
ДЭПРЭСІЯ 

Апавяданне 

«І чаму людзі так смачна ядуць?» — думаў Джэк, седзячы каля кухоннага 
стала. Яму «свяціла» законная пячэнька пасля ранішняга чаю. Ён бы гэтыя 
пячэнькі еў ды еў, трушчыў ды трушчыў. На жаль, не належыць па рангу. Сабака 
— істота залежная, ѐн на ўтрыманні, на вечным пансіѐне ў гаспадароў. 
Найбольшая прывілея — вылізаць талерку ад марожанага або падставіць галаву 
гаспадыні, калі яна ляжыць на канапе перад тэлевізарам. Каб гладзіла. І то 
адпіхне, калі не ў гуморы. 

Джэк рос разумным «хлопчыкам». У паўгода навучыўся адчыняць дзверы ў 
пакой гаспадыні, будзячы яе шкрабаннем. Зусім нескладана падняцца і націснуць 
лапаю на ручку. Складаней падняць з ложка на прагулку. Для гэтага даводзілася 
браць у зубы шкарпэтку і падсоўваць ѐй пад руку. Пачне адбіраць — хутчэй 
раскатурхаецца і апранецца. Цярпець апрананне было невыносна. Даводзілася 
пакусваць за лыткі (як быў малым) або істэрыць пры дзвярах і грызці павадок, як 
вырас. 

А яшчэ ѐн любіў прыносіць на кухню ручнік. «Дзе наш ручнічок? — спеўна 
пыталася гаспадыня, азіраючыся па баках. — Куды ѐн падзяваўся?» Джэк 
імгненне разважаў, потым кідаўся ў калідор і, памітусіўшыся, прыносіў прапажу. 
Або з сядушкі (куды заносіла яна сама), або з падлогі, куды сцягваў анучку ў 
надзеі на пачастунак. Бо кожны трук з ручнічком заканчваўся, як у цырку, нечым 
смачным. 

«Ну як ты? Ты харасо?» — па-дзіцячы шапялявячы, пыталася пенсіянерка і 
зазірала дружбану ў карыя разумныя вочы. Ну яшчэ б! Джэку ў гарадскім доме 
было «харасо» як нікому. Ён увогуле не павінен быў выжыць. 

Яго маму Муху прывезлі ў вѐску з будоўлі, дзе яна мела ўдачу з'явіцца на 
свет сярод прыкормленай зграйкі бадзяжак. Вы, можа, думаеце, што ў сабак няма 
кармы? З адной галадухі дзікая маладзенькая сучачка трапіла ў другую: ѐй 
трапілася скупая і няласкавая вясковая бабуля. Справа нават не ў скупасці, а ў 
сялянскім дрымучым перакананні, што трымаць сабак трэба на ланцугу і ў чорным 
целе, карміць варанай бульбай (быццам яны свінні!) і ні ў якім разе не пускаць на 
парог хаты. 

На прывязь Муха не далася. Дулю з макам! Бегала па двары самапасам і 
брахала на чужых здалѐку. Няўлоўная і нястрашная (бо дробная), з-за чаго 
атрымала адпаведнае імя. 

Вѐска, дзе гаспадары купілі хату пад дачу, таксама выглядала закінутай і 
дзікаватай. Сярод насельнікаў былі згаданая бабуля Волька, яе больш шчаслівая 
таварышка, да якой часта наведваліся дзеці з унукамі, два пітушчыя браты (адзін 
другога ўрэшце выгнаў), а таксама пара сярэдняга ўзросту вернікаў невядомай 
царквы. Вярнуўшыся на радзіму, расіянка не разабралася ў цэнах і няўдала 
выбрала месца для пасялення. Домам для яе і другога мужа стала спарахнелая, 
даўно зачыненая пачатковая школа. 

Да гэтага Богам забытага паселішча былой Заходняй не даходзіў транспарт, 
бо не праклалі людскай дарогі, адно два разы на тыдзень прыязджала і гудзела 
аўталаўка. Сабак для размнажэння там не назіралася, акрамя недалэгі на прывязі, 
які вартаваў «школу». Тым не менш, Муха рэгулярна, раз за сезон, знікала з двара 
на некалькі дзѐн, каб потым ашчаніцца. Яе дзецьмі гэтак жа рэгулярна баба 
Волька ўгнойвала глебу. 



Дачнікі адчувалі сябе ў вѐсцы чужакамі. З мясцовых, што наведваліся з 
горада, большасць тут нарадзілася і вырасла. Кантактавалі яны самі з сабою, па 
выхадных збіраліся і, дзюбнуўшы, спявалі песні, кожную вясну ўпрыгожвалі крыж 
пры вуліцы і запрашалі бацюшку для асвячэння. Да новенькіх прыходзілі хіба 
цэменту пазычыць ды якога рубероіду. 

Зачапіліся новенькія толькі за адзінокую Вольку. Наведвалі, прывозілі 
гасцінцы, куплялі ѐй на Жданах жывых курэй. Прыбіраць у доме яна не давала, 
але дазваляла падкормліваць гаротную Муху. Тая бліжэй чым за пяць крокаў не 
падыходзіла — паглынала сасіску з лѐту. Пазірала сарамліва, з удзячнасцю 
махала хвосцікам, гэтак праяўляючы сваю лаяльнасць. 

Урэшце ў галаве дачніцы саспеў нечаканы план, і яна сказала бабулі пры 
сустрэчы: «А пакіньце для нас шчанючка». 

Што гэта было? Ці то прыхамаць, ці то дзівацтва, ці то штосьці 
падсвядомае. Справа ў тым, што сабака ў доме быў — знойдзеная калісьці 
караткалапая Віта. Мала ім стала аднаго дармаеда, ці што? 

Баба Волька падзівілася просьбе і з найбліжэйшага па часе прыплоду 
пакінула адзін сляпы камячок. Так Муха ўпершыню зведала шчасце мацярынства, 
а Джэку выпаў джэк-пот: ѐн выйграў жыццѐ. І зусім не такое, як у мамы. Адбылася 
першая сустрэча, першая прыглядка. Таўсматы белы «хлопчык» у рудой папонцы 
(Муха была спрэс рыжай) пазіраў насцярожана. Калі маці падпусціла яго да цыцкі, 
баба дзіву далася. Гляньце, корміць! У вечна галоднай Мухі рана скончылася 
малако. 

Дачнікі трохі вычакалі і забралі шчанюка да сябе. Ён пасяліўся ў 
трохпакаѐвай кватэры, пагрыз пару тапкаў, перахварэў усімі дзяцінымі хваробамі і 
вырас у прыгажуна — трохі меншага за аўчара, але мажнейшага за сваю мамку. У 
ім незнаѐмая жанчына на вуліцы нават прызнала пароду: «Вылітая лайка!» Джэк з 
Вітай лѐгка знайшлі агульную мову. Пасля аперацыі яна не мела полу і магла 
быць проста таварышам. Ніякага гыркання, не тое што паміж гаспадарамі. Маглі 
падурэць, панасіцца па кватэры, цярпліва на адным сядзенні трэсліся ў машыне, 
разам выходзілі на прагулкі. Толькі маладзѐн на павадку, а Віта сама па сабе, 
асобна. Бывала, цюцька дзесьці загульвалася, яе даводзілася клікаць, чакаць, а то 
і шукаць. «Ды яна ўжо, мабыць, не чуе», — казаў гаспадар. 

Трэба дадаць, што раней ад Віты ніхто клопатаў не меў. Паводзіла яна сябе 
ненавязліва, сціпла і ні на што не прэтэндавала з прычыны прыроднай ціхмянасці. 
Джэк спаў на крэсле, растапырыўшы ўсе чатыры лапы, а яна — скруціўшыся 
абаранкам каля ўнітаза (сама такое месца выбрала). Акрамя сабак, у кватэры жыў 
Шэры Звер з круглай, як мячык, галавою. Не Віта, а якраз гэтае непрыемнае 
стварэнне зрабілася Джэку канкурэнтам. Шэры Звер таксама разлічваў на ласку і 
клопат гаспадыні. Але не чакаў ежу цярпліва, як некаторыя, а праціўна звягаў. 
Гэтая каралева на ўсіх пазірала звысоку — з халадзільніка. Кармілі кошку на 
кухоннай мыйцы, але і там сабака навучыўся яе аб'ядаць: калі выгнеш спіну і 
высалапіш язык, то можна дастаць да чужога сподка. 

Джэк не пераносіў сюсюкання гаспадыні з капрызнай любіміцай. Любка, 
рыбуська, верабейка мой шэры. Можна падумаць! Вочы можа выдраць гэты 
«верабейка»! Бег і падстаўляў пад далонь галаву, каб і яму трохі перапала ад іх 
узаемнасці. 

Шмат што разумеў ѐн у свае тры гады, адно не даходзіла да свядомасці: 
адносіны гаспадара і гаспадыні. Жывуць пад адным дахам — і як быццам не 
родныя. То размаўляюць, то не, то ўвогуле на павышаных танах. А найбольш 



здзіўляла новага «члена сям'і» тое, што два чалавекі ніяк не называлі адно 
аднаго. Як быццам мелася нейкае табу, нейкая забарона на вымаўленне імені. 

Ён не ведаў, што так павялося ў іх змоладу. Рана пажаніліся, рана пачалі 
зваць адно аднаго «бацька» і «маці». А зараз, калі для дачок і ўнукаў сталі дзедам 
і бабай, зусім, падобна, забыліся, як іх запісалі бацькі ў метрыках. 

Джэк любіў іх аднолькава. Гаспадар часцей вадзіў на двор, асабліва ўранку, 
часцей дазваляў вольніцу — адпускаў з павадка, прыносіў «сабачую радасць» — 
ліверку. Увечар, стомлены і паддаты, пытаўся ў жонкі: «Сабаку павядзеш?» 
Пытанні былі яго ўлюбѐнай формай зносін. «Чорнага цэлую буханку купіць ці 
палову?» А пасля ўсѐ роўна выявіцца, што купіў не тое і не столькі. 

На сваю гістарычную радзіму Джэк дабіраўся толькі па выхадных, бо 
гаспадар працаваў. Калі пачыналіся зборы і з лоджыі выносілі карзіну для кошкі, 
Джэк вар'яцеў: падскокваў да столі і якатаў, як гончая перад паляваннем. А ў 
машыне лавіў носам паветра з форткі і аглядаў краявіды. У вѐсцы ѐн перш-
наперш прабяжыцца па сядзібе, панюхае мышэй і кратоў у норах, потым 
непрыкметна знікае з вачэй і шуруе на сяло. Калі ў Мухі завялося наступнае дзіця 
(шкада стала, прызналася баба), то лѐтаў да брата пагуляць. Праз год іх мамка 
згінула: увязалася за хартамі і не вярнулася з лесу. Верагодна, замінала 
паляўнічым здабываць звяроў. 

Спаў пѐс на верандзе, расцягнуўшыся на доле паблізу ад гаспадара. З ім жа 
мог выбрацца і ў лес, адкуль прыносіў на сабе па некалькі крывапійцаў-кляшчоў. 
Гаспадыня, войкаючы, брала дома пінцэт, пырскала на поўсць адэкалонам і з 
агідаю здымала няпрошаных гасцей па меры выяўлення. 

Хто мог думаць, што ад аднаго такога ліхадзея згіне іх папялушка Віта? 

Чатырнаццаць год — нямала для сабакі. Спачатку яна перастала есці. У 
ветклініку завялі адразу, там яе паклалі на стол і пракапалі. Назаўтра пракалолі, 
прыпісалі лекі. Нішто не дапамагала. Галадоўка доўжылася і нічога добрага не 
прадвяшчала. Урэшце старэнькая злегла, і гаспадыня паіла яе вадой са шпрыца. 
(Джэк добра ведаў, што такое шпрыц; яго ўколамі даймалі неаднойчы.) Віта 
памірала цішком, не падаючы голасу і, здавалася, усѐ-ўсѐ разумела. Зрэдку 
паднімала галаву і цѐпкала язычком. Так яна прасіла піць. У доме, як хмара, 
павісла прадчуванне бяды. У бяды быў нават свой спецыфічны пах — гэта пах 
намочанай падсцілкі. 

З кожным днѐм Віце рабілася горай, гаспадыня моўчкі плакала і не звяртала 
на Джэка ўвагі. Яна зусім перастала яго гладзіць і толькі механічна выстаўляла 
міску з ежай. Упершыню за многа гадоў рахманая сучачка стала цэнтрам сусвету. 
Гаспадар моўчкі і без бачных эмоцый назіраў за гэтай агоніяй, пакуль яны з 
жонкай не прынялі нейкага рашэння. Абвялую Джэкаву сяброўку ўмасцілі ў вялікую 
дарожную сумку і некуды панеслі. Сумка вярнулася пустою. 

Роўна месяц Джэк зранку не падыходзіў да міскі, ежу прымаў толькі ўвечар. 
Пануры, ляжаў у вітальні, паклаўшы на лапы вялікую галаву. Яго абмацвалі, 
абследавалі, балюча бралі кроў з вуха (таксама падазравалі ўкус кляшча), урэшце 
прывыклі і пачалі думаць, што ѐн проста памяняў рэжым кармлення. Дзівакі! Яны 
так і не даўмеліся, што ў сабакі звычайная дэпрэсія: ѐн сумаваў без сяброўкі. 
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