечар стануць паказваць кіно пра любоў, па дзве, а то 
і па тры серыі, так што буду доўга.

– От, чаго ты да яе прычапілася? – заступіўся за Кацю ба-
цька. Мікіта быў чалавек памяркоўны, малады душой, яшчэ 
памятаў, як з дзеўкамі да світання слухаў салаўёў. 

Аднойчы вечарам, калі над Крышталямі ва ўсю звінела 
лета, Каця зноў падалася глядзець кіно пра любоў. Яна з два-
ра, а ў двор – суседка Вера Смайлік. Зайшла ў хату, павіта-
лася, для прыліку загаварыла пра тое ды пра сёе, але было 
відаць, што прыйшла з канкрэтнай навіной, бо Вера навіны 
збірала ды разносіла спрытней, чым які блогер. 

– Слухай сюды! – нарэшце прыступіла да галоўнага. – 
Гэта ўчора надвячоркам прапала з пашы мая каза. Была на-
вязана, але сарвалася і некуды знікла. Я пайшла шукаць. 
Аблазіла і выган, і ля палетка з бульбай прайшлася – нідзе 
няма. Пакуль не дайшла туды, дзе пасеяна кукуруза. 



38

– Знайшла? – нецярпліва спытала Настасся, бо ёй гэта 
гісторыя з казой стала надакучаць. 

– Знайшла, каб на яе здыхата! Але ж не толькі казу ўбачы-
ла ў кукурузе, і вашу Кацю з нейкім кавалерам…

– Што?! – Настасся ажно папярхнулася паветрам.
– Што чуеш.
– З якім кавалерам?
– А я ведаю? Цёмна, кажу, было, але нібыта з тых бу-

даўнікоў, што ўзводзяць за вёскай цялятнік. З Маладзечна 
яны…

– Ну я ёй пакажу кіно пра любоў, я ёй пакажу кукуру-
зу! – Настасся схапіла ў качарэжніку чапялу, ды паставіла 
зноў, бо Каці ж дома не было.

Яна амаль да світання чакала дачку, але ненарокам засну-
ла, ледзь карову даіць не праспала. Падаіла, выгнала на пашу 
і злосная пашыбавала ў спальню да Кацінага ложка.  А дач-
кі то дома і няма…

Набіраючыся яшчэ большай злосці, села на табурэтку 
пры кухонным стале, і, дачакаўшыся, пакуль са спальні вый-
дзе Мікіта, накінулася на яго:

– І цяпер ты будзеш за яе заступацца?! Да гэтай пары не 
прывалаклася!

– Вунь ідзе, – глянууўшы ў акно, мовіў Мікіта. – Нідзе не 
дзелася.

Ледзь Каця пераступіла парог, як маці накінулася:
– Во як вазьму які млён, то пакажу табе кіно пра любоў, 

нягодніца!
– Позна, – не спалохалася яе пагроз дачка.
– Што позна?!
– А тое. Цяжарная я…
– Як?!
– Звычайна. Хіба сама не ведаеш?
– Ты чуеш, бацька?!
– Ну…
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– Што рабіць будзем?
– Унука ці ўнучку чакаць, бо што тут ужо зробіш…
– Цяльпук! Табе хоць трава не расці! Мы выгадавалі блуд-

ніцу, зараз у падоле прынясе на пацеху ўсёй вёсцы, а табе 
хоць бы што!

– Бацька ў дзіцяці хто? – спытаў Мікіта, пазіраючы на 
Кацю, якая збіралася на работу. 

– Ага, хто? Усё роўна ж даведаемся, – Настасся адчула 
падтрымку.

– Ды што тут даведвацца? Мішка Голубеў. На будоўлі 
цялятніка працуе, а жыве ў Маладзечна. 

– То няхай бярэ замуж, – падказаў Мікіта. 
– Ага, няхай бярэ! – згадзілася і маці. 
– Пра гэта размовы не было…
– То ў мяне з ім будзе! – дакляраваў бацька. – Ведае пра 

цяжарнасць?
– Ведае. Скрывіўся, як серада на пятніцу…
– Нічога, я яго так скрыўлю, ніколі не выпраміцца! – 

Мікіта сціснуў кулакі. Ён быў самы дужы чалавек у ваколіцы, 
працаваў кавалём. 

Не заходзячы ў кузню, адразу падаўся на будоўлю.
– Голубеў звольніўся з сённяшняга дня. Во заява  ляжыць, – 

паведаміў майстар. 
– Не іголка ў сене, знойдзем, – сказаў дамачадцам Мікіта. – 

Справім вам такое вяселле, усе пазайздросцяць.
– Шукай ветру ў полі… Хіба да яго на кватэру паехаць? – 

прапанавала Настасся. 
У выхадны ўтраіх паехалі па адрасу, які даў майстар.
– Ён ужо кватарантаў пусціў, а сам некуды з’ехаў, – паве-

даміла суседка.
Яны засмуціліся, апусцілі рукі. 
Вечарам сталі глядзець тэлевізар, якраз Славянскі базар 

паказвалі. Раптам сярод гледачоў убачылі Мішку Голубева. 
Ён сядзеў і абдымаў за плечы нейкую таўсматую дзеўку. 
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– Дык гэта ж мая пляменніца Сабіна, што ў Дзьмухаўцах 
за Маладзечна жыве! – пазнала Настасся.

Праз пару дзён яны падаліся ў Дзьмухаўцы.
– Яшчэ і хаваецца! Вось я яму пакажу кіно пра любоў, я 

яму пакажу канцэрт! – сціснуўшы пудовыя кулакі, паабяцаў 
Мікіта. І Настасся з Кацяй паверылі: пакажа…

                                      


