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Поклiч мары
Ты паклiчаш яе i не знойдзеш,
Толькi скажаш: — А дзе яна? Дзе?
Колькi сцежак за ёю ты пройдзеш,
Нiбы хваля па соннай вадзе...
Ну а потым, калi азiрнешся,
То пабачыш адныя руiны...
Але што гэта — Рэха цi Песня,
Поклiч мары, цi поклiч Радзiмы?..
Гэта ўсё, што навек застанецца,
Пры адзiнай нязменнай умове,
Калi ў сэрцы тваiм свята б'ецца
Беларускае роднае Слова.

Завушнiцы
Мару я пра завушнiцы,
Як у казцы-небылiцы...
Вершы, каб пра iх складалi,
Песнi, каб пра iх спявалi!
Каб, як зорачкi, гарэлi,
Каб у сцюжу сэрца грэлi...
Завушнiцы-блiскавiцы
будуць мне штоночы снiцца...
Да святла iх дакрануся
I, шчаслiвая, прачнуся...

Ганна Рудак
паэтка. Скончыла філалагічны факультэт БДУ.
Друкавалася ў «Верасні».
Нарадзілася ў 1989 годзе ў вёсцы Бортнікі
на Глыбоччыне. Жыве ў Бараўлянах.
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Размова з Богам...
***

Насцi
Ты хочаш не баяцца глыбiнi? —
Стань марской хваляй —
Вечнай, смелай, чуйнай, непакорнай.
Нiбы час, толькi гаючай,
Здольнай зажывiць усе шнары на целе Зямлi.
Нiбы вецер, толькi спакойнай,
Павольнай i паступовай.
Нiбы агонь, толькi моцнай i небяздумнай.
Уявi — ты i ёсць пачатак глыбiнi,
Дык, дурненькая, навошта табе яе баяцца?

Байкалу
Я хачу ў тваю глыбiню,
Я хачу проста стаць тваёй хваляй...
Ты душу адчуваеш маю.
Я не ведаю, што будзе далей.
Ты не верыш, што будзе спакой,
Бо ты ведаеш: прыйдуць людзi.
Адзiнота паўсюль. Ты — мой.
Ты — у сне, бо iнакш не будзе.
Я хацела ўбачыць цябе,
Для мяне ты не проста мора.
Чым глыбей зазiрнеш у цябе —
Тым глыбей ты спасцiгнеш гора...

***
Прыходзiў учора Бог i сказаў, што хоча жыць,
Хоць ужо зусiм стары i бяззубы.
Зубоў дык i не было нiколi, таму ўсё жыццё жаваў аблокi.
А вочы каб не мазолiць — сказаў, што сыдзе ў лес,
Але ў госцi, можа, i зойдзе калi.
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***
Месяц жыць — няма часу тужыць.
Трэба добрай быць
I пяшчотнай.
Трэба ўсiх абдымаць употай, каб
Запомнiць далонi i дотыкi.
Каб не плакалi, што
Не бачылi,
Як сябе я да дна не выпiла,
Пачала дробна-кволую чарку
I паставiла на вакно.
Я не бачу цябе даўно,
Я не чую цябе i не слухаю.
Толькi ты на дне пасткi дыхаеш,
Ты караскаешся i злуешся.
Ты — дзiця з анямелым сэрцам.
Месяц жыць — там пабачу цябе...

Каралi
Пралiцца б у тваё самае глыбокае мора
на самае дно.
Толькi на самае дно.
Там, на мяккай, пяшчотнай падэшве зямлi
ляжаць каралi —
Iх там забылiся Карл i Клара.
Я iх проста знайду —
Але потым зноў хтосьцi скажа, што iх укралi.

***
(...) Сёння Бог зноў прыходзiў — крыж прыносiў.
Сказаў, што трэба трохi пачакаць
i ў кахання крылы вырастуць,
Тады яго анёлы будуць крыжаваць.
I мне было страшна размаўляць з Богам (...)

***
Душу не нараджаюць,
не даюць,
душу — ўдыхаюць...
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А калi цяжка на душы —
Анёлы дыхаюць ў цiшы
i свет трымаюць.
Анёлы плачуць i трымцяць,
нiбыта свечкi,
бо чалавек не можа быць
ЗАЎСЁДЫ вечным.
Яго душа слабее ўдзень,
мацнее ўночы.
Бярэ анёл ў руку далонь i лёс прарочыць...

Майму сумленню
«Печку зрабiлi, каб табе цёпла было, як родзiшся...»
А мне цёпла ад таго, што ты дыхаеш,
цёпла ад таго, што ты пра мяне думаеш,
цёпла, калi ты за мяне молiшся.
Мне так цёпла глядзець у твае сiнiя глыбокiя вочы,
цёпла называць цябе сваiм «байцом-ахоўнiкам»,
цёпла каля цябе плакаць...
Мне цёпла, калi я чую твой голас.
Мне так цёпла ад таго, што мне зрабiлi печку...

***
Калi перастаеш камусьцi верыць,
ты прагнеш волi,
ты бясконца хворы.
Ты, безнадзейна хворы,
хочаш волi,
калi перастаеш камусьцi верыць.

***
Вёрсты мае топчуць ногi мае зламаныя,
Напiсаць бы на небе крык — на ногi не ўстаць.
Вёрсты мае здзеклiва-iмклiвыя
Хутка-хутка i цвёрда-цвёрда бягуць па нагах.
Праламiць лакцямi зямлю — не надыхаешся.
Прарасцi травой — не пара яшчэ!..
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А ранаю быць — мне не рана?
Вы так многа гаворыце
I так многа ведаеце
пра мяне.
Шкада, што я сама пра сябе не памятаю.
Толькi ведаю, што ногi зламаныя
i да неба не дакараскацца.

***
Цалавала цiха цябе ў цемечка.
Пяць пальчыкаў — пяць дзетачак.
Пяць пальчыкаў — пяць дзетачак...
Цалавала цiха ў цемечка i ў скронi.
Ноч не спала.
А раптам засну — i прыснiцца ёй страшны сон.
Ну а што калi будзе снiцца, што знiкла дачушка?
Не спала, цалавала цiха мне скронь i цемечка.
Пяць пальчыкаў — пяць дзетачак.
Так казалi.
Казалi, што дзетачкi — нiбы пальчыкi.
Ну а што ж, слабенькiя, тонкiя,
Знiтаваныя нiткаю ружанцоваю,
Для цябе,
Як адно,
Як жыццё,
Не было б iх — цябе не было б.
Ну а як жа? А як жа не было б iх?
Яны ж раней за мяне дыхаць пачалi.
Я для гэтага нарадзiлася, каб яны не плакалi,
Яны плакалi, клiкалi, не маглi навучыцца
Дыхаць правiльна.
Ну i я спяшалася, каб лагоднай стаць
Для iх мамаю.
Беражы iх, лёс,
Цiхi светлы лёс, напаткайся iм...
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Я так бегла, што сiлы страцiла.
Мае сiлы ў iх, ў гэта веру я.
Пяць дзетачак — пяць пальчыкаў.
Ноч не спала, лiчыла,
А колькi маiх?..
Ноч не спала, лiчыла,
Пяць дзетачак — пяць пальчыкаў,
Раз — два — тры...
Тры ўздыхi, тры мары, тры сонейкi.
Я трымаю жыццё сваё, каб яны раслi,
Я лаўлю кожны сон,
Кожны крок, кожны крык,
Я жыву, бо жыве
Мая непераломная
Крыжаваная
Моцная
Верная
Цiха-цiхая
Запаветная,
Мая самая светлая i адданая ў сэрцы любоў да iх.

***
Сонца няма.
Яно знiкла,
Сышло,
Закацiлася.
Неба — турма —
Захапiла сабе
Усё лепшае.
Ну а ты —
ты жывеш
i дарма
моўчкi клiчаш
з пустэчы
рукамi, зубамi
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i пальцамi
захудалае
шчасце
сваё
што
даўно
разам з сонцам
у небе знiкла
растварылася
расчаравалася
разышлося
i на кавалкi
разбiлася.
Шчасце — дарма
Не бывае.
Неба — турма нямая,
Сонца ў падоле носiць,
Дзецям гасцiнцаў просiць.
Хутка ўжо будзе восень.
Хутка ўжо будзе лёгка...
Толькi глыток бы сонца,
Толькi б прыгаршчы сонца...
Можа жыццё стаць бясконцым,
Калi раптам згасне сонца.

***
Усё згарэла,
А ты
Стала цiхай кляновай слязой
Ў тую ноч, калi ўсё
Захлыналася ў полымi свечкi.
Усё згарэла,
А ты
Стала цiхай кляновай слязой,
Стала цiхай кляновай слязой
I цяпер будзеш вечнай.

паэзія15
***
Я так люблю твае вочы
Бязмежныя.
Сiнiя, светлыя, снежныя, смешныя.
Я так люблю твае вочы
Восенню.
Вечарам, прыцемкам, подыхам, вечнасцю.
Я так люблю твае вочы
Бачыць, любiць, лагодзiць, пяшчоцiць, люляць.
Зачароўваць.
Я так люблю твае вочы ў радасцi,
ў горы, ў самоце, ў пяшчоце.
Ранiцай.
Я так люблю твае вочы любiць,
Заўсёды бачыць бы iх...

Калi б толькi...
(Спроба паэмы)
Свабоднай проста паспяшыць дамоў —
Ад цяжкiх жыццяў, ад заўзятых думак.
Свабоду пiць, свабодай дыхаць зноў,
Свабоду браць, як лепшы падарунак.
Свабодна ўзяць у рукi той спакой,
Што можа толькi там гаiць i мучыць...
Свабодна размаўляць i быць з Табой,
Свабода нас нiколi не разлучыць.
Надыхацца, набегацца ў цiшы,
Цiшы сумлення, горычы сумлення.
Крычыш — крычы, жывеш — пiшы,
Калi няма другога наталення.
Злавiць хоць пару сонечных далоней,
I называць усё такiм, як яно ёсць.
Вось неба сiняе — няхай i будзе сiнiм,
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Трава — зялёная, няхай расце трава.
Душа — празрыстая. Была... Няхай так будзе,
Душу тваю ужо нiчога не ўкрадзе.
Усё так жыва, так кранальна, так iмклiва,
Але нядоўга памяць жывiць лёс...
Цябе няма там больш, ты побач дзесьцi,
Але не там. Ты проста нiбы збоку
Глядзiш на сваё светлае жыццё.
А зараз — ты крадзешся, нiбы злодзей,
I хочаш уварваць сабе шматочак,
Прыгаршчы шчасця, i дзяцiнства, i святла.
Цябе няма там. Дом твой — адзiнокi.
Ён нiбы ёсць яшчэ, але цябе няма.
Цябе няма, цябе — няма, цябе — не будзе.
Ты iншая, не тая, не свая.
Вакол цябе цяпер чужыя людзi.
Жыццё — гульня. Жыццё — абсурд i мiтусня.
Святло ў акно лiхтарыкам засвецiць
I павярнецца шэры медальён.
«Ты верыш мне, ты верыш мне?»
Ды дзе там... Ты прагнеш толькi зноў адчуць спакой.
Прасцей за ўсё лячыць чужыя душы,
Наiўна верачы, што стане iм лягчэй,
Калi сказаць, што ўсё мiне —
I боль, нiбы рака, перавярнецца,
Пральецца, выльецца...
Надыдзе лепшы час.
Ты верыш, што не будзе болей Нас?..
А я не думаю, што я табе патрэбна,
Калi б ты нават так i часта гаварыў.
Ты мог бы не задумвацца i срэбра
Душы маёй змянiць на бляск маны.
Маны i праўды, несусветных болей,
Мяжу натхнення, слодыч забыцця.
А я — не болей за сябе.
Я не слабая. Я i не моцная.
Я проста — проста я.
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Я простая, забiтая, нямая.
Мяне няма, кажу табе ў каторы раз.
Калi жыццё для iншых прамiнае,
Я не магу гаiць iх хворы час.
Я думаю, што будзе ўсё, як трэба.
У iншых, у цябе, мой светлы лёс.
Свабодай наталiцца,
Праўдай загаiцца,
Басанож нахадзiцца,
З мамай нагаварыцца.
Iсцiну спаймаць,
З сабой пасябраваць...
Калi б толькi...

Кацярына Ваданосава
паэтка, музыка, дызайнер, лiдарка музычнага гурта
«Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra». Аўтар
паэтычнага зборнiка «Мiфатворчасць» (2015 г.) i
аднайменнага музычнага альбома (2016 г.).Скончыла
БДПУ iмя Максiма Танка па спецыяльнасцi
«Гiсторыя. Рэлiгiязнаўства». Працуе тэлевядучай
праграмы «Жывая культура» (тэлеканал Беларусь 3)
i выкладчыкам мастацкай вышыўкi ў «Школе
выкшталцоных рукадзелляў». Лаўрэатка шматлiкiх
песенных фестываляў. Нарадзiлася ў 1986 годзе ў
Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Забiць цмока...
Восень
На ўсiх шляхах, на ўсёй зямлi —
Бязлюддзе.
Якiмi ўлетку мы былi —
Забудзем.
Адзенне вецер з дрэваў рваць
Гатовы,
I праглынула цiшыня
Ўсе словы.
I гiне жураўлiны стан
Пад стрэлам,
I, ахiнуўшыся ў туман,
Лес дрэмле.

Санет 3
Кранi маю душу сваiм крылом,
Суцеш яе ў кастрычнiцкай трывозе...
Я крочу па забруджанай дарозе,
Пакiнуўшы даўно спусцелы дом,
Дзе не знайшла спагады i святла:
Я камянела ў вусцiшным спакоi,
Змарнелая незаўважным боем,
Што з цiшынёю столькi дзён вяла.
Iду наперад шляхам сноў i льдоў
I бачу вобраз твой мiж хмар далёкiх —
Яго нясу праз тысячу вякоў!..
Пазнай мяне па ледзьве чутных кроках,
Пусцi ў свой Дом, дзе больш нiколi зноў
Ты не дазволiш мне быць адзiнокай.

Санет 4
Прывет табе, мой сябар. Ты змянiўся.
Ты так няўмела змарнаваў свой дар...
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Дзе горды позiрк, нескароны твар?..
Сярод натоўпу ты амаль згубiўся.
Не чуеш ветру ў шэрай мiтуснi,
Не бачыш сонца за святлом лiхтарнi...
Цi здзейснiў ты свае былыя мары?
Калi апошнi раз ты бачыў сны?
Я помню сорам, жар сваiх прызнанняў,
Пыхлiвы холад твой i лiпеньскую ноч,
А потым — безнадзейнае свiтанне...
Я за ўсмешкай смутак свой схаваю.
Прывет, мой сябар. За натоўпам кроч.
Не бойся — я цябе больш не кахаю.

Санет 5
Тут iсцiна не мае больш вугла:
Увесь мой храм быў перабудаваны,
I готыка парталаў зруйнаваных
Больш не прымае з вiтражоў святла.
Святыя фрэскi разбурылi ўшчэнт
I не чытаюць пропаведзь з амбона.
Бетон i сталь — замест разных калонаў,
Замест батлейкi — Iрада партрэт.
А смокiнг Iрада — у гноi ды крывi,
I перад iм схiляюцца жанчыны,
Што на алтар нясуць дзяцей сваiх,
I мне нiяк не зразумець прычыны,
Чаму нiхто не закрычыць: «Жывi!»
I не схавае сына хоць ў аўчыну.

Санет 6
На белым снезе расквiтнеў мой сад:
Я — гаспадыня холаду i спёкi,
А ты — далёка. Ты заўжды далёка, —
Сiвога мора нескароны брат.
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Не зразумець мне плынь тваiх шляхоў,
Табе ж не крочыць па маiх палетках,
I толькi вецер навявае зрэдку
Мне сны пра мора скрозь iмглу вякоў.
Нашто мне яблыкi з заснежаных галiн,
Руплiва ўзрошчаныя ў пiку перашкодам?..
Гiбее талент мой сярод нямых далiн,
I я зайздрошчу Еве з дзiўным плодам,
Бо накармiць змагла Адама iм...
Мае ж плады гнiюць пад шэрым лёдам.

Санет 7
Запоўнены твой кубак да краёў
Атрутай чорнай, пералiўна-гладкай:
Яе я мушу выпiць без астатку,
Бо ты не церпiш нiчыiх адмоў.
Як выстаяць мне супраць слоў тваiх?
Ты лёгка знiшчыў гонар мой i праўду,
I я, аголеная, п'ю з тваёй пагарды,
I поўняцца атрутай зрок i слых.
Слабы герой — нiколi не герой.
А я — слабая. Паўтараю: «Дзякуй»
I п'ю да дна агiдны твой напой,
Што вяжа вусны даўкiм горкiм смакам,
А ты ў непераможнасцi сваёй
Герой для ўсiх. Бо ты не здольны плакаць.

Вясковы санет 8
Падгледжана ў вёсцы Д.
Каленькi вострыя, як дзюбкi у шпакоў,
I пасмачкi над шэрымi вачамi;
Ты адхiнаеш iх i шэпчаш маме:
«Ўставай, ну, мам!.. Пайшлi хутчэй дамоў!»

Трасеш яе за рукi, за каўнер,
А я баюся выдыхнуць ад жаху,
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Бо падаецца: мацi п'яным ўзмахам
Цябе ударыць, крыкне, адштурхне.
Але яна ляжыць пад ганкам крамы,
Хрыпiць, булькоча нешта у паўсне,
У звыклым для аднавяскоўцаў стане,
I невыносна страшна бачыць мне,
Як ты бярэш на плечы рукi мамы
I цягнеш прэч на кволенькай спiне.

***
Страшна табе, мой дружа?..
Страшна. У зрэнках — цемра.
Той, хто няпраўдзе служыць,
Дулам у спiну цэлiць.
Ведаеш, я пад ранне
Дзетак сваiх снiла:
Быццам iх катавалi,
Ботамi ў твар бiлi.
Крыкам крывава-цяжкiм
Горла мне захлiснула...
Вось што было страшна.
Болей я не заснула.
Ну, а цяпер — ззаду
Чорныя йдуць калоны.
Страх — ўсё адно здрада:
здрада каханым, родным.
Так, нам зламаюць рукi,
Так, нам растопчуць твары,
Але нястрашна, слухай, —
Iм не знявечыць мары.
Дзеля чаго мы крочым
Ускрайкам сваёй магiлы?
Каб нашым дзецям у вочы
Смела глядзець маглi мы.
24.03.2017

паэзія23
***
Кожнай вясной
Хрумсткi налёт
Снег у палях раз'ядае.
Кожнай вясной
Цар-крыгаход
Рэкi з турмы вызваляе.
Кожнай вясной
Ластавак свет
Ладзiць нябёснае ткацтва.
Кожнай вясной
Ты, чалавек,
Хочаш вярнуцца ў юнацтва.
Што ты любiў
Юнай вясной —
Усё табе несла ўдачу:
Рэчак разлiў
Перад сабой
Ты не ўзгадаеш iначай.
Усё, як тады.
Быццам бы зноў
У чыстым каханнi прызнаўся...
Шэра-сiвы
Попел гадоў
З белай душою з'яднаўся.

Забiць цмока
«Работа предстоит мелкая.
Хуже вышивания.
В каждом из них придётся убить дракона.»
Яўген Шварц. «Дракон».

Над намi ўладарыць бязлiтасны цмок —
Краiна пад чорным крылом.
Вядомы яму кожны ўздых, кожны крок,
I мы яго клiчам царом.
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Мы шэрагам стройным iдзем па шляхах,
Што нам пратапталi дзяды,
Але ў кожным сэрцы — сумненнi i страх,
Што нас павядуць не туды.
Наколькi павiнны змянiцца наш свет,
Каб здолелi мы ў iм кахаць?
Што мусiць адбыцца, каб кiнулi ўсе
Маркотна цярпець i маўчаць?
Дзячым Богу за хлеб, а цару — за вiно,
Ладзiм бiтвы за ўраджай,
Ды з выразаў ўсiх разумеем даўно
Толькi два: «Крокам руш!» i «Зважай!»
Тут кожная справа — нiбыта вайна,
А кожны жыхар тут — салдат,
I мэта натоўпу заўсёды адна:
Нiколi нi кроку назад.
На гэтым шляху нас нiхто не вучыў
Адрознiваць бойку i бой,
I ў бiтвах нiхто так i не заслужыў
Раскошу быць проста сабой.
Вер, што наш край абудзiць бясстрашны герой:
Светлым мячом ён выклiча цмока на бой,
Прыйдзе канец палону, нястачы, журбе,
Але як навучыць нас па-новаму жыць
i цмока забiць у сабе?
29.10.2018

***
Зiмовы вецер горла апячэ,
Нiбы вiно з крываўнiка й палыну:
Яго глытаю i хачу яшчэ,
Пакуль яно на вуснах не застыне
Халодным нераскрышаным iльдом —
Яго не растапiць i пацалункам...
Увесь мой свет скаваны белым сном,
Звязаным з лёгкiх снегавых карункаў.
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А ты — гарачы, ты такi жывы,
Як золата, распаленае ў тыглi,
I воскам плоць цячэ ў руках тваiх,
Хаця зiмы маёй ты не спасцiгнуў.

Ведзьма
Павекi мае — туман,
А вусны — рабiны сок,
Агонь ахiнае стан,
Карону звiвае глог.
На ростанях варажыць,
Складаць завiрухам гiмн...
Навошта ты тут, скажы?
Што бачыш ты мiж ялiн?
У кнiгах маiх няма
Прароцтваў пра твой прыход.
Мой светлы!.. Усё дарма:
Табе не расплавiць лёд.
Я чую стагоддзяў дым —
Ён пахне крывёй i сном,
Пад снегам адвечных зiм
Святы бараню агонь.
Цела маё — снягi,
Сэрца маё — агонь;
Скажаш, хто ты такi —
Смеху пачуеш звон.
Я не пайду з табой...
Я не змагу любiць...
Распачынай свой бой —
Полымя не скарыць.
Мiлы мой, смелы!..
Як я хацела б
Сцiшыць пажар у душы...
Снегам празрыстым,
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Белым i чыстым
Я цябе знiшчу...
Бяжы!
З горкiм закляццем
Птушкаю ўзняцца
Ў танцы снягоў i агню...
Чорнай стралою
Дай жа мне волю —
Душу уратуй маю.

Snedronningen1
Дай мне сваю руку:
Не бойся — балюча не будзе.
Праз срэбраную смугу
Дарогу нам сцеле студзень.
Пакрытыя санi мае
Футрамi з гарнастаю...
Я дам табе зорны снег,
Дам табе ўсё, што маю.
Глядзi, як блiшчаць iльды,
I снег адбiрае памяць...
Халодную стынь вады
Накрые буранам замець.
Цi здолееш ты паспець
Мазаiкай бездакорнай
На вечнасць адкласцi смерць
I стаць ад грахоў свабодным?
А дзесьцi гарыць агонь
У зрэнках азёраў фiнскiх...
Вядзьмарка старой рукой
Гайдае вясны калыску,
I плавiцца кроўю снег
Пад звонкiмi капытамi...
Дзяўчынка руйнуе свет,
З крыштальнага льду сатканы.
1 Снежная каралева

паэзія27
Развiтальная песня
Хай завея знадворку гуляе —
Тут полымя жвава гарыць...
Мы ў кубкi вiно налiваем,
Каб цэлую ноч гаварыць.
Мы гаворым пра дзiкiя землi,
Дзе буран ненажэрны не сцiх,
Пра свiтаннi ды шэрую цемру —
Мы гатовыя хутка сысцi.
Кожны выбраў i долю, i зброю:
Хтосьцi — кнiгi, а хтосьцi — мячы...
Мы клянемся, што вернемся з бою,
Не загiнем бясслаўна ўначы.
Застаялiся нашыя конi,
Ў печцы цiха згасае агонь,
Вые вецер за вокнамi дома,
Гэты вечар мiнае, як сон.
Перарвецца дыханне марозам,
Зарыпiць спарахнелы парог —
Мы з прытулка старога сыходзiм,
Бо нязлiчана новых дарог.
Што на свеце больш вабiць, чым воля?
Пыл дарожны, як срэбра, блiшчыць...
Мы, напэўна, не ўбачымся болей,
Але дом гэты нам не забыць.

Уладзiмiр Чараухiн
паэт. Студэнт 5 курса Гомельскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта iмя Францыска Скарыны. Аўтар паэтычных
зборнiкаў (сумесна з Дар'яй Дарошка): «Не наступайте
птице на крыло» (2010 г.) i «Маяк» (2014 г.). Нарадзiўся
ў 1986 годзе ў Гомелi. Жыве ў Гомелi.
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Змрочны анёл
Азярнiцы
Россып зiхотак, блiшчыць Зорны Кол1.
Спiць азярына i пушча наўкол.
З-за аблачын паказалася поўня,
Шухнула ззяннем малочным, халодным.
Ад чаратоў, мiж лiлеяў чароўных,
Сцежка прабегла зiхоткая, роўная.
Раптам яе патрывожылi вiлы,
То з глыбiнi таямнiчай усплылi
Купкай, пабраўшыся разам за ручкi,
Вадзянiковы гарэзныя ўнучкi,
Каб пагуляць колькi часу на волi,
Покуль зара не дзьмухне на вуголле.
I пачалося: смех, пырсканне, вiск.
Лес закрактаў, скасавурыўся ўнiз.
Згледзеў у хвалях рухавыя спiны,
Вырачыў дуплы i веi-галiны,
Шырай расплюшчыў, замёр, не рыпiць —
Хто ж гэта дзiва такое праспiць?
Доўга цi мала iх доўжыўся вэрхал —
Ды прытамiлiся, выйшлi на бераг.
Селi ў кружок на бялюткiм пясочку,
Косы выкручваюць нiбы сарочку.
Ветрык спынiўся, прыкмецiўшы iх,
Ссунуўся ў травы, iкнуў i прыцiх.
З неба данеслася цiха: «Авой» —
Поўня хiтае сiвой галавой:
«Што ж за мужчыны — i гэты туды ж!
Хоць не вылазь ты дзяўчынкам з вады!»
Пруткiя, гнуткiя нiбы лазiны,
Косы зялёныя коцяць па спiне.
Голас празрысты i смех малады
Срэбру падобны крынiчнай вады.
Гора, о гора табе, чалавек,
1

Зорны Кол — беларуская народная назва Палярнай зоркi.
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Як набрыдзеш ты ў лiхую часiну
На азярнiц зорнавокiх мясцiну!
Iх чарадзейнай забраны красой,
Выйдзеш бязвольна з-за схоўных кустоў.
Дзеўкi абдымуць, залашчаць нябогу —
Лепшае ночы не будзе нi ў кога!
Толькi... Абвесцiць зара новы дзень —
Знойдзеш спачын ты ў глыбокай вадзе.
Доўга над возерам рэха звiнела,
Нават калi яшчэ трохi вiднела:
Вёскi далёка i пеўнi далёка.
Толькi калi запалалi аблокi,
Кiнулi гулi свае азярнiцы
Ды падалей ад нялюбай Дзяннiцы
Вёрткiмi рыбкамi ў хвалi нырнулi
Ды пад карчом у прадоннi паснулi.
2016

Вецер i мастачка
Па двары блукае вецер,
шпурляе нагамi смецце.
Ён чакае рудую дзяўчынку
з непаслухмянымi кучарамi,
дзiвачку-мастачку, што па начах,
пакуль нiхто не бачыць,
распiсвае далонi клёнам i каштанам
золатам i барвяным.
А вунь i яна,
i позiрк у яе зачараваны —
сёння ў iх будзе новая алея!
2016

Дзеўчына-сонца
Ты лёгкая, як лiпеньскi дождж!
Калi ты iдзеш басанож
Па жвiрыстай сцежцы,
То ўсе мiнакi
Радуюцца тваёй усмешцы.
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Каштаны i лiпы зашамацелi цiхутка,
Сланечнiк павярнуў летуценныя вочы.
А вунь i яна
З несур'ёзнаю песенькай крочыць
Па ходнiку вузкiм.
Ты святлейшая за сонечны дзень!
Дзяўчынка-няўседа
ў саламянай панамцы i кедах.
Нiхто не павiнен ведаць,
Дзе ты схавала свой цень...
2017

***
Дождж месяцовы iзноў завiтаў у мой сад.
Скрозь пушыстае голле квiтнеючых слiў
Лiецца святло.
I рэдкiя, важкiя кроплi
Сыплюцца ўнiз,
Проста на гулкi бляшаны карнiз,
Звоняць у шыбу бязважкiм стаката.
Сяджу, прыслухоўваюся да перарывiстых тактаў
Маркотнага Лiста.
Каб дапамагчы дажджу,
Я намаляваў на гэтым карнiзе калiсьцi
Белыя клавiшы.
2016

Малына
Пайшоў ураннi па малiны.
Адвёў рукой убок галiну
i ў нетрах цёмнае лiстоты
убачыу мiлую iстоту.
Пунсовы рот i круглы тварык,
што ззяе ўсмешкай як лiхтарык.
Сеў на кукiшкi i пытаю:
«А што за дзеўчына такая?»
Малая слоiк — хоп за спiну
I важна мовiла: «Малына».
2017
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Меч-рака
Балада
Звiнеў, спяваў кавыль пад капытамi.
Гуляўся вецер з грывамi, хвастамi.
Спявала сэрца цемнiка старога.
Ляцела цьма без шляху, без дарогi.
Наперадзе туманяцца абшары,
Што схiляцца пад капыты татараў
I зведаюць уладу iх рукi!
Ды вылецелi конi да ракi.
I блiснуў жах у цемнiка ў вачах.
Вясёлы шал у iх прывяў, зачах.
Рачная плынь ляжала перад iмi,
Нiбыта меч на дарагiм кiлiме.
Адчула сэрца цемнiка ўдалога,
Што гэты меч ляжыць перасцярогай,
Мяжой мiж дзiкiм полем i лясамi,
Мяжой мiж кавылём i каласамi.
Адолеў стэпу сын раптоўны страх.
Ды гэта ж проста рэчка ў чаратах!
Нашто трымцець перад вадой звычайнай,
Калi ў яго паўсвету за плячамi?
Раку татары з коньмi пераплылi,
А там чакаў iх князь
З вялiкай сiлай...
I сеча лютаю была, пяялi стрэлы.
I дзiды з хрустам працiналi целы.
Забiты цемнiк, цьма яго палегла —
Нiводнай жменькi ў дзiкi стэп не збегла.
Суцiхнуў гром i енк, замоўклi гонi.
Пагойдваюцца ў хвалях трупы коней.
Рака, нiбы напоенае джала,
Заваленая целамi ляжала.
Татараў пахавалi пад курганам
Улучна з iх старым, няўдалым ханам.
Ды не сышлi яны ў татарскi рай —
Адпомсцiў iм крывёй залiты край:
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Пакiнуў iх заходзiцца ад смагi.
I слухаюць зялёныя абсягi,
Як енчаць ценi, цягнуцца да хваляў.
Ды Меч-рака ля вуснаў iх без жалю
Ператвараецца ў сталёвае лязо,
Абмытае мядоваю расой,
I рэжа iм бясплотныя далонi —
Такiм быў лёс чужынцаў беззаконных!
Сышлi ў нябыт чародкаю вякi,
Паболела курганаў ля ракi.
Яна iх шчыра ўсiх папераджала,
Мячом блiскучым на шляху ляжала.
Ды нiбы ўсiм намазаны быў мёдам
Лясны свабодны край з яго народам!
I лезуць, лезуць цьмы цераз раку,
На радасць растлусцеламу круку,
Каб скон знайсцi на берагох яе.
Вада бяжыць, iскрыцца i пяе,
А галасы шасцяць мiж чаратамi,
I жвiр змяiцца ссохлымi ратамi:
— Пiць-пiць!..
2017

Рыба
Вецер свiшча ў скарлючаным голлi,
Дрэвы шкрабаюць кiпцямi шыбы,
Шыбы цiхенька енчаць ад болю
I люструюць зiхоткую рыбу —
Круглабокую рыбiну-поўню,
Што плыве ў прамарожаных нетрах
I глядзiць адхланёна i роўна.
А на песнi сiпатыя ветру
Ёй пляваць з высачэзнай званiцы!
I не кiне галоднаму хлеба:
Колькi ў роспачы шыбам не бiцца —
Не дакiнуць малiтвай да неба!
Рыбе тое не трэба.
2018
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Шаман
Барвяныя змеi, iмклiвыя змеi
Танцуюць вясёла.
I чорныя ценi, маўклiвыя ценi
Сыходзяцца ў кола.
Духмяныя травы, дурманныя травы
Ссыпаю з далонi.
Таемнае слова, магутнае слова
Ляцiць у бяздонне.
Дзiкунская песня, гартанная песня
Накручвае сiлы,
I позiрк дзiвосны, страхотна дзiвосны
Сляпы i застылы!
Прасушаны бубен, раз'юшаны бубен
звiнiць i грукоча!
Узносяцца крылы, савiныя крылы,
I птушка рагоча.
У вабную бездань, зiхоткую бездань
Паўз нетры туману
Нябачная сцежка, вужыная сцежка
Бяжыць за шаманам.
2018

Навальнiца
Прыслухайцеся да дажджу — хiба так ходзяць?
Дождж прыязджае на вазку. А як жа йначай?
Вазок пастуквае, рыпiць. Храпе рамiзнiк.
Ён можа ехаць так дзень i два, а то i тыдзень.
Чаму так моцна цягне ў сон, як дождж праедзе?
Бо мы падселi да яго, пакуль ён трызнiў..
Вазок пастуквае, рыпiць. Вада булькоча.
Храпе вазак, храпiм i мы, а конь рагоча!
2018

паэзія35
Змрочны анёл
У стромкiм касцёле паўсюдна фiгуры,
Што выраслi з каменя, дрэва i фарбы.
Мiж iмi анёл, што глядзiць з верхатуры
Са скепсiсам, жалем i трохi з пагардай.
Адкуль у вачах яго гэткая горыч
I твар нiбы ў рымскага легiянера?
Напэўна разьбяр быў не ў добрым гуморы,
Цi страцiў у людства апошнюю веру.
Пад позiркам гэтым страхотна i сыра.
Па спiне — мароз. Ты дрыжыш, як трысцiнка.
Капаешся ў сэрцы iмклiва i шчыра —
Не ў стане намацаць гарчыцы крупiнку.
Анёл пазiрае, i хмурацца бровы.
Ён мае шмат словаў пра род чалавечы.
Ды толькi на шчасце мы — клопат Хрыстовы,
Атара ваўчыная ў шкурах авечых.
2018

Наста Кудасава
паэтка. Аўтар кніг паэзіі: «Лісце маіх рук», «Рыбы», «Маё
невымаўля» (2016 г.). Скончыла філалагічны факультэт
і магістратуру БДУ. Нарадзілася ў 1984 годзе ў Рагачове.
Жыве ў Рагачове.
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Веру й дыханню Твайму...
***
Так свяцiцца Iмя,
так iдзе Валадарства Тваё,
быццам хтосьцi ў грудзях мне прарэзаў
аконны праём
i ўтрапёна ўзiраецца ў свет
зноў жывымi вачыма —
сумны вязень, даўно забыты,
дзiвак нiчыйны.
Кажа:
«Госпадзе, ну i адчайная ж
воля Твая!
Але што нi дасi, вось ён я —
Твой маленькi ваяр,
Твой даверлiвы блазан,
пылок на Тваiм плашчы...
Праўда ж, хораша разам, скажы?
Ну, чаму Ты маўчыш?
Хай да моташы ўвiшнае тло мне давалася ў знакi,
але ўсё, што я вынес адсюль, —
гэта енк падзякi.
Вось я —
выцiснуў боль,
выбiў змрок,
перажыў зiму.
...Ладна,
Бог з iм, са словам,
я веру
й дыханню
Твайму».

***
мёртвым не балiць, а мне — баляць,
баляць мае мёртвыя,
колькi нi замоўчвай, нi выкрэслiвай, нi перагортвай,
колькi нi спрабуй трымацца верай у паняверцы...
мёртвыя мае, ну як там? пiшацца вам?
пяецца?
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цi хапае крылаў анёльскiх — без рук рукацца?
цi не надакучвае воблачны вечны шпацыр?
што там застаецца iсным?
што там лiчыцца важным?
хiба гэты чорны — мiж чорных лiчбаў — працяжнiк?
хiба гэта ўсё, што нажываем мы ў зямным нашым доме?
а зялёны жолуд на далонi? а каханы ў абдоймах?
а сняжынкi дотык?
а любоў, што так распальвала сэрца?
дзе яно дзяваецца?
ў якую дамавiну кладзецца?
цi мы гэта снiм?
цi, можа, толькi падаёмся жывымi?
неба, набрынялае маўчаннем, — цёплай вечнасцi вымя —
залiвае даўкай цiшынёй пустых пытанняў прадонне,
нiбы ўсё, што ёсць тут, — толькi дождж,
самотны дождж жыццядойны...

***
Схамянiся, самотная схiмнiца,
бачыш,
ветах да вулiцаў хiлiцца,
тонкай ножкай
жывое намацвае
мiж дамамi, палацамi, пляцамi.
Схамянiся,
пачуй, як упрошвае:
«Не згарай! Дарагая, харошая...
Мiж аблудаў пустэчы прагорклай
не згарай,
будзь маёй зоркай...»

***
проста iсцi
мiма пярэстых iсцiн,
мiма чужых далоняў, каханых калiсьцi,
мiма чужога зроку,
змроку чужога,
проста iсцi
скрозь дакучлiвых шораў шоргат,
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мiма пустых апалонаў,
усiх палонаў,
слухаць, як вецер пяе ў шавялюрах клёнаў,
слухаць, як тулiцца восень да ног сонным лiсцем,
проста iсцi,
бо дарога i ёсць выйсце.

***
Няхай шчыруе памiж намi злосць,
няхай пячэ ўспамiн аб тым, хто здрадзiў, —
ёсць зорны дождж
i ёсць брунатны лось,
застылы светаром на даляглядзе.
Ёсць провiд рыб, ёсць вера вераб'я —
i ўсё жыве,
жыве любовi дзеля:
апенька сэрцам горнецца да пня,
прадуць анёлы нам на лёс кудзелю...
I жабчын хор свой улюбёны верш
пяе на ўсе лады, раздзьмуўшы шчокi, —
усё жыве.
I недзе ты — жывеш,
такi каханы i такi далёкi...

***
Крык бiнтую маўчаннем лiстоў
i жыву —
найспавiцейшай з мумiй.
Гэта я — твой адданы нiхто!
Гэта я па табе сумую
так,
што лета,
сарваўшы ланцуг,
збегла прэч ад нуды каляндарнай,
i цяпер у нас ёсць толькi цуд,
i дай Бог,
каб
не марны.
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***
боль скасаваў ва ўсiх мовах пустое «разам»
днi без цябе шамацяць пад нагамi друзам
памяць стаiць над душою ў дурацкiх рызах
вусны ў сутоннях начэй выглядаюць парэзам
гэтак нядоўга й да прозы дайсцi, а значыць
час выбiрацца адсюль i пад небам ночыць
час даць дарогу маўчанню, вачам — сiнечу
веры сланечнiк адпойваць жыццём крынiчным
значыць, нiчога не значаць карункi датаў
крокаў пакуты, пяшчоты чужой крэдыты
значыць, ёсць толькi свабода i ветру дотык
i цiшыня, што не ведае словаў «дзе ты»

***
Сосны пальцамi тонкiмi келiхi шышак уздымуць
за любоў, што гаiла нас праўдай у здрадах i зiмах,
там, дзе стрэламi ў спiну аддзячыць мне мацi-радзiма,
сосны ў пальцах няскораных келiхi шышак уздымуць...
I забудзецца ўсё, чым жыла я i ў сне, i наяве:
цёплы шлях у радзiмках каштанаў, пяшчота i травень...
Дух мой вольны прысядзе на беразе Кортэлан'ярвi,
i забудзецца ўсё, што балела, —
i ў сне, i наяве.

Ладага
Гэта Ладага ўсё распарола зубчастымi шхерамi:
пазрывала пароляў бiнты — дагала, дагала...
Каб я здолела ўбачыць сябе,
каб я зноўку паверыла
ў iмавернасць глыбiнь, у жыцця незасмечаны лад.
Гэта Ладага, Ладага як на далонi разгортвала —
замiж крыку штандараў —
зямлi малiтоўны кiлiм.
Каб люляць маўклiню,
покуль б'ецца зялёная Кортэла —
непрымроены вырай, пакiнуты ў сэрцы маiм.

Дар'я Раманенка. «Рамантычная».
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Вольга Лiхадзiеўская
празаiк.Скончыла фiлфак БДУ. Друкавалася
ў «Маладосцi». Нарадзiлася ў 1992 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Каця
Каця вучылася на трэцiм курсе ўнiверсiтэта. I не сказаць, каб была яна
завучкай там якой, але часу не ставала катастрафiчна. Пра сябе дзяўчына
ўзгадвала толькi пасля сесii, а тое i яшчэ радзей. Тлумачылася гэта яшчэ i
тым, што Каця вучылася на праграмiста. Яе больш цiкавiлi праграмы, розныя
прылады, нават робаты былi ёй больш блiзкiя, чым яна сама i людзi.
I вось у такiя праявы, калi мозг падказваў ёй, што яна ўсё ж чалавек, Каця
пачынала брацца за сябе. Шпацыравала па горадзе, хадзiла ў кавярнi, цырульнi.
Аднойчы, якраз пасля зiмовай сесii, Каця вырашыла схадзiць падстрыгчыся. Студэнцкiя павер'i дазвалялi гэта зрабiць: маўляў, iдзi, састрыгай свае веды, больш яны не спатрэбяцца. Недалёка была адна недарагая цырульня,
што задавальняла дзяўчыну, пагатоў, нiчога моднага на галаве рабiць яна не
збiралася. Каб патрапiць да майстра, трэба было толькi пасядзець у чарзе.
Было адзiнаццаць гадзiн дня, калi дзяўчына ўвайшла ў цырульню. Аднак, Каця
зусiм забылася на тое, што скончылiся зiмовыя святы, i ўсе рэзка ўзгадваюць
пра тое, што трэба сябе неяк прыбраць i пазначыць этап новага жыцця. Таму ў
гэтыя днi чарга была досыць вялiкая. Дзяўчына ўсё ж вырашыла не вяртацца
дадому, а застацца пачакаць.
Да дзвюх гадзiн дня пенсiянераў стрыглi не па 5 рублёў, а па 4. Гэта таксама стварала пэўную чаргу.
Каця сядзела i чакала. У мужчынскую залу амаль нiкога не было. Дый што
там iх стрыгчы, тых мужыкоў, шах-мах — i гатова. Здаецца, яны не паспявалi
зайсцi, а ўжо выходзiлi. Iшло як па канвееры. А вось у жаночую... сядзелi i чакалi. Нехта сядзеў фарбавацца, нехта стрыгчыся, а нехта i першае, i другое.
Пачакаўшы трохi, i паглядзеўшы пару серый нейкай мутнi, якую запусцiлi на
экране, каб клiенты не сумавалi, Каця пачала задумвацца, каб сысцi назад
дадому. Але з iншага боку паразважала, што заўтра ўсё адно давядзецца прыходзiць сюды. «Не, лепш ужо раз адмучыцца i зрабiць», — думала Каця. I Каця
мучылася. Пасля другой серыi пачалася трэцяя, а пасля трэцяй зноў першая.
«Вiдаць, не паспелi ўсё спампаваць. Не чакалi, што такая чарга будзе», — усплыла думка. Так яна прасядзела дзве гадзiны. Чарга, здаецца, не паменела
i нават не збiралася. Усе сядзелi ў чаканнi з вачыма поўнымi надзей, калi ля
iх праходзiў майстр. Каця за гэты час пераглядала серыял трэцi раз. Патроху
запамiнала рэплiкi i паслядоўнасць кадраў.
Калi гадзiннiк паказаў 13.55, адмiнiстратарка аб'явiла: «Сканчваецца час
для пенсiянераў, стрыжка будзе па 5 рублёў».
— Як па пяць? Вось жа ж...Эт, не паспела... Заўтра зноў iсцi цi што?.. Я ўжо
чацвёрты дзень пастрыгчыся не магу. Чарга не даходзiць... — пачалi далятаць галасы раз'юшаных кабет.
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Але было вядома, што заўтра яны прыйдуць зноў, будуць выпрабоўваць
удачу, пакуль не дамогуцца свайго.
Паступова зала пусцела. I чарга ператварылася ў такую невялiчкую суполку па iнтарэсах.
Выйшла маладая цырульнiца i павяла за сабой жанчыну, якая займала
чаргу перад Кацяй. Сэрца Кацi трохi затрапятала, бо яна разумела: хутка выйдуць i па яе. Пачынаць глядзець серыял у чацвёрты раз было больш нецiкава,
хоць яна глядзела на экран безуважна. У галаве круцiлiся думкi: якую б стрыжку зрабiць.
I вось з-за дзвярэй паказаўся майстр. Гэта быў мужчына. Упершыню яе
будзе стрыгчы не яна, а ён. Нават цiкава стала. Дзесьцi Каця чытала, што ў
мужчын лепш атрымлiваюцца жаночыя стрыжкi, а ў жанчын, адпаведна, мужчынскiя. Бо супрацьлеглы бок бачыць, што з'яўляецца прыгажосцю для яго.
Майстр пасадзiў Кацю ў скураны фатэль i запытаўся:
— Як будзем стрыгчыся?
— Ну я нават не ведаю, можа, вы прапануеце. Бо я стрыгуся неяк аднатыпна.
— Ёсць iдэя... — усмешлiва сказаў цырульнiк i, завярнуўшы Кацю ў чорную
накiдку, пачаў пырскаць валасы. — Дарэчы, з вас 5 рублёў.
— Добра, — усмiхнулася Каця ў люстэрка.
Майстр намачыў валасы, пачаў iх дзялiць на некалькi частак, запытваўся,
цi не балюча ёй. I пачаўся сам працэс стрыжкi. Дзяўчына пазiрала ў адлюстраванне, як падаюць мокрыя састрыжаныя пасмы валасоў. Як яны ўтвараюць
круг вакол фатэля, у якiм яна сядзела. Цырульнiк сыпаў жартамi, расказваў
пра святы, Каця таксама ўстаўляла колькi слоў, але больш за ўсё чакала, што
ж там за iдэю прыдумаў майстр. У вынiку яны так загаварылiся, што не заўважылi, як састрыглi паўгалавы. Адзiн бок быў выстрыжаны амаль пад корань.
На другiм жа ж раскiдана купка патлаў. Выпадкова ў адно i тое ж iмгненне абое
зiрнулi ў люстэрка, на вачах адбiлася неразуменне: як такое магло здарыцца.
Майстар пачаў прыдумляць, што можна было зрабiць, каб уратаваць стрыжку, Каця думала пра тое, колькi ёй трэба будзе сядзець дома i не выходзiць,
пакуль усё не адрасце. Яшчэ яна ўзгадала, што можна на крайнi выпадак павязаць хустку, так бывае робяць для паказу сваёй крутасцi розныя маладзёны. Але ж увесь час у ёй хадзiць не будзеш. Дзяўчына стала праклiнаць гэты
дзень, яе трэсла. Пачыналася iстэрыка. Цырульнiк не ведаў, што рабiць. Ён
стаяў разгублены, узгадваў, чаму яго вучылi на курсах. «Валасы не зубы —
вырастуць. Не, гэта не дапаможа. Халера... i клеем не прыклеiш. Божа, што
рабiць? Святы гэтыя зусiм мозг выжлукцiлi. Задумаўся пра курава — i во табе», — усё шукаў патрэбных слоў i не знаходзiў нiяк.
Першай узмалiлася Каця:
— Давайце проста састрыжэм, каб раслi роўна.
Мужчыну не знайшлося чаго сказаць, i ён пагадзiўся. Кацю абстрыглi, пакiнулi якiх сантыметры тры. Яна баялася глядзець у люстэрка, твар скрывiўся
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ад роспачы, яна стала падобная да старой цёткi. Дзяўчына падышла да касы,
каб аплацiць за стрыжку.
— Сiстэма знiжак для пенсiянераў ужо скончылася. Таму з вас 5 рублёў.
— Ааааа...— даносiлася аднекуль знутры. Каця кiнула 5 рублёў на стол i
ўцякла.
Пасля гэтага дзяўчына яшчэ доўга не хадзiла стрыгчыся. I само слова «цырульня» стала для яе роўным фiльму жахаў.

Няўдалы хабар
Напярэдаднi 23 лютага дырэктарка адной дзяржаўнай установы накiравала Лiзу — свой шосты палец левай рукi — «прагуляцца». Дзяўчыне трэба
было аддаць два пакункi. У адным ляжала нешта лёгкае, загорнутае ў паперу, якую звычайна не шкадуюць, i прадавачкi старанна ўкручваюць у яе
набытыя шкарпэткi ды майкi. Сам пакет быў стракаты, i ўсё крычала пра тое,
што ў грамадстве чакаюць нейкага свята. Другi пакунак быў менш насычаны
фарбамi, важыў таксама няшмат, i там таксама вiднелася такая ж папера.
Дырэктарка ўзяла ў рукi пакеты перад тым, як аддаць iх Лiзе. Падымала па
чарзе то адзiн пакет, то другi, нiбыта тая спартоўка. Урэшце зрабiла хiтры
ход. «Не, гэты во яркi яму можа i не спадабаецца, дый ён ажно крычыць пра
нешта такое... Лiшняя ўвага. Не, Хваевiчу аддадзiм», — i вырашыўшы так,
памяняла начынку пакетаў. Лiза глядзела за рухамi дырэктаркi i думала пра
сваё.
— Вось што, Лiзок, — працягнула дырэктарка, — вазьмi вось гэты i адвязi ў
мiнiстэрства, — працягнула яна першы пакет, — аддасi сакратарцы, скажаш,
каб аддала нашаму шэфу, а гэты завязеш Хваевiчу, ну гэтаму гамзатаму, што
нам палiцы навешваў. Трэба ж павiншаваць...
— Ааа, — узгадала Лiза пра такую асобу ў iхнiм офiсе, якi тут больш расказваў розныя здарэннi са свайго жыцця i пiў каву, чым працаваў. Але гамзатым
ён не быў. Проста дырэктарка любiла называць усiх нiжэйшых стварэнняў паза дырэктарскай пасадай рознымi абразлiвымi мянушкамi.
Лiза глядзела на два гэтыя пакеты i спрабавала прыгадаць тое нядаўняе,
пра што казала бос. Як жартавалi падначаленыя: бос — мацi вос. Яшчэ раз
запытацца, якi пакет каму аддаваць, Лiза засаромелася. Яна ведала, што начальнiца гэта не можа трываць. Атрымаўшы пакеты, Лiза накiнула палiто i
выйшла за дзверы офiса.

***
Iшоўшы па вулiцы, Лiза намагалася ўзгадаць, якi менавiта пакет каму аддаць. Зiрнуць унутр яна баялася. Увесь офiс катастрафiчна баяўся «панi Бос
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чырвоны нос». Хоць зусiм чырвоны ён i не быў. Хiба, толькi на марозе. Лiзе
здавалася, што нават у пакет укiнута камера вiдэаназiрання. Дзяўчына вырашыла думаць лагiчна: «Калi гэта мiнiстр, значыць i пакет мусiць быць адпаведны...блiскучы такi, яркi. Каб усе разумелi: вось ён — зорка».
Добра што i Хваевiч, i iх мiнiстэрскi шэф сядзелi ў адным будынку, толькi,
зразумела, на розных пасадах i заробках.
Лiза забегла ў мiнiстэрства, паднялася на другi паверх да сакратаркi.
— Добры дзень!
— Добры дзень!
— Я з Дзяцкага офiса, трэба перадаць вось гэты пакуначак Мiкалаю Кiрылавiчу.
— Няма праблем. Безумоўна.
— Дзякую!
— Калi ласка!
Аддаўшы пакет, Лiза пайшла на трэцi паверх, дзе хадзiў Хваевiч i глядзеў,
што б яму можна было зрабiць за дзень, каб не бадзяцца па калiдоры проста
так.
— Аа, Лiзок! — прывiтаўся Хваевiч.
— Добры дзень! Я якраз да Вас! Вось... — i працягнула невялiкi пакунак да
трохi стомленага ад бадзяння Хваевiча.
— Ооо! I шмат шкарпэтак дырэктарка дорыць? — жартам запытаўся той. —
Ну, нiчога... у гаспадарцы спатрэбiцца.
Лiза лагодна ўсмiхнулася, яны яшчэ трохi пасядзелi, пагаварылi.
— Вось чаму гэтым усё, а нам нiчога, дзядзька Максiм?
— Ну, Лiз... я i сам не ведаю. I здаецца, ну, не дурнейшыя за iх, а няма
гэтай валасатай рукi цi што. Рэдка калi па мазгах бяруць, усе чакаюць — дай
ды дай...
I зноў тэма пайшла пра такое балюча-глабальнае, што ўсяго яны шрубы ў
гэтай будынiне абсурду, а як далей жыць — адказу нiхто не дасць. I то цi не
ведаюць, цi не хочуць казаць. Трохi пасумавалi, трохi i павесялiлiся. I добра
так развiталiся.

***
Праз паўгадзiны мiнiстр у пакеце знайшоў дзве пары шкарпэтак i чорныя
майткi. Ён нiчога не зразумеў i кiнуўся тэлефанаваць Бос-дыхлафос. Роў з
абодвух канцоў быў страшэнны. Яны не маглi зразумець: у якi момант сiстэма
дала збой.
Хвалевiч жа знайшоў чатыры пачакi розных партрэтаў прэзiдэнтаў ЗША.
Шчасце, якога ён так чакаў, само прыйшло да яго. Цяпер трэба было надзейна
схаваць у кiшэню тое жаданае i бегчы да сваёй мары.
А Лiза... Лiза нi пра што яшчэ не ведала, яна iшла дадому. I чамусьцi на душы было радасна.
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Мясакамбiнат
У той вечар далёка было чуваць голас з прапускнога пункта мясакамбiната.
Гэта быў голас адчаю, пагроз, пераплецены са страчанай надзеяй i страхам. У
адной жанчыны ў звычайнай скураной торбе ахоўнiкi выявiлi чатыры кiлаграмы мяса i столькi ж кiлаграмаў сасiсак, намотаных на жаночае цела: на талiю
(якой амаль не было), на ногi, i нават пару сасiсак укладзеныя...ага, мiж ног.
Адзiн ахоўнiк размаўляў з жанчынай, спрабаваў прывесцi яе ў адэкватны стан
пасля шоку, калi яе накрылi. Другi ж займаў нейтральную пазiцыю: ён проста
назiраў за тым, што адбываецца. Жанчына бiла сябе ў грудзi, усё крычала,
што гэты кавалак мяса ёй падкiнулi.
— А што вы тады можаце сказаць пра сасiскi? Як яны на вас апынулiся?
— Ды не брала я iх. Няўжо я якая бедная, што купiць не магу...
— А як яны патрапiлi? Скажаце: укруцiў хто iх на вас? — пры гэтых словах
другi яшчэ досыць малады ахоўнiк пачаў рагатаць.
— Ах, ты ж боўдзiла бесчалавечнае. Скуль я ведаю? Хто там мне ўкруцiў?
На абед выйшла... Прыйшла нiбыта нармальна ўсё было. А цяпер во сама
адчула, што ў сасiсках.
— Так, вы мне тут не залiвайце. Скралi — дык i прызнайцеся. Я выклiкаю
дырэктара.
— Якога табе дырэктара... як што, дык адразу дырэктара. Я табе яшчэ раз
кажу: не брала я нi таго мяса, нi тых сасiсак.
— Як гэта не бралi? Калi ўсе доказы на вас.
— Ну што мне табе сказаць... А Божачкi...— пачала заходзiцца цётка.
— Пеця, — гукнуў старэйшы, — нясi паперу, будзем складаць акцiк.
— Ну што я табе такога зрабiла, — не сунiмалася жанчына.
— Анiчога! Проста закон такi i ўсё.
— Вось акт, Паўлавiч, — Пеця неяк бадзёра i з пашанай уручыў аркуш паперы свайму старэйшаму калегу.
— Ага. Вось i добра. Ну, — звярнуўся Паўлавiч да жанчыны, — давай расказвай, як усё адбылося.
— Не буду я табе нiчога казаць. Ты мне хто?.. Нiхто!
— Не хочаш так, будзе iнакш. Пеця, набiрай дырэктару. Надакучыла яна
мне ўжо, — Паўлавiч разышоўся. Гэта было заўважна
Ад гэтых слоў жанчына зноў узбушавалася, але перамянiла сваю пазiцыю,
паспрабавала прымiрыцца.
— Паўлавiч, не трэба. Ну давай разыдземся, як нiчога i не было.
— Ага! Захацела... Кожны дзень выносiш, а цяпер ядры яго... нiчога не было.
— Дык а я што? Усе бяруць, i я бяру.
— Усе бяруць... — паспрабаваў перадражнiць Паўлавiч. — Мо i бяруць, але
ж нi па столькi за раз.
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— Дык я ж не адна жыву. У мяне ж муж, двое сыноў. Усiх накармi. Дачка
вунь вучыцца ў Мiнск паехала. Ведама, там пражывеш на стыпендыю... А катлецiну якую заўжды хочацца. Яна на выхадныя прыедзе, я ёй i перадаю заўсёды мяска, адбiўных цi яшчэ чаго.
— Што ты мне расказваеш? Скрала, дык ты так i скажы... Дый жа ж не па
столькi красцi...
— Табе проста няма чаго самому з працы ўзяць, вось ты i зайздросцiш.
— Ну ты ведаеш... маўчала б лепей.
— Даўно яшчэ жарт такi хадзiў: «Калi хочаш жыць у шчасцi, трэба красцi,
красцi, красцi».
— От, я гляджу ты ўжо ашчаслiвiлася... Ну ўзяла ты таго мяса. Але ж навошта ўкручвацца ў сасiскi. Табе iх самой не гадка есцi будзе?
— Крадзенае не пахне.
— Ага, я i бачу, што не пахне. Толькi ты iм прапахнеш.
— Усё, набiраю дырэктару...
— Ну хочаш. Вазьмi гэта мяса сабе. Я сёння абыдуся. Ну вазьмi, толькi не
пiшы нiчога i не кажы...
— Усё, надакучылi мне гэтае пустое плявузганне...няма калi. Пеця, набiраю
дырэктару.
I тут было зразумела, што нiчога не ўратуе. Нават плач не здолее дапамагчы.

***
Назаўтра жанчыну звольнiлi. Ахоўнiкi атрымалi прэмiю ў памеры двух кiлаграмаў мяса. Некалькi дзён нiхто нiчога не краў, пакуль не забылi гэты выпадак.
Жанчына ж цяпер сама працуе, як гэта нi дзiўна, ахоўнiцай. Праўда, гэта
i нi фабрыка, i нi завод, а звычайны сметнiк, дзе яна нацiскае на кнопку, каб
падняць цi апусцiць шлагбаум для праезду машын. Аднак, i на тым сметнiку
знаходзiць што прынесцi дадому, бо не можа заснуць, каб нешта не скрасцi.

Раб Ота
Жыў сабе на свеце чалавек па iменi Ота. I ўсё б нiчога, i жыў бы сабе спакойна, але ён быў рабом. Пагатоў, рабом ад нараджэння. Бацькi былi такiя
ж. Яны заўсёды казалi пра школу, унiверсiтэты, пра тое, што трэба знайсцi
добрую працу, а там глядзiш — i жанiцца можна, i Оцiкаў гадаваць. I хлопец iм
верыў. Бацькi ж! Ота адхадзiў i ў школу, i ва ўнiверсiтэт, пасля i яшчэ ў адзiн,
якi скончыў паралельна з тым. Не тое, каб на выдатна, але i ў горшых не лiчыўся. Перад сваiм першым сумоўем цыганкi наваражылi яму добрую кар'еру
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i багацце — абы ён аддаў iм свае два рублi з кiшэнi, якiя ён браў на булачку i
гарбату. Ота даверыўся чорным вачам i аддаў грошы. Было б больш, аддаў
бы i тыя. Што не зробiш пад уплывам прыгожай хлуснi, якой штодзённа прагнуць вушы.
I вось поўны надзей Ота пакрочыў на сумоўе. Зайшоўшы ў прасторны высокi будынак, Ота спачатку разгубiўся.
— Вам да каго? — запытала светлая дзяўчына, трохi пасмiхаючыся.
— А-а...Э-э. Мне на сумоўе.
— Ага. Ну вы так не хвалюйцеся. Хадземце.
I светлая павяла яго па доўгiм калiдоры, паказаўшы на дзверы галоўнага,
усмiхнулася i пайшла назад.
Ота трохi пастаяў пад дзвярыма, сабраўся i пагрукаў. Расчынiў дзверы,
зрабiў крок i выдаў:
— Добры дзень! Я наконт працы.
Той, што сядзеў у кабiнеце, злосна паглядзеў на Оту, што хлопец ажно
спалохаўся i падумаў: «Ну ўсё, завалiў. Што чытаў тыя iнструкцыi пра манеры паводзiн падчас сумоўя, што не чытаў...» Галоўны паказаў на дзверы
i сказаў:
— Яшчэ раз выйдзеце i зайдзiце.
Ота выйшаў. Чамусьцi ў гэты момант яму захацелася бегчы адсюль, але ён
пераадолеў сябе i пагрукаў яшчэ раз.
— Добры дзень! Я наконт працы.
Галоўны ўсмiхнуўся ў свае пухкiя вусны i выцадзiў:
— Ну вось! Цяпер зусiм iншая справа.
Хоць, як падалося Оту, памiж першым яго груканнем у дзверы i другiм не
было рознiцы. Ота прысеў насупраць, i пачалася размова. Сумоўе адбывалася як i заўсёды. Дырэктар нешта пасопваў, рабiў выгляд, што яму не
вельмi цiкава, хто будзе працаваць на гэтай вакантнай пасадзе: Ота цi яшчэ
хтосьцi. Але ў галаве ён даўно пракруцiў колькi можна высмактаць сiл i энергii з гэтага маладога хлопца, таму чакаў хутчэйшага падпiсання кантракта.
Ота ж у сваю чаргу не ведаў, як сябе паводзiць з дырэктарам, бо на сумоўi
быў упершыню. Ён нават не ведаў на якi заробак яму разлiчваць. А дырэктар, безумоўна, пра гэта ўсё ведаў, таму прапанаваў мiнiмальны заробак,
акрэслiўшыя яго «дастойным для маладога спецыялiста, у якога толькi пачынаецца кар'ера», i што «гэта пакуль максiмум», а там глядзiш i «павышэнне пры добрай працы гарантавана». У Ота не засталося выбару, асаблiва
пасля таго, як узгадаў цыганак, якiя напелi сёння зранку яму пра перспектывы жыцця. I ён пагадзiўся.
Прыйшоўшы дадому i агучыўшы радасную вестку бацькам, селi за стол, каб
адсвяткаваць.
— Ну, каб усё атрымалася! — выгукнуў бацька.
— Цяпер можна i нявесту шукаць, — дадала мацi.
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***
Першы дзень на новым месцы, якое замянiла аўдыторыю ўнiверсiтэта,
нiчым асаблiва не адрознiвалася ад iхняй бiбiлiятэкi на факультэце. Такiя ж
сталы, такiя ж крэслы, камп'ютары. I таксама можна гаварыць памiж сабой,
але нягучна. Новыя знаёмствы, усе разглядаюць яго, аднак робяць гэта неяк
незаўважна, каб ён не бачыў. У кабiнеце раздаецца ляскат клавiятуры. I так
сiнхронна, нават музычна. Нiбы не ў офiсе сядзiш, а ў фiлармонii. Час ад часу
звонiць тэлефон, аўтаматычна даводзiцца адказваць завучаным тэкстам. Гэта
звычайна рабiлi дзяўчыны, якiя тут адпрацавалi гады тры. Яны маглi гаварыць
i адначасова набiраць нешта на камп'ютары, маглi разглядаць сябе ў люстэрка, паралельна лiставацца з сябрамi праз Viber. Iм нават чатыры рукi не трэба
было, яны паспявалi. Усе гэтыя дзяўчаты сядзелi ў чаканнi павышэння, калi iх
перавядуць на другi паверх. Там, казалi, жыццё iншае. Больш гонаровае...
Падчас абеду ўсе з першага паверха разыходзiлiся, стаялi хто з кавай, хто
з гарбатай i давiлiся ранiшнiмi бутэрбродамi. Другi паверх накiроўваўся ў танную кавярню насупраць, трэцi ж паверх замаўляў ежу ў офiс.
Па абедзе ўсё пачыналася наноў, толькi ўжо iшло на спад. Усе чакалi шасцi
гадзiн, калi можна сiгануць з працы.
Першы дзень на новым месцы заўсёды цяжкi, таму Ота прыцёгся дадому
стомлены. Доўга не мог заснуць. Усё здавалася, што набiрае нешта на камп'ютары. У галаве пульсавала, раздавалiся тэлефонныя званкi. Так працягвалася
пару тыдняў, а пасля Ота прывык.

***
У характары Оты было дзве мяжы: нармальна i надакучыла ўсё гэта, гары
яно гарам. I яны заўсёды ўзнiкалi ў яго галаве. Адна мяжа замяняла другую
ў залежнасцi ад настрою i падзей, што адбывалiся навокал. Што не вельмi
напачатку падабалася Оту, дык гэта тое, што ён быў на пасадзе раба, але начальнiкi хутка яго пераўпэўнiлi:
— Як гэта ганарова займаць такую пасаду. Бацькi ж таксама з такiх?
— Так, — адказаў разгублена Ота.
— Ну вось. Ты ж, можна сказаць, дынастыю працягваеш. Вось ты толькi паслухай: я — дырэктар, вунь — той намеснiк дырэктара, топ-менеджар. Ну! Як
смешна гучыць: дырэктар, нейкi намеснiк дырэктара. Той увогуле топ. Гучыць
як марожанае. Пакуль скажаш, дык забудзешся, як самога завуць. А ты — раб.
Коратка i зразумела.
— Ну, можа, яно i так , — пагадзiўся Ота.
I ён ўжо болей не зважаў на сваю пасаду — звыкся.
Дырэктар нi так часта заходзiў у iх кабiнет. Яны ўсе лiчылiся нiжнiм паверхам ва ўсiх сэнсах, тым не менш, iм любiлi прыдумляць розныя вар'яцкiя заданнi. Было ўражанне, што ўсе яны, хто працуе ў гэтым кабiнеце, сядзяць пад
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нейкiм шкляным купалам, а вакол яго сабралася купка адмiнiстрацыi i назiрае
за iмi: справяцца цi не.
Што больш за ўсё не падабалася Оту, дык гэта тое, што заўсёды начальству трэба было ўсмiхацца, нават калi табе нi кропелькi не весела.
Неяк iх сабралi на чарговы сход. Ён звычайна адбываўся штотыднёва па
пятнiцах, каб нiхто раней не сышоў дадому. I вось дырэктар вядзе сход, i тут
справа даходзiць да анектотаў. Яму ж трэба паказаць, што з гумарам усё як
мае быць. Захапляльна расказвае, расказвае, спыняецца. Апынулася, што гэта канец, а нiхто не зразумеў, толькi калi пачаў дырэктар рагатаць, то тады i
ўцямiлi, што канец, i пачалi раздзiмаць вусны ва ўсмешцы, хоць нiкому смяяцца не хацелася. Дрэнь анекдот той быў.
— Ой, Мiкалай Паўлавiч, вы такi жартаўнiк! — першай спрабавала пырскацца смехам сакратарка.
— Ой не магу. Жонцы раскажу, памрэ ад смеху. Ха-ха-ха. — доўга яшчэ
чулася ў зале.
Але Оту чамусьцi было сумна ад гэтага, i на жарт ён нават не пасмiхнуўся.
Мабыць, ён быў адзiным з усёй залы, якому хацелася плакаць ад пачутага. Тут
саслужбовец, якi сядзеў у тым жа ж кабiнеце, што i Ота, штурхнуў яго ў плячо:
— Рагачы, дурань. А то прэмii не будзе.
Ота паглядзеў на яго безуважна, але выдавiў усмешку, праўда, без гучнага
смеху.

***
Аднойчы iх аддзелу загадалi выканаць праект, рэалiзацыя якога разлiчвалася на тры гады. Адна рэстарацыя пачала несцi выдаткi, бо часта даводзiлася выкiдаць сапсаваныя прадукты. Ну рыбу пратухлую можна ў сушы закруцiць — усё адно ад iх усе труцяцца, з агароднiны — суп зварыць, нават малако
выкарыстаць можна. А вараныя яйкi? Вось тут праблема. Дырэктр акрэслiў
задачу на сходзе: вараныя яйкi перарабiць у сырыя. Усе схапiлiся за галовы
ад генiяльнасцi iдэi. Як яны не маглi дадумацца да такога! Калi можна з сырога
зрабiць варанае, то магчыма i адваротнае.
Рэстарацыя вылучыла на праект грошы i пералiчыла iх на рахунак фiрмы
Оты. Але ў хуткiм часе месца дырэктара заняў яго намеснiк. Куды дзеўся той
— невядома. Праўда, грошы таксама невядома дзе. Таму цяпер офiс амаль
за так працуе на рэстарацыю, робiць iм рэкламу. Пытанне яек пакуль вiсiць у
паветры, хоць ужо прайшло тры гады.

***
Мiнаў час. Ота хадзiў пяць дзён на тыдзень на працу, вяртаўся дадому. Але
нiякай цiкавасцi ў жыццi не было. Вольнага часу станавiлася ўсё менш. Ён нават забыў, калi апошнi раз сустракаўся з сябрамi.
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Грошай трохi было, але ў асноўным усе яны разыходзiлiся на ежу. Адзенне
рэдка калi набывалася. Бывала, што даводзiлася насiць дзiравыя шкарпэткi.
Аднак, не праблема: у чаравiках нiхто не бачыць, якiя яны. Тое ж было i з майткамi. Ота данашваў свае юнацкiя з Мiкi-Маусам. Пра парфуму размовы нават
не было. Хлопец часта хадзiў у гандлёвыя цэнтры, дзе раздавалi напырсканыя парфумай паперкi, iх ён асцярожна клаў у кiшэнi i насiў некалькi дзён,
пакуль пах не выветрываўся. А пасля зноў iшоў у гандлёвы цэнтр, i добрыя
дзяўчаты давалi яму паперкi, спадзеючыся на тое, што ўсё ж такi ён набудзе
нешта з парфумы. Ота заўсёды браў тыя паперкi — дзеля iх ён i хадзiў у тыя
цэнтры, непрыкметна клаў у кiшэнi i iшоў далей, робячы выгляд, што ён iдзе
ў гандлёвiк нешта набываць. За адсутнасцю грошай, яго цешыла толькi тое,
што заўсёды ў кiшэнi быў новы пах. А так набыў бы сабе флакон, надакучыў
бы той. I што пасля рабiць? Зрэшты, гэта быў самападман.
Гадзiннiкавыя стрэлкi круцiлiся, а прадказаннi варажбiтак усё так i не спраўджвалiся. У апошнi момант яго пачала непакоiць думка, што цыганкi таксама,
як i ён, працуюць на таго ж дырэктара. I яшчэ больш жахала, што калi нiчога
не спраўдзiцца, то пасля смерцi паставяць помнiк, на якiм будзе выбiта яго
пасада — раб.
Тут пахаваны раб Ота. Жах!

Фунтаопт
Цётка Ала, наслухаўшыся па тэлевiзары пра выйграныя машыны i кватэры
ў гульнi ад «Фунтаопта», вырашыла выпрабаваць лёс. Жанчына рэдка хадзiла ў вялiкiя крамы. Яны яе палохалi. Здавалася, увойдзеш — i больш нiколi
адтуль не выйдзеш. Згубiшся там, цi яшчэ якая трасца здарыцца. Часцей у
краму хадзiў муж. Але ён таксама губляўся ў iх. Па сто разоў тэлефанаваў,
запытваўся, што купiць, хоць заўсёды запiсваў на паперцы, якiя прадукты трэба. Зрэшты, з гэтай паперкай ён хадзiў нi адзiн раз. Дый навошта пiсаць, калi i
кожны раз адно i тое ж: малако, кефiр, батон, мука i г.д. Аднак, усё адно званiў.
I голас быў нейкi разгублены, як у школьнiка. Сына Ала ў краму адпраўляць
баялася: ён быў яшчэ больш разгублены, чым бацька.
Дык вось гэтым суботнiм днём цётка Ала, пагартаўшы на сайце рэкламу ад
«Фунтаопта» i паглядзеўшы, якi тавар трэба купiць, каб выйграць прыз, накiравалася ў краму.
У галаве яна перабiрала камбiнацыi прадуктаў, якiя будзе браць. Праўда,
учора яны хадзiлi з мужам закупляцца на тыдзень у «Родны кут», а сёння
натхнiў яе тэлевiзар прызамi. «Вось дзе дурная галава... каб ведала, дык не
пайшлi б учора, — думала Ала, — абы толькi нiчога непатрэбнага не ўзяць. Бо
ведаю я iх: уключаць музыку, ходзiш, як п'яны, прытанцоўваеш i бярэш, што
бачыш, бо такое пачуццё, нiбы цябе здымаюць у нейкiм шоу».
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Увайшоўшы ў краму, адчула прыемнае цяпло пасля халоднай вулiцы. Цётка Ала ўзяла кошык i пайшла прыглядацца да палiц з таварам. Яна памятала,
што на «тавары ўдачы» сёння быў шакалад. Яго першым i ўгледзела. Паклала ў кошык i пайшла далей. Побач хадзiлi людзi. Падлiчвалi на калькулятары колькi яшчэ трэба дакупiць, каб было на 10 рублёў. У цётку Алу ледзь
не заехаў раз'юшаны мужык з вазком, у якiм быў толькi глазураваны сырок.
Жанчыну раздражнялi такiя пакупнiкi, што сноўдаюць з гэтымi вазкамi, i каб
хоць шмат бралi, а то два тавары закiнуць i бразгочуць па плiтцы, i нiяк не
размiнуцца з iмi.
На акцыi стаяла чырвоная iкра. I хоць яе цётка Ала ела рэдка, можна сказаць, нiколi, — усё ж узяла. «Ат, хай будзе. На Вялiкдзень з'есца», — усцешыла сама сябе жанчына. Трэба ж было набраць, каб на прыз хапiла. Прайшоўшыся ў бок малочных прадуктаў, заўважыла на акцыi кефiр. Паглядзела на
дату выпуску i паклала ў кошык.
Паўсюль мiгцеў чырвоны колер, якi крычаў пра знiжкi, перакрэсленыя лiчбы. I чым далей iшла жанчына, тым усё цяжэй было руцэ. Цётка Ала сама не
заўважыла, як не стала месца ў кошыку. Гэта азначала, што трэба было iсцi
да касы.
Чарга стаяла вялiкая. Выходны ж дзень! Усе прыйшлi закупляцца, а можа,
некаторыя пасля таго, як i яна, паглядзелi па тэлевiзары на шчаслiўчыкаў, што
выйгралi прызы. Гэта ж так проста: набраў на 10 рублёў — i новую кватэру
атрымай.
I кожны з гэтых людзей упэўнены, што наступнай суботай менавiта ён стане
пераможцам.
Цётка Ала неяк паглыбiлася ў думкi i толькi цяпер зразумела, што набрала
чаго i не трэба было. Але адступаць было позна. Выйсцi з чаргi было няёмка.
«Толькi б грошай хапiла», — прамiльгнула ў галаве.
Прадавачка няспешна падносiла прадукты да апарата, раздаваўся «пiп»,
запаўнялiся пакеты. Зрэшты, гэтых «пiпаў» было аж занадта. За некалькi гадзiн праслухоўвання гэтай моднай музыкi можна было звар'яцець. «I як яны
тут працуюць...», — думалася ёй.
Ну вось i яе чарга. Дачакалася. Раскладае ўсё, што ўпiхнула ў кошык. Чаго
там толькi няма! Здаецца, месяц можна не хадзiць у крамы. Цётка Ала падыходзiць блiжэй да касiркi, i тут яе ўвагу спынiла жанчына гадоў за шэсцьдзясят,
якая стаяла па правы бок ад яе:
— Вы збiраеце бонсцiкаў?
Цётка Ала спачатку не зразумела пра што яна, а пасля ўзгадала. Неяк бачыла ў аўтобусе, як малыя паказвалi адно аднаму малыя гумовыя штукi, падобныя на соплі.
— Ды не. Не збiраю.
— Як будуць бонсцiкi, дайце iх мне. Бо я бачу ў вас iх шмат будзе.
— Добра.
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I вось касiрка пачала абслугоўваць цётку Алу. Разгарнула адразу два пакеты, бо было вiдаць: у адзiн усё не змесцiцца. Яшчэ раз у думках цётка Ала
абазвала сябе «дурной галавой», паабяцала, што больш нiколi не прыпрэцца
ў такiя крамы, калi прыз будзе не яе.
— З вас роўна сто рублёў, — сказала касiрка, — накапляльная карта ёсць?
— Так, безумоўна, — сказала цётка Ала, а сама сабе яшчэ дадала: «Каб не
было, хрэн бы я тут закупку рабiла. I так столькi не планавала браць. Але ўжо
што атрымалася...Усё дзеля прыза... усё дзеля выйгрышу».
Прыклаўшы карту, касiрка сказала:
— Дзевяноста дзевяць семдзясят дзевяць.
«Ну хоць пару капеек», — iранiчна падумала жанчына.
— Вось вам яшчэ шэсць бонсцiкаў.
Цётка Ала ўзяла iх i аддала той жанчыне, якая з нецярпеннем чакала. Тая
падзяквала i паклала iх у кiшэню.
Разлiчыўшыся i ўзяўшы два пакеты, цётка Ала адчула яшчэ большы цяжар.
Цешыла толькi думка пра наступную суботу i прыз. Адыходзячы, яна пачула
голас той жанчыны, якi звяртаўся да iншага пакупнiка:
— Вы збiраеце бонсцiкаў?..

***
У наступную суботу, калi па тэлевiзары паказвалi ў прамым эфiры розыгрыш прызоў, цётка Ала сядзела ў чаканнi, трохi нервавалася. Вядоўца даставаў са слоiка нумары, паказваў на камеру, усе вохкалi. Спачатку разыгралi
адну машыну, пасля другую, нумар цёткi Алы ўсё нiяк не выпадаў, пасля разыгралi трэцюю — i ўсё не тое. Жанчына пачынала ўжо злавацца. Толькi суцяшала думка пра кватэру. I калi разыгрывалi яе, яна ажно ўстала з канапы,
адкрыла рот i замерла... Але нумар зноў не супаў. Яна не магла даць веры,
як яна, якая накупiла на 100 рублёў рознай непатрэбшчыны, не выйграла той
прыз, праз якi i хадзiла ў тую краму. Жанчына злавалася, лаялася. Нават сын
выйшаў з пакоя i, усмiхнуўшыся, выдаў: «Гэта я разумею... малайца. А тое
мне: не сварыся ды не сварыся». Але цётка Ала яго не слухала. Яна гатова
была зараз не тое што лаяцца, а падпалiць гэты тэлевiзар разам з вядоўцамi,
якiя лыбiлiся з экрана. Нярвознасць i шок у хаце панавалi яшчэ пару дзён. Цётка Ала адмаўлялася ад ежы i пачувалася дрэнна. Толькi праз некалькi дзён
яна ачухалася, хоць усё яшчэ не давала веры, што нiчога не выйграла. Нават
бонсцiкi — i тыя не ў яе.
На першы погляд здавалася, што цётка Ала засталася такой жа як i раней,
але гэта толькi здавалася. Яна працягвае штосуботу глядзець розыгрышы i
спадзяецца, што ўсё ж выпадзе яе нумар, бо раптам на яе той раз забылiся...
Жанчына не можа адэкватна рэагаваць на слова «знiжка», якое заставiла яе
купiць столькi непатрэбнага, i ўвогуле, з таго часу яна ходзiць закупляцца выключна ў «Родны кут».
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Ялiнка
Гэтае здарэнне адбылося напярэдаднi дзён, калi паветра, падаецца, прапахла мандарынамi, але не ўсе могуць улавiць гэты водар, бо пазакладала
насы — распачаўся сезон вiрусаў. Дзён, у якiя хутка пусцее гаманец: набываюць тое, што i не трэба, а яшчэ гэтыя чэргi... Тых дзён, якiя суправаджалiся неверагоднай колькасцю ежы, якую можна было есцi на працягу месяца.
Дзён, у якiя цябе не лiчаць за вар'ята, калi ты на галаву начэплiваеш рогi
аленя на абручы i рагочаш на ўвесь раён. Карацей, тых самых дзён, назва
якiм — Каляды.
Менавiта такiмi днямi, а калi быць больш дакладным, 27 снежня каля дзясятай гадзiны вечара, Хведар Ячкоўскi выйшаў з дому з сякерай, каб ссекчы елку. Лес быў побач, але ж секчы дрэвы ў iм было нельга. Леснiкам там
розным можна, а вось iншым — не. Хведар не быў леснiком. Ён проста быў
чалавекам...
Дык вось за тое, што нехта без згоды ляснiчага зрэжа дрэўца, не запалацiўшы таму самаму ляснiчаму пэўную суму, штраф быў гарантаваны. А ўжо
якi — будуць вырашаць у судзе: чым больш зарабляеш, тым большы штраф.
Ячкоўскi спадзяваўся, што нiкога ў лесе такой цемрай не будзе, i ён зможа
без цяжкасцяў прыцягнуць елку дадому. Ну не набываць жа яе, жывучы побач
з лесам... Вядома, на кiрмашах iх прадаецца да халеры: i вялiкiя, i маленькiя,
i нават да елак не падобныя. Але ж усё каштуе грошай... Неба было цёмнае,
але зоркi гарэлi ярка. Хведар у думках ужо соладка ўяўляў, што вось ён хутка
ссячэ елачку, прынясе яе ў пакой, жонка плясне ў ладкi i выкрыкне: «Супер!»
I яны спакойна, без нiякай мiтуснi заўтра яе ўпрыгожаць, i стане елка ялiнкай.
Вось з такiмi салодкiмi марамi падышоў Ячкоўскi да купкi елак. Бяры — не хачу. Праўда, сем з iх былi чамусьцi лысаватыя, без iглiцы. Яны стаялi побач.
Ячкоўкi прыгледзеўся да ўсiх дрэў, i позiрк спынiўся на адной — самай прыгожай.
I толькi ён замахнуўся сякерай на зялёную чараўнiцу — на галаву ўпала
шышка. Ды так моцна дзеўбанула, што Хведар не ўтрымаўся i выгукнуў: «Бляха! Падла!» Замахнуўся другi раз. Тут на галаву пасыпалася iглiца, i нейкi голас басам гаркнуў:
— Ты ненармальны цi што? Табе ж далi зразумець: не сячы. На халеру
лезеш?..
Хведар быў у шоку. Хто гэта мог быць? Ён баяўся паварухнуцца. Нават галавой не круцiў, проста вычыма пакасавурыўся, але нiкога не заўважыў.
— Нiчога не разумею, — цiха прамовiў Ячкоўскi,— нiкога няма, а голас нiбы
ля вуха хтось выгукнуў. Паспрабаваць хiба што яшчэ раз.
I Хведар замахнуўся з усяе сiлы. I адначасова на яго пасыпаўся дождж з
iглiцы. А нечы голас прабасiў на ўсю моц:
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— Дурань, ты супакоiшся цi не? Што з першага разу не даходзiць? Вось скажы мне: я прыходжу да цябе дадому i бяруся секчы твае ногi?..
— Божа. Хто тут? — спалохаўся Ячкоўскi.
— Я тут. I я не Божа, — пацiшэў голас i нават трохi павесялеў.
— Клава, гэта ты? Вырашыла мяне разыграць. Адпомсцiць трохi. Я табе
грошы аддам, ты толькi не турбуйся! Але ж лоўка ты прыдумала напалохаць
мяне, — i тут Хведар засмяяўся. — Выходзь ужо. Чаго хаваешся?
— Што мне хавацца. Я i так перад табой.
— Дзе? — не ўцямiў Хведар, i ўсмешка знiкла з твару.
— Ну вось стаю такая прыгожая, трохi ў снезе, — адказаў голас.
— Ты? Ты елка? — ледзь вымавiў Хведар i пракаўтнуў камяк у горле.
— Не, блiн, пiхта.
— Божа... Дапрацаваўся. Казала мне жонка: «Кiдай працу на гэтай лакавай
фабрыцы, адныя хiмiкаты. Чым ты дыхаеш?»
— Чаго сюды прыцёгся, хiмiкат?
— Ну зусiм звар'яцеў, — спалохаўся Ячкоўскi канчаткова. Пачаў лэпаць па
кiшэнях у пошуку якога сродку. Вiдаць, каб адцягнуць момант асэнсавання
ўсяго, што з iм цяпер адбываецца. Хоць у кiшэнях нiчога не было. Яны былi
пустыя, i Хведар пра тое ведаў. Ён нават мабiльны пакiнуў дома.
— Прыйшоў мяне забiваць, а цяпер я мушу суцяшаць цябе. Во дажылася...
Аёечкi-аёй. За дзесяць гадоў першы раз такое раблю. Звычайна шышку кiну i
ўсё, iглiцы там сыпану трохi, а тут такi ўпарты трапiўся, — дакарала елка, нiбы
школьная настаўнiца.
— Навошта я прыйшоў у лес. Ааа?... — Хведар быў на мяжы адчаю.
— I я пра тое. Навошта вы лезеце сюды. Дома не сядзiцца. Лес — наша
жыллёвая плошча, ваша вунь стаiць, з блокаў нешта злепленае. Вось там i
сядзiце. Дык жа не — трэба сюды прыцегцiся i секануць каго.
«Калi я яе не ссяку, то сапраўды звар'яцею, — думаў Хведар. — Елка... I гаворыць. Дурноцце! Перапрацаваў, мусiць, за тыдзень. Столькi ж спраў было. I
гэтая падрыхтоўка да святаў. Ой...Ссяку i ўсё.»
I тут ён замахнуўся, але не паспела лязо крануць кары: Хведара зноў засыпала градам шышак i iглiцы.
Абстрэл елкi быў няшчадны. Зялёныя кулi ўпiвалiся ў скуру, як пчолы... А
пад iм на снезе разрасталася пляма крывi.
— Ну ўсё. Яшчэ адзiн. I калi яны ўжо супакояцца?.. — сказаў голас. — Толькi прыгажосць сваю на iх трацiм, давядзецца цэлы год лысаю стаяць. Трохi
iголак засталося, але што гэта за прычоскi. За гэты тыдзень ужо ад васьмi
адбiлiся. А яны ўсё адно лезуць...

***
На наступны дзень Хведара знайшлi. Ён быў нежывы. Твару нельга было
пазнаць — увесь у шчэцi з iглiцы. Па тэлевiзары ў кватэры Мiкiты Пуслоўска-
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га ў хронiцы крымiналу аб'явiлi: «...Гэта ўжо восьмая ахвяра. Знойдзены пад
елкай у крывi, як i ў астатнiх здарэннях. Цi былi яны ўсе самагубцамi цi звар'яцелымi — невядома. Прыкмет нападу не выяўлена. Будзьце пiльнымi! Па
факту смерцi праводзiцца праверка, калi вы валодаеце нейкай iнфармацыяй,
патэлефануйце, калi ласка, на нумар аддзела мiлiцыi.»
— Вось чаго толькi не здараецца, — вымавiў у роздуме Мiкiта i пачаў нацягваць на сябе куртку. Ужо выходзячы з дзвярэй крыкнуў жонцы: — Мань, ну я
пайшоў у лес па елку. Хутка буду...
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Аповед пра век Траянаў
(Мiфалагiчнае)
Смяяўся звонка. Неспатольна прагнуў выпiць сваiм шаломам сiнi свет. Ужо
трымаў у руках глыбокi, бяздонны, закаваны ў жалезныя берагi. Узiраўся. Вагаўся. Баяўся выпусцiць... Цi бачыў што? Быў жа такiм прагным, якiм можа
рабiцца адно смяротны, гнаны нясцерпным жаданнем стаць самым... Шаноўным. Слаўным! I ўсё выпiць дарэшты, бы той цуда-юда. Я некалi бачыў яго.
Лятавы. Пранiклiвы. Сквапны.
Мы стаялi за гэтым прагным утрох, нябачныя, неадступныя. I цешыўся моцна чарадзейны Баян i ўжо быў гатовы высока ўзнесцi яго ў славе. Абыякава
маўчаў вячысты Траян, за безлiч стагоддзяў цi аднойчы бачыў важна-шаноўных, цi аднойчы сустракаў дапраўды слаўных, дык чаму ж дзiвiцца... А я? Нiхто. Зусiм не боскi, анi колькi не вечны. Чаму не схацеў бласлаўляць гэтага, з
цяжкiм шаломам? Ведаў жа, што i лёс ягоны будзе цяжкiм...
Шкадаваў. А каго... Цябе, вялiкi сiнявокi Доне, ты ж брат родны майго Дняпра Славуцiча, дарма, што плешчаш спеўна ў шаломе халодным. Сам халодны, сам неспатольны... Хоць няма такой смагi, якую б ты не здолеў наталiць.
Хто ж гэта цягнецца да тваёй прыгажосцi? Хто ж гэта пагражае тваёй велiчы...
Не змог бы за цябе дараваць нiкому.
— Блаславi яго. Ён — смелы абаронца, — не так сказаў Баян, як папрасiў.
Абыякава змаўчаў Траян, не ўзрадаваўся новаму герою. А каму мог узрадавацца? Ахвоча паглядзеў бы на такога...
Не блаславiў, хоць i самому было смуткоўна. Смелы абаронца адно ў тваiх
песнях. Не паверыў у гэтага смяротнага ды на цуду-юду падобнага!
— Хiтры ж ты! — усмiхнуўся мне ласкава, Баяне. — Але памятай, што нi
хiтраму, нi спрытнаму, нi чарадзею дасцiпнаму...
— Волi нашай не мiнуць! — цепнуў усёвiдушчымi вачыма Траян. — Не зайздросцi смяротнай славе! Не клiч задарма Карну, як рабiў некалi...
Я змаўчаў. Яшчэ пабарукаюся з вашай воляй. Яшчэ пагляджу на цябе, Баяне, якi лёгка пабег па гонкiм высозным ствале палахлiвай рыжай вавёрачкай!
Куды, то ж добра ведаю, але як абярнуўся... I лоўка, i таропка. Паважаю цябе,
ведны ўнуча, хоць i слухаешся безадмоўна дзедавага слова.
Я ж слухацца не люблю. Мабыць, чуйна хвалююся, як гудамi-перагудамi
азываюцца па-над светам твае вяшчунныя гуслi, шукаючы шчырага сэрца сабе на спажыву. Чыё-небудзь, можа, i знойдуць, але не маё, не маё... Разумным стаў! Дзёрзкiм...
За тое стаўся гэтакiм, што не любiць дзёрзкiх Вялес. Хоць без такiх пранiклiвых, як я, цi множыў бы ён свае вялiзныя зямныя багаццi? А можа, падземныя... Цi пагаднiлiся б суладна тыя, хто да бойкi ахвочы, за меч лёгка хапаец-
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ца... «Маўчы!» — шыпiць мне раззлавана з-пад зямлi, дзе знiкае глыбокая, як
жыццё, сiняя вада. — «Не табе прасiць мiру, не табе цягнуцца да згоды». Гэта
праўда... I журлiва, i скрушна, хоць умыйся салёнай слязой... Ды не сумуецца i не плачацца. За тое не плачацца, што многа болей за Вялеса не церпiць
дзёрзкiх Пярун. Мяне ж не церпiць! Гняўлiвы. Палымяны. Збройны... Улюбёны
ў бiтву!
Бiтвы я не люблю. Як i зброi. Як i смерцi...
— Грым-га-га! Грым-га-га! — азываецца з-пад неба пошчыкавы грамаўнiчны голас, як цяжкi трапяткi дакор майго сумлення. — Не табе ўцякаць ад бiтвы!
Гэта праўда. Як ёсць праўда... Але ўцяку! Збягу як-небудзь... Не зловiш.
Не дагонiш. Свецiць мне ноч надзеяй на паратунак. Сузiраю зямлю прыжмураным вокам нiзкага веташка, цi ўсё толькi бачу? Не, зусiм не сузiраю. Бягу
лясамi, бягу палеткамi, скачу лёгка праз плыткiя рэкi, а самому здаецца, што
вось-вось дацягнуся да прасiняга пашчай... I праглыну! Цi такi смачны, як прыгожы... Не! Навошта я думаю пра гэта?
Але ж думаю i не магу сам сябе судзiць. За iншых, мабыць, рашаць прасцей. Караць, не дараваць... Цi дараваць замнога, што нават самому прыкра...
Не праглыну iскрысты, зманлiвы, а то стануся ўраз магутным Дзiвам. Не жадаю таго! Не шукаю сiлы, а чаго прагну? Чаго баюся... Хоць, калi падумаць, то
не сiлы я баюся...
Шчыра баюся праўды.
— А памятаеш, воўча, як трымаў ты ў шаломе сiнi Дняпро Славуцiч?
Трымаў у палоне. Прагнуў выпiць. Прагнуў стацца слаўным...
Лагодны, спагадны, загадкавы, прачулы... Пра каго ж гэта так думаецца?
Не ведаю! А пра сябе скажу без лiшняй хвальбы, што быў такiм чыстым, як
сiняя бруiстая глыб. Кожнай кропляй сваёй збiраў славу, якой звiнець у вяках.
Ад таго жадаў не ў шаломе збройным цiха плёхаць, а ўдацца сiнню чалавечых
вачэй... Сузiраць усю-ўсю зямлю! Прайсцi чалавечай хадою. Дакрануцца чалавечай рукою. Хоць як можна было патрапiць у цёплыя чалавечыя вочы?
Вiдаць, можна было. Якраз нахiлiўся да мяне адзiн, чарамi спавiны... Загледзеўся на сябе самога. Не, гэта я сам нахiлiўся да спатольнай вады, здзiвiўся
сваёй прыгажосцi. Узрадаваўся. Захваляваўся. I стаў размаўляць i з высокiм
небам, i з цёмнай зямлёю, i з ясным сонцам...
Яно, ласкавае, мiлае, чалавечым голасам мне тады сказала:
— А перабяжы мне шлях! Разаб'еш чужую халодную славу, а моцна збярэш сваю, легендавую, звонкую. Усю сваю славу... Век твой будзе вялiкiм. I
доўгiм-доўгiм!
Блiснула спакушальна ясным промнем... Пра што яшчэ марыць, як здарыцца заступiць самому трысветламу! Як само найяскравае цябе з лёгкiм паклонам вiтае... Памятае гэтыя словы гуллiвая дзвiнская вада, дачулася i строгая,
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дняпроўская... А пасля ўведалi i малыя, i вялiкiя рэкi, як перабягаў шлях... Памыляўся, вагаўся, баяўся... Смяяўся з мяне ты, Дняпро Славуцiч, уладар усiх
светлых iмклiвых рэк, казаў, што не быць мне вялiкiм князем. Дарэмна раздаю
гарады! Што чары вялiкiя сабраў, а волi чалавечай у iх не знайшоў. Не здабыў...
Дарэмна смяяўся з мяне. Здабыў чалавечую волю. I тады, Дняпро Славуцiч, ты патрапiў у мой шалом... А можа, гэта прыснiлася мне... I зблытаўся мой
доўгi сон з чароўнай явай.
Проста перакулiўся ў хамут, як у вiр з галавою. Навошта? А чаго не зробiш,
здабываючы волю... На волю праз хамут! Воля... Чары... Надзея. Лапы з таго
хуткiя, воўчыя, вочы iскрыста-агнёвыя, а сэрца... Сэрца чалавечае. Праз цемру бягу, людзей не сустракаю, скарбаў не чакаю, на зданi зусiм не зважаю. Iмхi
дрыгвянiстыя пад нагамi, мяккiя, нават пяшчотныя. Веташок. Масток. Звонкi
дубовы лiсток, якi так адчайна трымцеў, каб мне вяшчунна прамовiць... Валунок. Пясок-пясочак... Не пачуў яго, хрумсткага, пад нагамi. Не, пад лапамi. У
мяне ж воўчыя лапы...
I ты, Жэля, якая даўно спадзявалася на сустрэчу па гэты бок хамута...
— А ты ж мой чаканы! А ты ж мой жаданы! — прывiтала мяне, усмiхнуўшыся чырвонымi заплаканымi вачыма. — Iдзi да мяне! Iдзi...
Ураз супынiўся, адчуўшы, як пляжыць цябе невыносны жаль. Як моцна хочацца табе спачування i спагады... Як глуха i адчайна стукае маё сэрца. Не
пайшоў. Ты паплыла да мяне нячуткай хадою. I спалохаўся тады, што атулiш
мяне слязьмi, што дарэшты забярэш усю радасць... Адхiнуўся, схамянуўся.
Спытаў, чаго ж хочаш...
— А пусцi мяне ў людскi свет, — папрасiла ласкава ды абяцала. — Я ворагаў тваiх дакрануся, а сяброў анi зачаплю... Цябе, слабога i смяротнага, зраблю слаўным!
— Не пушчу, Жэля! Занадта ты жалобная... Увесь свет слязьмi зальеш! Ды
не сваiмi, а чалавечымi...
— А чым жа дрэнныя салёныя чалавечыя слёзы? — запытала, уздыхнуўшы чакальна. — Як плача нехта, то не падманвае, не здраднiчае... Шчырым
робiцца, хоць ты з яго дзiвiся!
— А я з такога дзiвiцца не буду! — прамовiў ёй цвёрда.
Пачула мой адказ i засмяялася глуха, надрыўна. Як быццам заплакала. Не,
усё ж засмяялася, а з нечага так шкадобна стала... Цёмна, няветла.
— Ды што я ў цябе прашуся. Хоць i зыркi, хоць i палымяны, але ж смяротны... Сама ў людскi свет патраплю! Смяротнага лёгка змагу!
I пацягнулася да мяне жалезнымi кiпцюрамi... Гэта не дзiва, як у цябе такiя
чорныя, блiскучыя, доўгiя... Ведама, жальба пакiдае глыбокiя драпiны, як нi
круцiся. Дык што паробiш? Кiнуўся бегчы з усiх ваўчыных ног, а ты, Жэля, за
мною лёгкай лебядзiнай хадою плывеш, а нi на крок не адстаеш! Адно дзе ступiш, там жоўты пясочак пляжыцца на цёмнае балота... Зусiм змакае ад слёз.
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Цi многа, цi мала бег, а сталi ценька дрыжэць моцныя лапы. А Жэля ўжо нi
глядзiць нават, адно чакае ганарыста, калi зусiм супынюся. Не здолею вечна
бегчы, а ёй спяшацца няма куды. Няма смуткоўнай скону, бо няма стомы... Не
выпусцiць мяне з хамута!
Цяжкага, прыкрага, бо сам на сябе ўздзеў... Але чамусьцi думаецца зусiм
не пра тое. Успамiнаюцца мне сiнiя вочы Дняпра Славуцiча. Мроiцца, што ён,
слава-слаўны, скруцiў бы той хамут у хамут... I здаецца, быццам ведаю, што
гэта я сам учыню такое.
Узгадаў празрыстую радасць, якая сэрца цешыць прачулай песняй. Спадзявальнай, чалавечай. I як зыкамi вясёлымi плёхаюць хвалi, самi за гуслямi
звонкiмi гоняцца. А гуслi-перагуды... Не, гэта гусляр пранiклiвы самую шчырую
радасць сабраў як быццам з усяго свету... Ад таго я зрабiўся ў сем разоў за
сябе дужэйшым! Чаўны ды ладдзi незлiчоныя цягну, як тыя бязважкiя лiсцiнкi,
берагi высокiя выгiнаю, а i зусiм не зважаю, як з рэхам ламлю зiмовыя крыгi.
Прасторамi разбягаюся, мiнаю вёскi, мiнаю вёрсты! Збiраю зiмы, збiраю леты... Хлопчыка малога за руку трымаю, а ён ужо такi дарослы! Панёс маю
сiнечу ў сваiм сэрцы... Да мора далёкага. Да спраў слаўных!
— Гэй ты, Жэля жалобная! Пойдзем са мною ў свет вялiкi. Смяяцца навучу, радавацца самой ды iншых радаваць! Забудзешся на чырвоныя слёзы...
I адказала Жэля жалобная, чорная, адказала некаму, але ж не вясёламу
мне:
— Не пайду з табой нiкуды, а яшчэ пакараю цябе, Дняпро Славуцiч!
Ох i скача вавёрачка яснай iскрынкаю, рухавай, вясёлаю! Арэхi ў лапцы
спрытна трымае, а старанна хавае. Дзе i што цiкавага ёсць — выглядае... То
ўверх па гонкiм ствале пабяжыць, то ўнiз заспяшаецца, як быццам нiзавошта
не хоча спазнiцца. Вочкамi цепае, а хвосцiкам гладзiць калючыя галiнкi. I не
балюча ёй!
— Цок-цок-цок! Калючых галiнак не баюся! А да цябе зусiм не гарнуся!
— А чаму гэта да мяне зусiм не горнешся?
— А за тое, як ледзьве свет не спляжыў, волю сабе здабываючы! Ледзьве
мяне ж не пазбавiў радасцi з гэта свету цешыцца! Навошта ты зусiм такi?
— Ох i шкодная! Не прабачыш, не падаруеш!
— А за што дараваць злыдню, якому чараў простых замала?
I адкуль уведала толькi... Як вынес Дняпро Славуцiч мяне з таго свету, што
за хамутом быў схаваны, дык сонцу я пакланiўся, ягонай спагады прасiў. Пасмяялася з мяне ласкавае, мiлае. Абяцаннямi болей не спакушала, а славу
няпростую прадказала. Маўляў, няўжо думаю стацца слаўным толькi з таго,
што перабягу шлях яму, тройчы светламу... Але ж мае вялiкiя сляды на зямлi
бачыць. А цi спытала, навошта мне няпростая слава? Ужо спатолiўся ёй! Сказаў тады шчыра, што не жадаю i простай...
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Не пакрыўдзiлася на мяне сонейка. Не агонь Перуновы з таго да мяне прыляцеў. Дзiвам нябачаным з'явiўся цуда-юда з далёкай зямлi... Паклiкаў мяне
да бойкi.
Выклiкаў мяне цуда-юда на бойку. Так няпростую славу знайшоў, вiдаць,
сонцава слова паслухаўся. Дык цi дзiва, як шукаю i чараў няпростых, каб Дзiву
таму пытлю ўвалiць. А ты на мяне цокаеш злосна... А сама дурэць ахвочая!
— Цок-цок-цок! Толькi паспрабуй паквапiцца на мае арэхi! Я ж табе!
— А што? У тых арэшках залатых чары вялiкiя схавалiся?
— А можа, i схавалiся... Адкуль табе гэта дазнацца?
Няма адкуль гэта дазнацца, твая праўда. Як спустошаны па свеце хаджу,
нiдзе не спыняюся, нi ад каго спагады не чакаю. Не-не — i прымроiцца за плячыма жалобная з лебядзiнай хадою. Не сляды пакiдае, а слёзы. Я пакiдаю
толькi сляды...
Гарады. Гарады. А што апроч iх? З таго i зайздрошчу табе, вясёлая, што
радасць залатую сабрала. На славу не паквапiлася. Волi не страцiла. Скачаш
лясамi, бяжыш як быццам хутчэй за чалавечую думку...
— Хi-хi! Цок-цок! Хiба ж можна бегчы хутчэй за чалавечую думку?!
Калi думка — гэта ж ты, мабыць, можна... Не зачаплю твае залатыя арэхi! Падкажы адно, як цуду-юду таго адолець. Як жалобную прэч ад сябе прагнаць... Ты ж ведаеш усё!
— Эх! Каб усё ведала, то сонцам па-над светам хадзiла б!
— Не пасылай мяне да сонца. Пасварыўся моцна з iм...
— А ты не пытайся ў мяне замнога! Бач, сквапны якi! То хоча ён славы, то
не хоча... Але ўсяго табе мала.
— Болей за ўсё шкадую, як захацеў стацца слаўным, але ж не ведным. Не
абазнаным. Дык падкажы, што мне рабiцi?
— А што ж тут падказваць, — вавёрачка жвава заварушыла хвосцiкам. —
Цуда-юда той нябесным гневам створаны. Ацiшыш палкi, агнёвы — i ён сам
знiкне, быццам не было зусiм...
— Адно здагадацца трэба, як агнёвы ды вадою залiць...
Паглядзела на мяне рыжая шчыра, пранiклiва, штосьцi павучальнае зацокала. I скок-паскок з галiны на галiну, з ялiны на ялiну пакуль з вачэй не знiкла.
З каго мне цяпер цешыцца?
I застаўся з нябесным гневам, як быццам спаткаўся са сваiм...
Вакол мяне былi непраглядныя хмары. Мглiстыя. Цёмныя, клублiстыя. I чамусьцi здавалася, што зусiм жывыя. Ляцець праз iх — не даляцець. Не дапасцi
да зямлi, куды так прагнуў патрапiць. Навошта мне туды? Няма чаго, але ж лячу
не сваёй воляй. Я i сам не свой. Народжаны чужым гневам i з таго магу адчуваць
толькi гнеў. Дыхаю полымем, а крыламi ганю спляжаны ўшчэнт попел.
Я спапяляю ўсё, чаго толькi дакранаюся. Мабыць, i хацеў бы чынiць паiншаму, але ж не магу. Гнеў не можа быць лiтасцiвым... Адкуль ведаю пра

66
лiтасць, як сам нiколi не бачыў яе? А здагадаўся, як i пра зямлю, што схавалася ад мяне ў непраглядным покрыве хмар... Мабыць, спадзяецца: iх малыя
дажджынкi зальюць маё гнеўнае вогнiшча. Дарэмна спадзяецца. Я не баюся
вады, хоць сам даўно стаўся чыстым агнём. I з таго чую бiццё самага гарачага
сэрца. Зыркага. Паляманага. Моцнага.
Забяру яго! Навошта такое сэрца смяротнаму? З гэтым сэрцам стануся
роўным майму немiласэрнаму стваральнiку, якi б'е перунамi зямлю, грозiцца i
жадае вечнай бойкi. Вызвалюся з ягонай палоннай волi, сам стану грукацець
страхатлiва, скаланаючы празрыстыя нябёсы. Забяру iх сабе, хоць яны i ў
сем столак. Забяру сабе зямлю, якая ў неба чуйна ўглядаецца. Забяру адно
смяротнае сэрца...
— Дзе ты схаваўся, малы ды слабы?! Выходзь са мною бiцца!
Не чую смелага адказу. Зноў выгукваю, i зноў агартае мяне цiша, аж хочацца спытаць: «Дзе ж я падзеўся, дзе...».
Маўчаць нябёсы, не адгукаецца далёкая зямля. Чаму? Адкуль ведаю, што
зусiм не спалохаўся мяне... I чаму здаецца, што быццам не валодаю сабою.
Лячу ды хмараў крыллем не магу разагнаць, хоць прагну таго аж занадта. Што
здарылася са мною...
Цiха праблiсквае сярод хмар азёрнае люстэрка, нават здагадацца цяжка, цi
на неба яно ўзнялося, цi засталося на зямлi. У глыбокiм азёрным воку адбiваецца высокае... Не, патанае, знiкае сiнеча ў сiнечы, аж губляюся зусiм.
Не лячу, а падаю. Знiкаю ў халоднай вадзе, як у бяскрайнiм небе, што некуды перакулiлася. Патанаю ў безданi. I сустракаю цябе, Пяруне. Аж скаланаюся дрыготка ад твайго бязлiтаснага гневу...
— Не гнявiся, — гаворыш мiрна ды спагадна, — а лепей у люстэрка маё
азёрнае паглядзiся, жорсткае братава стварэнне. Мабыць, убачыш сваё страхаццё.
— Братава? Страхаццё? — цяжка мне ўсё ўцямiць адразу.
— А што ж... Хоць i змагаюся з перунiстым нямала, але ж братам яго заву.
Брат мой i ёсць. Чаго ж дзiвiцца?
— А страхаццём завошта назваў мяне?
— Кiм жа яшчэ цябе назваць... Перуну стаў роўным, хоць i народжаны ягоным гневам. Нялюдскi...
— А ты — Вялес, — здагадаўся чуйна, хоць iначай i нельга ўжо было. — Адкуль ведаеш, што стаў роўным твайму нялюбаму брату? Сам такога пра сябе
не ведаю...
— Чалавечае сэрца забраў, як смяротнага на бойку выклiкаў. Не адчуваеш
хiба, як б'ецца моцнае чалавечае сэрца?
— Б'ецца? Чаму ж не адчуваю лiтасцi i спагады...
— Чаму ж, народжаны нябесным гневам, ты пра лiтасць здагадаўся? I чаго
так моцна хацеў... Назаўжды стацца спагадным?
I тады, Вялес, ты сказаў, што я забраў сабе не самае спагаднае сэрца...
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Адкуль у цябе такая сiла, пявучы Баяне, што кажаш вяшчуннае слова? Мабыць, ад твайго боскага дзеда, якi навылёт ведае чарадзейныя таямнiцы... I ты
iх уведаў. Але ж i заплакаў ад таго празрыстай слязою! Шчымлiвай, чыстай, якая
каменем б'е самае халоднае сэрца. Пляжыць яго ўшчэнт, аж не дзiвiся...
Падыходжу да цябе, хоць ты i нябачным хацеў удацца, схавацца, анi казацца, ды пытаюся проста:
— А скажы мне, абазнаны, пра чыю ж гэта страту ты цяпер плачаш? За каго
пускаеш крыштальную слязу?
I мовiў прачула Баян, што плача за бiтву ратную, якой скоранька быцi. Пускае слязу крыштальную, бо Карны моцна баiцца. А яна ўжо нячутка зямлёю
iдзе, сабе час найлепшы выбiрае, а нейкiх позiркам пранiклiвым выхоплiвае...
Дык шлях iхнi скончыцца хутка. А ты, вяшчунны, не хочаш быцi сярод такiх!
— А якая ж яна, Карна? — спытаў цябе задуменна.
— Гэткая, як i Жэля, — адказаў мне хутка. — Хiба забыўся, як уцякаў?
Памятаю тое, цьмяна, няпэўна, але ж не прызнаюся, не... На цябе, вяшчунны, гляджу з пагардай. Кволы. Палахлiвы. Зусiм унучак... Кажаш мне, што не
можа твой дзед утрымаць згоды, што ўцякае ад нас залатавалосая Жыва-Жывена. Бяжыць далёка, анi дагнаць...
— Бяжы за ёю. Яна — самая лепшая, — не так кажаш, як просiш, Баяне. —
Няхай панясе цябе Дняпро Славуцiч...
— Не хачу, каб нёс мяне Дняпро, — адказаў табе пыхлiва.
I чамусьцi зрабiлася смуткоўна. Чаго... З таго, як уцякае ад нас жыццёвая
сiла? Цi што верыш у мяне моцна? Спадзяешся зусiм па-чалавечы. Думаеш
пра маю смеласць, якою гатовы ўзнесцi ў славе. А ў цябе вялiкае сэрца... А цi
варты я тваёй песнi...
— Вярнi Жывену, дык будзеш вартым усiх песень зямных! — гаворыш мне
проста, як быццам чую самога сябе.
— Якая ж яна, Жывена? — спытаў цябе задуменна.
— Даганi... Вярнi... Просiць цябе свет! Дык i цуд прыгажосцi пабачыш, —
зноў мовiш проста.
— А я думаў, скажаш: гэтакая, як i Жэля.
— Жэля да нас пацiху сунецца. Iдзе следам за Карнай... Жывена ад нас
бяжыць! Як сiлы ўцякае!
Цi назаўжды ўцячэ толькi... Ступiць на палетак — зацвiце той кветкамi-краскамi, адкрыецца вясёлкавай усмешкай. Увойдзе ў лес — дыхне той жывiцай-водарам, скаланецца чуйна, як быццам родных атулiць жадаючы, ды спаўецца таямнiчым туманам. А як дакранецца смяротнага... Ты не кранаешся смяротных,
Жывена, не выходзiш iм насустрач, беражэш слабых, ведаючы сваю сiлу...
Сказала шчыра мне, што не хочаш дужацца з сястрою. Бяжыш i баiшся.
— Дык пра чыю страту горка плачаш? За каго пускаеш крыштальную слязу? — як быццам не сваiм голасам пытаюся.
— За цябе, якi насмелiўся падужацца з Карнай... Цяжкi твой лёс!
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— Паверыць у свет няпроста! — кажа мне рыжая, увiшная ды яшчэ хвастом
спрытна круцiць. Арэшак грызе, пыскай вусатай варушыць. — А свет няхутка,
зусiм няхутка паверыць табе! Не захоча блаславiць! Кожны смелы абаронца
трошкi падобны да цуды-юды...
За вушкi цябе ды ў мех, разумнiцу такую. Вось зараз так i ўчыню! Праўда,
клопаты важкiя маючы, мех захапiць забыўся. Ды нiчога, за вушкi ды пад свiтку. I не зiркай калючым-калючым позiркам, маленькая i здагадлiвая...
— Цок-цок-цок! — сварышся на мяне. — Не хачу да няўдзячнага такога
пад свiтку! Хто цябе навучыў, як ад цуды-юды пазбавiцца найлепей? Хто гэта
быў?!
Пазбавiцца... Выйсцi на бойку няроўную. Цмоку ж няма чаго баяцца смяротнага... Дык няхай цуда-юда забiрае ягонае сэрца, калi так прагнуў! Сваiх
пачуццяў не маючы, будзе моцна запалонены чалавечымi. А я тады спытаў:
— Навошта цмока шукае чалавечага сэрца?
— Не думай пра тое! — працокала сярдзiта. — Твайго сэрца надоўга не
забярэ!
— Адкуль ведаеш тое?
— А ведаю, што баiцца цмока аднаго позiрку Жывы-Жывены...
Адно трэба яе адзiны позiрк спаткаць... Жадаць таго моцна-моцна, каб памятала пра гэта нават цмокава сэрца. Побач з Жывай хоць як аказацца — i
зноў стацца сабою! Тады зноў стануся сабою, як ацiшу палкi нябесны гнеў,
якiм створаны цуда-юда. Адно ва ўсё гэта трэба паверыць... Вось цяпер i паверыць!
— Цок-цок, — скачаш з галiны на галiну. — Свет за гэта паверыць у цябе. А
ты ж — смелы абаронца! Што з таго, як да цуды-юды трошкi падобны...
Што з таго! Хапаю за вушкi ўвiшную разумнiцу.
— А ведаеш, што цмока робiць з хiтрымi вавёрыцамi?
— Песцiць? — упэўнена зiркаеш чорнымi вачанятамi.
— Не!
— Песцiць i цешыцца? — задаволена круцiш хвосцiкам.
— Не!
— Арэхi падносiць? — удала шчырае здзiўленне.
— Не! Знаходзiць цябе ў любым аблiччы, Жыва-Жывена. I скажы мне яшчэ
раз, што не хочаш дужацца з сястрою...
Не сказала таго. Не спалохалася мяне. Адно спытала, як жа, цмока злы ды
пракляты, я здагадаўся... Няўжо Баян мне падказаў...
— А Баян так за цябе сумаваў! Як не за тую далёкую Жывену, што зямлю
ўсю жывiць, як за блiзкую ды родную, дзеля якой — усе песнi...
— Не дарую яму!
— Мне падаруй зноў стацца сабою! Вярнi маё чалавечае сэрца, як абяцала.
Не хачу быцi праклятым! Паглядзi на мяне — i пабачыш, як не надта i злы...
— Не вярну табе нiчога, а яшчэ пакараю!
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Цок... Пакараеш! За што? За якую вiну змусiш бiцца з Карнай супраць маёй
волi! Пачуй мяне, Вялесе, прашу ў цябе мiру, усёй сваёю цмокавай душой цягнуся да згоды! Не жадаю бiцца... Я гневам нябесным створаны, але ж сам не
гнеўны. Да славы анi прагны... Анi Жывене, анi Жэлi, анi Карне слугаваць не
буду. I няхай паверыць у мяне свет...
— Свет няхутка паверыць табе! Не захоча блаславiць! — далятае з-пад
зямлi Вялесаў голас. — I не клiч мяне болей, братава страхаццё!
— Разам пройдзем праз агонь! Праз самую жорсткую сечу, у якой — пераможам! Ты дарэмна не хочаш бiцца, — глядзiш ласкава, Пяруне, кажаш, як
роўнаму, а ў вачах тваiх палымнеюць яскаркi пагарды. — I ты дарэмна просiш
спагады ў майго брата...
Пра твайго брата ўжо зразумеў. I не трэба мне казаць, чаму родны не жадае мiру з табою, хоць i гняўлiвым, але ж справядлiвым. Нябесным. Светлым.
А ты ж сам да бойкi з гэтым падземным, цёмным зусiм не горнешся, не... Адно
брату з лепшых пачуццяў даказваеш, хто з вас галоўны... Дык што паробiш, як
нялёгка скарыць такога ўпартага. I зноў клiчаш за сабою ў бойку.
— Што ж гэта за цмока такi, якi баiцца сечы? — як быццам i не мяне дакараеш, а ў неба проста пытаешся.
Маўчыць табе высокае, сiняе. А я ж баюся... Цуда-юда не ведаў сполаху,
як меч нiколi не баяўся крывi. А смяротны, чыё сэрца цяпер б'ецца гучна, з
прыстукам, лёгка выйшаў насустрач... Нiводзiн не палахлiвы, а чаму ж цяпер
баюся?
Баюся Дняпра Славуцiча! Чую спеўны плёскат ягоны:
— Хлопча мой мiлы, што ж ты нарабiў! Спляжыў сваё жыццё, спапялiў сваю
славу! Успомнi, як прагнуў вады маёй выпiць, згадай, як марыў стацца слаўным... Што ж цяпер з табою... Волi сваёй не маеш! Лiтасцi ў сэрцы не маеш!
Стаўся нябесным гневам, якi крыламi гонiць попел! Да сечы агнёвай ляцiш, i
не спынiць ужо цябе... Не пайшоў са мною ў вялiкi свет, каб радавацца самому
ды радаваць iншых!
А на яве грукоча нехта перунiстымi сполахамi:
— Цмока паганы, няварты, якi анiчога зрабiць не можа! Нават смяротнае
сэрца праглынуць як след! Жыва слабая з цябе як хоча, так i здзекуецца! Нават брат мой цiхi табою пагарджае... Навошта зусiм такi?
А з плёскатам зноў далятае:
— Гайдаў бы твой лёгкi човен, мiлы ды плыткi. Нёс бы яго за сiнiя далечы,
за прыгожыя краявiды! Ты цi зведаў дзiвосы тыя? Ты цi бачыў нечуваныя
цуды, што за маёй вадою? А ты б нёс маю песню ў сэрцы сваiм... Так разам
i доўжылi б жыццё, бераглi яго чуйна... Ты ж пакiнуў мяне ў адзiноце. Ты ж
пакiнуў мяне ў смутку, быццам абяцанак даўнi на радасць помслiвай Жэлi
спраўдзiў...
З'ядаюць цiхi плёскат словы перунiстыя, прагна скачуць маланкамi:
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— Ды каму ты патрэбны? Хадзiў па свеце ды Жэлi баяўся, юда страхатлiвы. Нейкiя гарады парабiў, а каму i навошта? Згараць яны ў полымi нiбы
лучынкi! З чым застанешся? Прагна волi шукаў! Дык будзе табе воля! Будзе
воля мая раз i назаўжды! А iншага ты няварты!
Не чапай волi маёй, перунiсты ды ганарысты. Не цябе я слухаю! Не да цябе
iду... А да хваль высокiх, сiнiх, што клiчуць мяне ласкава. Просяць шчыра прыняць ды iм слугаваць. Буду слугаваць! Буду несцi вашу песню ў сваiм сэрцы...
Моцна жадаю пабачыць нечуваныя цуды за тваёй вадою, Дняпро Славуцiч!
— I чаго ты Дняпра Славуцiча роднага так баяўся? — пытаецца ў мяне грымотны голас.
Маўчу табе. Цмокi не ведаюць страху, а i смяротны той смелы-смелы... Цi
да скону толькi?
— Цi да скону свайго ты застанешся смелым? — пытаюцца ў мяне сiнiя
хвалi грымотным голасам, як быццам ты, перунiсты, пытаешся. — Няма цмоку
скону...
Маўчу вам. Пра скон зусiм не думаю. А мрояй светлай лячу да волi, да песнi, да цуду. Да сiняй вады. Да цябе, мой родны Дняпро Славуцiч!
Да хваль тваiх спеўных спяшаюся спорай хадою. Трывожуся. Спадзяюся...
Ухаладзелыя аж занадта, ды патрываю тое я, цмока, злы цуда-юда... Можа,
не зусiм яшчэ пракляты. Залi, залi мой агонь, чарадзейная дняпроўская вада!
Кажаш цiха нешта даўно чутае ды рознымi галасамi:
— Чалавечае сэрца забраў, як смяротнага на бойку выклiкаў. Не адчуваеш
хiба, як б'ецца моцнае чалавечае сэрца?
— Цуда-юда той нябесным гневам створаны. Ацiшыш палкi, агнёвы — i ён
сам знiкне, быццам не было зусiм...
— Адно здагадацца трэба, як агнёвы ды вадою залiць...
— Пра чыю ж гэта страту ты цяпер плачаш? За каго пускаеш крыштальную
слязу?
— За цябе, якi насмелiўся падужацца з Карнай... Цяжкi твой лёс!
Моцна спалохаўшыся, клiчу, клiчу цябе, Дняпро Славуцiч! Адгукаецца мне
ласкава сiняя вада... Зусiм не сiняя. Балючая... Злая...
Абдымаеш мяне, Пяруне. I як жа гэта патрапiў да цябе...
— Хлопча мой мiлы, што ж ты нарабiў! Не жадаеш агню... Не горнешся да
сечы... Спляжыў сваё жыццё, спапялiў сваю славу! Нават стацца нябесным
гневам не здолеў! Ад мяне што сiлы ўцякаеш!
— А як жа гэта патрапiў да цябе?
Маўчыць мне Пярун. Доўга маўчыць...
— Дык цi патрэбны ты, страхатлiвы? Няварты! Пагарджаны! Залiся вадою
зусiм! Навошта свету такi...
А ты, мудры Траяне, з вяшчунным Баянам побач стаiш! Зусiм не чарадзейны, такi просты... I мяне клiчаш! Просiш стаць побач з вамi трэцiм. Не хачу да
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вас... Не час мне яшчэ ўпрочкi пайсцi... Яшчэ па зямлi не набегаўся. Няхай
сабе i ў воўчым аблiччы!
Поўсць ад снегу белага атрасаючы, поўсць ад улеўных дажджоў ратуючы,
пушчы цёмныя мiнаючы, сляды глыбокiя пакiдаючы, з моцы ўсёй вам крычу,
каб заставалiся самi сабою. Адны, без мяне!
— Iдзi да нас! Хiтры, увiшны, спрытны...
— А мне i самому добра!
Чаму ж не... Сонейка яснае мяне шчыра клiкала, радасць светлую абяцала. Што з тае радасцi? Не адгукнуўся яму... А сонейка абяцала мне цэлы век,
слаўны, доўгi-доўгi! Клiкала мяне прачула i ты, Жыва-жывiца, самая моцная
сястрыца, бо што ж мацней за жыццё? Сястру тваю, Карну, як быццам зусiм
прагнаў. Няхай ведае злых цмокаў... А ты, Жывена, абяцала мне цэлы век!
Пражыць цэлае жыццё з табою! Пражыць цэлае жыццё з сонцам!
— Пражывi цэлы век са мною! — гэта Траян гукае абяцальна.
— Цэлы век буду славiць цябе! — гэта Баян голас падае.
Цэлы век слухаць песню тваю — гэта доўга... Вушы мае чуйныя, ваўчыныя
моцна стомяцца. Ды, можа, як абыдуся i без таго. Што яшчэ трэба, калi свецiць мне ноч ясным сонейкам... Сузiраю зямлю прыжмураным вокам нiзкага
веташка. Бягу лясамi, бягу палеткамi, скачу лёгка праз плыткiя рэкi. Не так
сабе хутка бягу! Ганю прэч цябе, худая аж кашчавая, жаласная, вечна слязьмi
залiтая... Выю радасна, гучна, вiтальна. А ты ж як дужая ўцякаеш ад мяне!
Заганю цябе ў хамут! Заганю, каб маёй злой радасцi моцна баялася...
— Ты злы?! — пытаецца ў мяне Жывена тваiм голасам, Траяне. — Навошта зрабiўся злым?
Я воўчы. Зрабiўся такiм, як падманула мяне яснае сонейка. Зрабiўся такiм,
як пакiнуў мяне Дняпро Славуцiч. I нават Пярун аблiчча сваё гняўлiвае ад мяне адвярнуў...
— А хiба лёгка тым, хто шлях мне перабягае? — сонцавым голасам прамаўляеш мне, Траяне.
Чаго гнявiцца... Чаго мне гнявiцца, калi стаў воўчым з волi сваёй. Дзiва сапраўднае ўчынiў! А як жа... Вушы воўчыя, што i дзе на свеце белым робiцца,
чуйна слухаюць. Вочы воўчыя, што i дзе на свеце белым робiцца, сузiраюць
пранiклiва. Сэрца чалавечае... Сэрца чалавечае без лiтасцi i спагады... Што
мне лясы. Што мне палеткi. Што мне плыткiя рэкi! Галаву ваўчыную ўгару — i
носам цiкаўна сiненькi веташок кратаю! I праглыну! Цi такi смачны, як прыгожы...
— Не еш мяне, воўча! — просiцца веташок. — Я тваiм вокам пiльным стануся! Буду на зямлю пазiраць, а ты будзеш усё тое бачыць!
— А праглынi веташок! — радзiш мне, Траяне. — Хiтры, увiшны, станься
магутным Дзiвам ды будзь з намi трэцiм!
— Дзiва зрабi! — адгукаешся i ты, Баяне. — Паглядзiмо, спрытны, цi зусiм у
цябе няма чалавечага сэрца...
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Чалавечае сэрца? Было некалi... Аддаў яго Славуцiчу, самаму лепшаму,
самаму плыткаму, ды не зраўняўся з iм.
— Аддаў сваё сэрца цмоку! Бачым, што не сквапны...
Не хачу быцi цмокам! Чуеце, не хачу! Не прасiце мяне стаць побач з вамi
трэцiм. Не змушайце мяне сваёй воляй...
— Не хочаш цмокам — не будзь! — лёгка кажаце згоду. — А Дзiвам будзь!
Несмяротным зробiшся! Цi ж мала сем вякоў пражыць?
I яшчэ абяцаеце падараваць мне чары. Не будзе тады роўнага мне... А недаверлiва пытаюся ў вас, за што ж звалiлася багацце такое...
— За тое, што Жэлю адолеў! За тое, што Карну прагнаў!
Мабыць, зрабiўся Дзiвам. I прыйшлi да мяне чары, i азiрнуўся на мяне свет.
I тады я ўспомнiў пра Карну... Змагаўся з ёю. А цi прагнаў?
Не буду вас дзiвiцi. Нельга Карну прагнаць. Нельга перамагчы...
— Па-добраму пойдзем са мною! — усмiхаецца мне дзяўчына, сiнявокая,
чарнабровая. Прыгожая. На Жыву падобная. На сваю родную сястру.
— Ты ж людзям суд судзiў, князям гарады дзялiў. I дапаможаш мне, i падкажаш!
Як прачынаецца мая чалавечая памяць. Хочацца сказаць, што каб суд якi
судзiць, трэба мець лiтасць у сэрцы. Ты ж, волi сваёй не хаваючы, збiраешся
не дараваць, а толькi караць... Дык якiм жа будзе твой суд... Але ж успамiнаю,
што i сам часам судзiў зусiм не лiтасцiва. Цяпер жа i сэрца сваё чалавечае
згубiў, якое спачуваць магло, свет радаваць, дабрыню казаць.
— А пайду з табою! Смяяцца навучу, радавацца самой ды iншых радаваць!
Забудзешся на сваю жорсткую прагу да кары...
I адказала прыгожая, гордая, адказала некаму, але ж не справядлiваму
мне:
— Вiтаю цябе шчыра, Дняпро Славуцiч! Як ведала, што будзе з табою цiкава.
Мой Дняпро Славуцiч... Калi i дзе ты сустракаў Карну? Як змагаўся з ёй?
Мабыць, перамог. Каб жа ўведаць, што ёй цiкава... А тая на мяне шчырым позiркам глядзiць, намеру свайго не хавае:
— Цiкава мне бiтва ратная, якой скоранька быцi. Нячутка зямлёю iду, сабе
найлепшы час выбiраю, а нейкiх позiркам пранiклiвым выхоплiваю! Вось цябе
выхапiла.
— Падманулася, прыгожая. Мой шлях яшчэ здоўжыцца. Так мне сонейка
абяцала.
— Значыць, з табою доўга будзе цiкава... Дык падкажы, лiтасцiвы. Сышлiся
ў бойцы два браты. Родныя. Ганарыстыя. I кожны другiм пагарджае, i кожны
сабе перамогi просiць. Крыўдаў даўнiх, дарэмных, не прабачае. Каму ж мне
паспрыяць?
— А нiкому! Змусiць замiрыцца Перуна i Вялеса.

проза 73
— Тады сястра мая Жыва мяне ўпрочкi прагонiць!
— Не жадаеш таго?
— Не пытайся пра такое. Каму ж гэта не хочацца па зямлi як болей пахадзiць...
Сляды за сабой пакiдаць, з якiх жальба вялiкая паўстае. Па-добраму з табою пайду. Буду радзiць. Буду нагадваць табе пра лiтасць. Хачу, каб забылася
на сваю жорсткую прагу да кары.
— Карна, а калi Славуцiч перамог цябе?
Засмяялася грамаўнiчным роскатам, якой разгараецца самая лютая сеча:
— А хто ж гэта спадзяецца, што Славуцiч хоць калi-небудзь мяне пераможа?
А цi доўга, а цi мала iшлi, ды зразумеў я, што тры сястры свет у руках трымаюць, яму дыхнуць без волi сваёй не дазваляюць. Першай Жыва неадступная iдзе. Дзе яна, старэйшая, пройдзе, там жыццё родзiць. Свет пачынаецца,
трымцiць трапяткiм спадзяваннем на шчасце. Упарцiцца, нягодзе не скараецца, змагаецца... Пакуль ты, малодшая сястра, не прыйдзеш. Гожая, ад таго
яшчэ болей жорсткая. Да бiтвы ратнай хуткая...
— Славуцiч, — настойлiва клiчаш мяне чужым iмем. — А якая яна, жорсткасць?
Вось чаго табе цiкава са мною. Але як паказаць жорсткасць, калi ж ты нiколi
не бачыла дабрынi? Не ведаю. Дык прымi просты адказ:
— Гэта кожны твой след... Як ёсць. Не дзiвiся.
— Кожны след... Гэта нават сумна. А хто мне радасць абяцаў? — усмiхаешся аднымi вуснамi.
А трэцяя вашая сястра, наймалодшая, у твае сляды трапна ступае. Iдзебрыдзе, кiпцюрамi вострымi паблiскваючы. Як знаёмы з ёю добра, дык i сустракаць болей не хачу. Ды i з табою, Карна, iсцi ўжо трошкi стамiўся...
— Слабы. А смяяцца навучыць, радавацца самой ды радаваць iншых?
Зноў усміхаешся вуснамi, а вочы халодныя.
— Абяцаннi свае не праўдзiш. Глядзi, Славуцiч, хоць я i жорсткая, але ж вясёлая. Сама смяяцца ўмею. А ўжо iншых радаваць... Глядзi на радасць маю,
на прыгажосць маю!
Гляджу. Бачу пакатыя доўгiя берагi. Такiмi б лёгка бегчы разам з Дняпром
Славуцiчам...
— Глядзi, сiнявокi. Сiняводны. Цi добра ўквецiла наш з табою шлях? Гайдай
човен, мiлы ды плыткi! Нясi песню ў сэрцы сваiм!
А ўквечаны тыя берагi...
— Чаго ж мяне Славуцiчам завеш? Ведаеш жа праўду... Не Дняпро я!
Уквечаны пакатыя берагi. Засеяны доўгiя берагi...
— Плывi, плывi далёка, Славуцiч! Радуйся сам ды радуй iншых!
А засеяны тыя берагi...
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— Калi ты гэта зрабiла... Як паспела? Я ж поруч з табою iшоў... На цябе
глядзеў!
— На мяне глядзеў. Поруч са мною iшоў нiбы роўны... За тое праўду скажу
табе: гэта не я зрабiла. Гэта ж ты! Як са мною iсцi па-добраму пагадзiўся...
А засеяны тыя пакатыя берагi...
— Што зноўку не пытаешся, чаму Славуцiчам цябе называю? Глядзiш, маўчыш. Сам разумееш, што вечнай быцi славе тваёй! Анiяк не згаснуць... Упрочкi
не пайсцi! Дык цi добранька пацешыла цябе?
А засеяны тыя берагi касцямi сыноў рускiх...
— Хораша свецiш, яснае, прыўкраснае... Ласкава ззяеш i на тым свеце! Цi
ўжо на гэтым?
— На гэтым. Але для цябе — на тым! — мовiць мне сонейка Вялесавым
голасам.
— Ты, Вялесе? Братавым страхаццём мяне назваў. Чаго ж са мною гаворыш?
— А ўнукавы словы табе перадаю... Слухай чуйна! Са свету белага ляцiць
сюды твая песня.
Слухаю. Голас мiлы зямлёю iдзе:
«Усяслаў-князь людзям суды судзiў.
Князям гарады дзялiў!»
I многа пакрыўджаных было. I князёў, i людзей... Праўда-праўда. Адкуль ведаю пра гэта? I яшчэ слухаю, як гул несцiханы зямлёю iдзе. Бомкаюць шчымлiва званы. Быццам пад зямлю правалiлiся... Адкуль яны тут, Вялесе?
«Пазвоняць у званы ў святое Сафii,
А ён той звон пачуе ў Кiеве!»
А я той звон пачую ў Кiеве... Пэўна ведаю, што некалi чуў! Калi?
— Слухай, братава страхаццё. Карна недаравальная цябе сваiм зрабiцi пажадала. Сiлы табе дадала... I што з таго, як прагнеш ты памерцi? Усё роўна
яе служкам будзеш! Дзеля ўнука майго вяшчуннага, якi моцна ў цябе верыць,
кажу пра гэта...
Касцяныя берагi. Жорсткiя словы. Агнёвыя вочы... Калi тое было?
Цi ж гэта я паглядзеў на веташок... Нiзкi, прызрысты, сiнi. Смачны. I зусiм
па-ваўчынаму аблiзнуўся...
— Ох, воўча! Аблiзваешся, а зусiм не ведаеш... — засмуткаваў веташок, аж
цмяна заiрдзiўся.
Вуў! Так не хочаш да мяне ў пашчу, што нешта таемнае казаць гатовы?
Няхай сабе. Дзейкай хоць колькi, але ж спакуслiвы занадта! Смачна аблiзнуў
пакуль што ўласны нос. Кажы-кажы, куды ад мяне падзенешся...
— Ох! Воўча! — зацягнуў зусiм жаллiва. — Не ведаеш, як сышлiся на ростанях Жывена, Карна ды Жэля! Сустрэлiся ды пра цябе змовiлiся. Я адзiн тое з
неба пабачыў...
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Цьмяны. На прыдумкi хвацкi. Што ж, перш чым з'есцi — выслухаю цябе.
Гэта нават цiкава...
— Жывена абяцала, што адужаеш ты цмока. Карна прадказала, што выйдзеш з таго свету, чаго i веднаму чарадзею пакуль што не ўдавалася...
— А Жэля? — як быццам цiкаўна варухнуў хвастом, але не забываю сачыць, каб у хмару не загарнуўся, ад мяне збегчы не наважыўся.
— А Жэля тады сказала, што яна аб цябе кiпцюры свае зломiць!
— Яшчэ чаго не хапала!
Чмыхнуў проста на веташок, нiбы зусiм наважыўся разявiць пашчу. Задрыжэў цьмяненькi, як быццам вось-вось на зямлю сам звалiцца.
— А яшчэ ж смяялiся з цябе! Радавалiся, што слабы занадта, хоць i з вялiкiм лёсам!
— Гэта яны дарма!
Пачухаў лапай за вухам. Разявiў пашчу, каб прымерацца, як найлепей глынуць...
— Не еш мяне, воўча! — просiць слёзна, аж зоркi вакол спачувальна паблiскваюць.
Не сумуйце, з'ямо i вас усiх. Але ж дзеля справядлiвасцi пытаюся:
— Чаму гэта цябе не есцi?
— А як тады будзеш на зямлю глядзець?
— Кажаш, не буду ведаць, куды ад прыкрасцi падзецца...
— Кажу, што не будзе тады майго прыжмуранага вока, якое ўсё чыста бачыць...
— А што будзе?
— Ты будзеш! Дзiвам магутным, якому спачуванне без патрэбы!
Спачуванне без патрэбы... А табе спачуванне трэба? I нудзiш, i жалiшся, i
просiшся... Надакучыў, а нiяк не сцiхнеш. Плач твой у вушах стаiць! З'ем, каб
не важдацца залiшне. А ты зноўку змаўчаць не можаш, а жальбу тваю не прысаромiць:
— Дзiвам магутным, усяведным, усямудрым, якому чалавечнасць i зусiм
без патрэбы...
Вось зараз жа iдзi да мяне ў пашчу! Не плач! Не круцiся! Не хавайся!
— Ох, воўча! — мовiш ды зверху ўнiз пазiраеш на мяне i проста, i спагадна.
Вуў! Ужо з'едзены, такi саладзенькi! Бы лужыну малака, пацiху злiзваю твой
тварык языком. Пакуль не станчэў увесь, зноўку мне шэпчаш даверлiва:
— А Жывена, Карна i Жэля казалi, што глынеш мяне разам з людскасцю...
Здзiўляюся. Супыняюся.
— I тады, калi так учынiцца, яны ўтрох з'явяцца да цябе! За табою...
Дык за мною цi да мяне? Занепакоiўшыся, я азiрнуўся. Ад лесу цёмнага
вялiкi цень засцiлаў палi ды ўзгоркi. Краўся Жэлiнай хадою, шаптаў радасна з
начным шолахам, што ў людскi свет лёгка патрапiць...
Выблiснуў ты, цьмяненькi, зусiм слабенькi — i згубiўся цень. Тады з левага
боку падступiлася адна такая, уладная, да бiтвы ахвочая. Не пайшоў гэтым
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разам з ёю. Не зазвiнела дзесьцi жорсткая сеча... Прыгожыя квяцiстыя берагi.
Няхай сеецца на iх адно жыта. Жыта, яно нiбы жыццё...
Са сваiм пагрозлiвым позiркам адступiла назад. Пачакай, узрадую цябе.
Узрадую цябе добра тады, як замiру Перуна ды Вялеса...
— Як зробiш тое? — падступiлася з правага боку Жывена.
— Ужо зрабiў!
— Добры ты! — азываешся мне, пачынальнiца жыцця.
— Хiтры, увiшны, спрытны! — адказваю, як i не пра сябе. Пра добрага не
азываюся.
— Добры... — цягне вусцiшна Вялес з-пад зямлi. — Мяне без анiчога пакiнуў!
— Добры... — грымлiва адгукаецца Пярун з-пад неба. — Мяне без анiчога
пакiнуў!
I сумуюць багi. Крыўдуюць на мяне недаравальна. Адзiн з-за страчаных
багаццяў, якiя ў бойцы ўсе спляжыў. Другi з-за грымлiвай зброi, якую дзесьцi ў
бiтве i згубiў. Вiнавацяць, што дарункаў iхнiх, якiх не прасiў, вярнуць няма як.
— А няма чаго гуза шукаць, — кажу без шкадобы. Хто я такi, каб багам
патрабавальна радзiць? Просты, дасцiпны. Той, каго ледзьве ўшчэнт не здратавалi гэтыя багi.
Добра, што засталася песня. Быццам з ёю i лячу над зямлёю высока, сам
прачулы, сам звонкi. Свету крыўду сваю кажу. Чаму крыўду? А пачуваю сябе
зброяй, загартаванай, халоднай, — i баюся... Але ж пострах свой хаваю, хаваю. Не хочацца як ёсць прызнаць, што я не ўвiшны. Я не спрытны.
— Мiрыцеся цяпер, слабыя несмяротныя! Бiцца ўжо не зможаце...
— Спрытны!
А на вас падобны. У цябе, Вялесе, навучыўся чуласцi. У цябе ж, Пяруне,
спагадзе.
Не жадаю з вамi, такiмi шаноўнымi, быцi. Збягаю ваўчынымi нагамi ў цёмную ноч. На веташок гляджу пранiклiва, прачула... Сузiраю зямлю ягоным прыжмураным вокам. Спяшаюся лясамi. Спяшаюся палеткамi. Куды? Лёгка скачучы праз плыткiя рэкi, шчыра жадаю абагнаць такi знаёмы голас:
— Волi нашай не мiнуць!
Твой, Вялесе. Твой, Пяруне. Жадаю зрабiць сказанае нясказаным. Спраўджанае — няспраўджаным...
Дацягнуся да прасiняга веташка пашчай ды грызяну ладны кавалак. Праглыну ўраз!
Добры я. Хiтры. Спрытны. А цяпер яшчэ i магутны... Хто ж там з мяне здзекаваўся? Пагарджаў. Зневажаў.
Той, хто мяне, Дзiва, прыязна вiтае...
— Iзноў мы сустрэлiся! — схiляешся да мяне, Дняпро Славуцiч.
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Як быццам патанаю ў тваiх бяздонна сiнiх вачах. I я б з табою павiтаўся,
адкрыта, сардэчна, калi б не трэба ламiць крутыя жалезныя берагi. Халодныя,
нiбы шалом, загартаваны ў лютых сечах. Шалом? Ты трымаеш мяне ў палоне,
Дняпро Славуцiч. Прагнеш выпiць. Прагнеш стацца слаўным.
— Зусiм як ты! — вяртаеш памяць да асновы.
Але пра што так пранiклiва кажаш? Ведаеш, як моцна-моцна жадаю ўдацца
сiнню тваiх чалавечых вачэй. Пайсцi простай хадою. Сузiраць усю-ўсю зямлю.
Вырвацца са збройнага шалома...
Схiлiся да маёй вады, чарамi спавiты. Абяцаю табе звонкую неўмiручую
песню. Хвалi мае зычна плёхаюць, самi за гуслямi Баянавымi гоняцца. А песню сабраў з усяго свету...
— Ты мяне зрабiў у сем разоў дужэйшым! — дзякуеш проста, Славуцiч. —
Зрабiў сваёй прагай, сваёй непакорай. I расчараваннем, што гарчэй ад слёз.
Многа iх сабраў, як i зiмаў, як i летаў. Ты цi думаў калi, чаму мае воды роўныя
з берагамi? Ты не першы, хто панёс маю сiнечу ў сэрцы. Але ты першы, хто
вярнуўся да мяне...
Вярнуўся табою. Зрабiўся табою. Куды ж мне без цябе...
Паплывём разам у прыгожы далёкi свет. Спазнаем дарэшты мiлы i шчыры.
Знойдзем самую чароўную таямнiцу... Тады пайду чалавечай хадою. Дакрануся чалавечай рукою. Да чаго? А ты ад мяне куды?
— Чаўны незлiчоныя цягнi! Берагi высокiя выгiнай. I чакай доўга, чакай
упарта спраў маiх слаўных...
Буду чакаць тваёй перамогi над прагавiтай Карнай. Маёй перамогi? Цi ўсё
ж тваёй...
— Гэта ж хiтры, спрытны, дасцiпны, — ляцiць па-над светам Траянаў голас.
Мала зважаю на тое. Чаўны ды ладдзi цяжкiя цягну, хваляй халоднай умываюся ад стомы. Але i хваля цяплее ад ладнай працы. Шчымлiвай працы.
Штодзённай працы... Хiтрых не вiтаю, хiтрых не паважаю. Нехта там спрытны? Рады за яго. I дасцiпны справу сабе знойдзе.
— Волю боскую перайначыў! — цi мне падаецца, цi чую трошкi павагi ў
тваiм голасе.
Неспатольна мне. Не час з табою размовамi бавiцца. Трэба крыгi халодныя
крышыць ды разганяць. Вясну на плячах як хутчэй прынесцi. Мiлыя берагi
маёй вады чакаюць... Уквецiць iх шчыра жадаю! Прыгнаць з чаўнамi светлую
надзею, каб усцешна было...
— Хiтры, спрытны, дасцiпны выбавiцца з палону!
— Якога палону? — усё ж рашаюся спытаць.
— Ты ведаеш...
Ведаю. Прасторамi разбягаюся. Мiнаю вёскi. Мiнаю вёрсты. Збiраю зiмы.
Збiраю леты. Хто гэта магутнейшы за мяне?
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— Глядзi! Iдзе да цябе хлопчык малы! Цi будзеш трымаць яго за руку? —
азываешся нечакана, Траяне, бо я на цябе амаль забыўся.
— Цi ж сумняваешся, што верна панясе тваю сiнечу ў сваiм сэрцы? — мовiш маю думку, хоць i не прасiў цябе.
Нiчога не адкажу, i не чакай. Амаль гнеўна ўскiнуся сiняй хваляй. Заплёхаю
звонка, нязгодна. За тое, што не буду трымаць малога за руку. За тое, што адчайна шкадую. За тое, што смуткую. Зусiм не сумняваюся, што верна панясе
маю сiнечу ў сваiм сэрцы.
— Выбавiцца так з палону не спрытна, не дасцiпна, — кажу не табе, Траяне, а ты смяешся з мяне. Маўляў, магутным Дзiвам стаў, але сам занадта
просты.
Усё пра мяне ведаеш... Навылёт бачыш. I не радзiш. Не дакараеш. Але
праз зiмы ды леты ляцiць твой прарочы голас:
— Хiтры, спрытны, дасцiпны выбавiўся з палону!
— А ты не хацеў яго бласлаўляць! — чую папрок няветлы. — Глядзi!
Твой, Баяне. I гляджу, як ты загадаў. На сумленнага, шчырага, мiлага... Не
ведаю, якога яшчэ...
— Дарослы ўжо. I моцна цягнецца да спраў слаўных.
Дарослы, а на мяне падобны, хочаш даказаць. Хочаш высока ўзнесцi яго
ў славе. Табе ж, Баяне, абы спяваць... А я думаю пра тое, што падобны, значыць, прагавiты...
— Спляжыў Славуцiч тваю прагавiтасць! I ты пачакай, пакуль схiлiцца да
тваёй вады — i ўдайся сiнню чалавечых вачэй... Чаго табе губляць?
Не губляць. Яшчэ адзiн век пражыць. З вамi, вечнымi, несмяротнымi. Вы ж
клiкалi мяне да сябе... А ты, Баяне, абяцаў мяне славiць... Толькi не сказаў,
навошта...
— Не пайду да вас!
— Стаўся магутным Дзiвам! Куды ж табе яшчэ? — даводзiш, нiбы малому.
— Выбавiўся з палону. Чыйго? Вашага!
Стаўся магутным Дзiвам. Няма роўнага мне... Цi чуеш слова маё, Дняпро
Славуцiч? Цi спраўдзiш волю маю...
Хiтры. Увiшны. Спрытны. I дзiва жадаю ўчынiць... Адно-адзiнае, але ж моцнае:
— Вярнiся, веташок! Станься прыгожай поўняй!
— Радуешся? — спытала сонца адным толькi праменьчыкам. — Сказанае
ды нясказаным зрабiў! Веташок не чапаў анiколi... Не еў! Не глытаў!
«З чаго мне радавацца за простую справу? Звычайную справу... Ну, можа, i
не зусiм. Але ж такую чаканую, тое праўда», — хацеў запярэчыць, але не змог.
Мовiць сонейку можа толькi смяротны...
— I Дзiвам не рабiўся! А сказаць мне слоўца цi здолееш?
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Як быццам не ведаеш! А калi шлях табе перасягнуў, цi памятаеш, пасварыўся з табою.
— Не сварыўся, пра лiтасць прасiў!
Вось як табе падалося. Цiкава...
— Не дакарай мяне, воўча. Зусiм ты мала прасiў спагады. З цудам-юдам
падужацца быў нават i рады. Славы сабе шукаў, а пашаны анi казаў...
Дык ты, яснае, само прасiла перабегчы табе шлях, каб выпрабаваць мяне,
такога слаўнага, на пашаноту... Не веру табе. Не веру, калi памятаю, як ноччу
цёмнай iду... Крок ступлю — лес мiну. Яшчэ адзiн зраблю — палетак за спiною пакiну. Цераз раку нiбы праз ручай... Хутка табе, яснае, уставаць i маiмi
слядамi iсцi.
Ты ж само i прызналася тады:
— Твае вялiкiя сляды на зямлi бачу.
«Вялiкiя», — падумалася з нечага. У кожным следзе можна лёгка схавацца.
«А хто ж нiколi не схаваецца?» — думаецца цяпер. Той, хто правiць свiтальны
баль па-над светам. Разумею, няможна табе. I з нечага думаю пра поўню, пра
веташок...
Цi праўда, што ў пачатку свету поўня была сонцам? Малодшым за цябе...
Не, старэйшым! Два сонцы ў небе свяцiлi, ноч на зямлю не пускаючы. Але ж
прыляцеў цуда-юда i з аднаго сонейка агонь нiбы ваду пацягнуў... Цмяным
яно ўраз зрабiлася, слабым. Не здолела свяцiць ды з крыўды тае веташком
стала.
I хто цяпер баiцца стаць слабым? Хто, такi палахлiвы, роднага веташочка
не шкадуе... Не жадае сустрэцца з ваўчынай пашчай, дык i шлях прасiў перабегчы... Бо хто ж аднойчы пераможанага яшчэ раз зачэпiць?
— Той, хто сумлення не мае! А ў цябе ж сумленне ёсць. Хоць i няма пашаноты...
Угадваеш, сонейка, таемную думку. Дык дзякую табе за лiтасць...
— А ты i сам здагадлiвы! Хоць i несмяротны, але ж чуйны па-чалавечы...
Дзякую табе за лiтасць, што думку таемную ўгадала, веташок на поўню адвярнула. Сказанае ды нясказаным зрабiла. I Дзiвам магутным я не быў...
— Няма чаго дзiвiцца. Ты ж прасiў спагады... А за несмяротнасць сваю чалавечую пытайся ў Траяна!
— А мiлае сонейка яснае... Лiтасць падаравала ды небыццём пакарала.
Да Траяна iсцi наказала! — не паспеў так падумаць, як паскакала па высокiм
дрэве жыцця рыжая вавёрка.
Нечая думка. Чыя?
— Пакарала няпамяццю! — гэта ж ты, Баяне, падаеш цiхi голас пад увiшнае
цоканне.
Праганяе няпамяць песня твая... А высока ўзнясi ў славе не мяне, зусiм не
мяне...
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— Не цябе! Дняпра Славуцiча!
Славуцiча. Кiм бы ён нi быў... Вось гэтым, маладым, з цяжкiм шаломам.
Гэты пiльна ўзiраецца. Вагаецца. А болей за ўсё баiцца выпусцiць... Нясцерпна жадае стаць самым слаўным, не палохаецца, што i лёс будзе цяжкiм. Не
ведае, што яно такое.
— Блаславi яго! — зычлiва просiш, вяшчунны.
Калi так зраблю, ты скочыш рыжай вавёркай. Заспяшаешся ў свет таропка.
I песняй сваёй няпамяць праганяць не будзеш! Забудзеш...
— А ўсё роўна так зраблю! Хто сказаў табе, што, зусiм унучак, слухаюся
безадмоўна дзедавага слова?
Я сам сiнi Дняпро Славуцiч. Несмяротны... Чыю думку спаткаў? Чыю волю
спраўдзiў? Чый лёс перайначыў... Гэта я сабраў вялiкую смагу зямную i трымаю ў руках глыбокi, бяздонны сiнi свет. Сам неспатольны, баюся пазбыцца
свету. А болей за ўсё спяшаюся, болей за ўсё прагну наталiць вялiкую смагу.
Не адно сваю...
Далёка ў вяках звiнiць слава.
— У нас няма лiтасцi! — цвёрда мовiш, пранiклiвы Траяне. I я здзiўляюся
тваёй цвёрдасцi. Не ўпартасцi, перакананасцi. У чым...
Чаму ты з неспадзёўкi загаварыў пра лiтасць? Не ведаю. I ў каго ж гэта,
у нас... Я ж не ваш! Не быў з вамi, цi памятаеш. I цяпер мяне побач з вамi
няма!
Няма... А нехта прагне выпiць шаломам сiнi свет. I мы стаiм за гэтым прагным утрох, нябачныя, неадступныя. I цешыцца моцна чарадзейны Баян, i ўжо
гатовы высока ўзнесцi яго ў славе. Абыякава маўчыш, вячысты Траяне, за
безлiч стагоддзяў цi аднойчы сустракаў дапраўды слаўных...
— Дзёрзкiх, непакорлiвых... Такiх, як ты!
А я? Нiхто. Зусiм не боскi, анi колькi не вечны. Барукаюся з вашай воляй.
Слухацца не люблю. Але ж i спытацца хачу: чаму гэта за вашае бясконцае
несмяротнае жыццё вы не навучылiся лiтасцi? Чаму...
Не спяваеш пра тое, Баяне. Нiчога не мовiш, Траяне, i думаю я за цябе...
Цi такi абыякавы? Цi такi пранiклiвы... Кiм ты быў? Клiкаў мяне, абяцаў цэлы
век!
— Ты пражыў цэлы век з намi! — здаецца, я ўзгадаў цябе.
Цi гэта адкрылася вяшчуннае слова з Баянавай песнi... Траян... Зусiм не
чарадзейны, такi просты. Нiбы я сам сказаў пра век... Думаю цяпер, яшчэ трэба паабяцаць гэтаму прагнаму, вясёламу, неспатольнаму, што ён волi нашай
не мiне. А шкада мне Дняпра Славуцiча. Добра ведаю, што няма такой смагi,
якую б не здолеў наталiць... Але тое ўжо ягоная воля.
Смага нiбы лiтасць... Не спрачаешся са мною? Маўчыш. А я думаю, што ўсё
ж трэба блаславiць гэтага, мабыць, смелага абаронцу, якi вось цяпер смяецца
звонка. Прагне выпiць сiнi свет, а сам шчаслiвы, бо ў палоне вялiкай надзеi. Не
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ўтрымаў бы ў шаломе i Славуцiча, калi б той не пажадаў... Проста ведаю гэта,
як i тое, што заўтра ўзыдзе сонца.
А ты ж так чакаеш новага дня, неспатольны... I хiтры. I спрытны. I дасцiпны.
Няхай сабе так. Адно не зайздросцi смяротнай славе. I Карну задарма не клiч.
У цябе адзiн век. Вялiкi, але ж адзiн. У мяне не будзе лiтасцi падараваць табе
iншы... Няхай несмяротны i сем вякоў жыве. Толькi адзiн з iх — сапраўдны.
Той, якi першы. Той, якi смяротны...
I я здзiўляюся сваёй цвёрдасцi. Не ўпартасцi, перакананасцi. Хто я? Абыякавы. Пранiклiвы. Мабыць, у нечым мудры. Пагляджу на цябе, хiтры, спрытны, дасцiпны. Выпрабую. I зноў выпрабую. Хоць ведаю ўжо пэўна, што паклiчу
стаць трэцiм...
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Супадзеннi
Калi ў якой-небудзь краiне свету праходзяць вялiкiя мерапрыемствы дзяржаўнага ўзроўню, то, зразумела, выдатны настрой жыхароў гэтай краiны
цалкам адпавядае маштабам задуманага свята. Адчуванне пэўнай узрушанасцi i салодкага хвалявання супадае з прадчуваннем пераменаў i новых
нечаканых сустрэч — напрыклад, як падчас карнавала ў Бразiлii. Альбо цягам выбараў у Беларусi. Можна было б прыраўняць да вышэй узгаданага
якую-небудзь паездку Папы Рымскага ў Грузiю цi, напрыклад, першы Актобер-фэст у Арабскiх Эмiратах.

I
Пасярод нешырокай сталiчнай вулiцы, дзе ў гэты час амаль не ездзяць машыны i зрэдку з'яўляюцца мiнакi, раптам адкульсцi з-за вугла старажытнага
будынка вынырвае цыганка з залатым зубам у чорнай доўгай i шырокай спаднiцы, з накiнутай на плечы яркай каляровай хусткай i загадкава шэпча: «Ёсць
адзiн чалавек, ён вельмi добра гуляе, разумееш? Ён галоўны ў пэўных гульнях. Нiколi не гуляй з iм, чуеш?»
Белыя красоўкi, што выглядаюць з-пад джынсаў, спыняюцца, а капюшон
шэрай байкi cкiдваецца на заплечнiк, нiбыта па звычцы чакаючы, што гаспадар зараз прадставiцца: «Лёха!» Але замест гэтага малады чалавек, па логiцы
рэчаў — ад нечаканасцi, — прамаўляе: «Якiя гульнi? З кiм не гуляць?»
«Касацiк, не задавай дурных пытанняў. Проста не гуляй i ўсё. Адно скажу — ён трэцi па лiку. Другi — ён iншы! Ён з казённымi людзьмi ў казённы дом
iмкнецца. У яго дарога дальняя i турботы даўнiя. А трэцi — ён гуляе ў гульнi.
Запомнi, касацiк!» Цыганка пачынае кружыцца вакол Лёхi, спяваючы на цыганскай мове. Iмгненна далучаецца другая цыганка, таксама з каляровай хусткай
на плячах. Чарнявая жанчына з'явiлася проста нiадкуль, узнiкла, як кажуць, на
роўным месцы. Потым аднекуль узялася трэцяя. Яны ствараюць столькi тлуму i мiтуснi, што здаецца — iх зусiм не тры, а як мiнiмум, трынаццаць.
Цыганкi раствараюцца ў паветры гэтак жа хутка, як i матэрыялiзавалiся некалькi хвiлiн таму. У раптоўна насталай цiшынi, Лёха хутка падыходзiць да
лавачкi пад вялiкiм дрэвам i абмацвае кiшэнi, правярае заплечнiк. Дакументы,
ключы, грошы на квiток дадому — усё на месцы. А вось пятнаццаць тысяч
баксаў знiклi.
Лёхава сэрца затахкала, як басовы барабан Nickelback падчас саундчэку
перад нядаўнiм канцэртам. Ён яшчэ раз хуткiмi рухамi нервова абмацвае ўсе
кiшэнi. Збоку добра заўважна, што чалавек пад дрэвам спрабуе супакоiцца i засяродзiцца. Маўляў, так, — аднаўляем у памяцi ход падзеяў: вось тут выходзiў
з аўтобуса, нечакана ўбачыў столiк з латарэйнымi квiткамi, яшчэ пажартаваў,
што столiк дакладна такi, як i ў пераходах метро. Прадавачка была такой мiлай,
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такой абаяльнай, што зараз у памяцi яна малюецца не iначай, як сястрой мiласэрнасцi ў шырокiх чорных адзеннях да зямлi i з чорна-белым капялюшыкам
на галаве: «Купiце латарэечку! Iмгненны выйгрыш! Не пашкадуеце! Праверыць
вынiк можна адразу ж! Можна забраць грошыкi ў любым банку... »
Аднак непасрэдна той момант, калi набываў квiток, абсалютна сцёрся. Напэўна ж аддаваў нейкiя капейкi, забiраў латарэйку, але нiчога такога ў памяцi
не ўзнаўляецца. Толькi наступны фрагмент — прадавачка на бязлюдным прыпынку ў захапленнi скача i пляскае ў ладкi: «Ваш нумар пачынаецца на тры
сямёркi! Вы выйгралi аўтамабiль! Ён каштуе пятнаццаць тысяч!»...
Раптам над галавой, як грымоты пасярод яснага дня, гучыць сiплы бас:
«Гражданiн! Какiе праблемы?» Аграмадны чалавек у форме мiлiцыянта ўглядаецца ў заплечнiк, што ляжыць на лавачцы. Лёха хуценька падхоплiвае свае
рэчы, накiдвае лямкi на плечы i намагаецца сысцi, не жадаючы пра штосьцi
размаўляць з волатам у форме. Але апошнi мае iншае меркаванне, ён заступае Лёху шлях i даверлiва падмiргвае: «Наконт латарэйкi не хвалюйцеся —
знойдзецца! У нас усё пад кантролем!»

II
Не зважаючы на морась, Лёха шпарка крочыць па вулiцы ў бок аўтавакзала.
Ён моцна злуецца ад сiтуацыi, у якую патрапiў: «Вельмi паскудна пачуваешся
ад таго, што ўсе навокал нешта ведаюць, валодаюць нейкай iнфармацыяй, i
толькi ты адзiн не можаш нiчога зразумець...»
У тыя часы аўтавакзал «Усход-Захад» яшчэ працуе ў звычайным рэжыме:
другi паверх — касы, а на першым зала чакання. Тут жа кавярня, камеры захоўвання, аптэка, пункт абмену валюты, шапiк з царкоўнай прадукцыяй — з
сапраўднай манашкай у вакенцы. А яшчэ вельмi шмат сталоў i стэндаў з газетамi, часопiсамi, папулярнымi кнiгамi. I прадавачкi гэтай друкаванай прадукцыi — вельмi каларытныя, у спартовых касцюмах — дзяўчаткi i цётачкi.
А дата якая — 10 верасня! Панядзелак. То бок прэзiдэнцкiя выбары ў краiне ўжо адбылiся (учора), а вежам-блiзнятам у Нью-Ёрку стаяць яшчэ цэлыя
суткi. I вось, зайшоўшы ў будынак аўтавакзала, Лёха спрабуе разабрацца з
уласным настроем: «Знаходзiшся у нейкiм ватным стане — цi то разгубленасцi, цi то абыякавасцi. Цi то гэта наступствы ад псiхалагiчных перагрузак
папярэднiх дзён, цi то прадчуванне чагосьцi жудаснага наперадзе. Настрой
паганы. Сталае адчуванне, што ў хуткiм часе можаш патрапiць у якую-небудзь
гiсторыю. Але якую? Хiба толькi могуць затрымаць у любую хвiлiну. У сэнсе
пазбавiць свабоды. Сёння зранку афiцыйна абвесцiлi, хто выйграў выбары,
таму кажуць, што тых, хто ўдзельнiчаў у перадвыбарнай кампанii на iншым
баку могуць проста схапiць прама на вулiцы. Хто абвiнавачвае i ў чым вiна
iншых? Вось i спрабуеш разабрацца...»
Але прага да сапраўдных культурных здабыткаў радзiмы пераадольвае пачуццё асцярожнасцi i нязграбнай постаццю iнтэлектуала выторкваецца над
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ляжачым у балоце быта iнстынктам самазахоўвання. Уладальнiк складанай
сiстэмы iнтэлектуальных прыкмет (чытай Лёха), з няшчасным вiдам ад таго,
што схаваць гэтыя прыкметы немагчыма, абсалютна нечакана для самога сябе падыходзiць да прадавачкi за апошнiм сталом i пытаецца: «Доўгая дарога
дадому» Васiля Быкава ёсць?»
Лёха ўпэўнены, што ён зрабiў усё правiльна: не прыцягваў увагi разявакаў (што гартаюць старонкi танных кнiжак ды не дужа глянцавых часопiсаў злева i справа ад яго), спытаўся нягучна, стаяў роўненька i сцiпла. Але
пасля яго пытання наступае такая цiшыня вакол кнiжнага стала, што Лёха
пяць разоў пашкадаваў пра кола сваiх iнтарэсаў. Час гэты, па сутнасцi — iмгненне, падаецца прыхiльнiку вялiкiх айчынных дарог не тое што доўгiм, а
бясконцым.
А потым здараецца тое, што здараецца. Прадавачка некалькi секундаў
углядаецца ў твар незвычайнага наведнiка, нiяк не выражаючы сваiх патаемных эмоцый. Потым рэзка разварочваецца спiнай i праз увесь аграмадны
хол голасам, моц якога значна перавышае ўзровень гучнай вакзальнай сувязi,
звяртаецца да калегi на iншым баку залы чакання: «Галя! У тебя «Долгая дорога до дома» Быкова есть?»
Гiпербалiзаванае Лёхава мастацкае ўяўленне, пры iстотна сапсаваных за
апошнi тыдзень нервах, iмгненна малюе фатальную фантазiю на тэму «Вылiчэнне нацыянальна арыентаваных маргiналаў праз сферу iхнай цiкавасцi i
пазначэнне спецыфiчным аудыа-вiзуальным маркерам («Галя! У цябе тое цi
iншае ёсць?») для аблягчэння iхняй iдэнтыфiкацыi спецыяльна падрыхтаванымi назiральнiкамi i далейшага адсочвання гэтых самых маргiнальных суб'ектаў — як падазроных элементаў — якiя апынулiся на вакзале сталiцы Рэспублiкi з невядомымi мэтамi адразу пасля прэзiдэнцкiх выбараў.»
«Гэта паранойя!» — змагаецца за права iснавання здаровы сэнс у адной
палове Лёхавай галавы. «Не! Гэта — наша рэальнасць!» — упэўнена перамагае другая палова той самы сэнс.
Да рэальнасцi тут жа схiляе i голас Галi, якая з iншага канца вялiзнай залы
грамавым голасам крычыць: «Валя! Не-а! «Долгой дороги» нету!»
«Можа я i памыляюся, можа гэта проста супадзенне? Чаму не дапусцiць,
што прадавачкi i сапраўды ведаюць пра такую кнiжку?» Ветлiвы i спакойны
знешне, але надзвычайна напружаны ўнутры, Лёха развiтваецца i пакiдае зону кнiжнага бiзнэсу.

III
Час да адпраўлення аўтобуса дае магчымасць на нейкi момант патрапiць
у зону iншага бiзнэсу — паглыбiцца ў атмасферу вольнай дзяржаўнай прэсы i свабоды слова ў дэмакратычнай дзяржаве. У Лёхавых руках апынаецца перадвыбарны спецвыпуск цэнтральнага друкаванага органа краiны, ад 5
верасня. Каб хто спытаўся, якiм чынам гэты шэдэўр галоснасцi i дэмакратыi
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патрапiў да чытача, сам Лёха толькi недаўменна пацiснуў бы плячыма, — маўляў, бывае ж такое, проста так супала — матэрылiзаваўся, што называецца,
з нiадкуль!
Першая старонка ўтрымлiвае не надта шмат iнфармацыi. Партрэт амаль
на палову газетнага аркуша, у адрас якога дзве саракагадовыя кабеты, што
праходзяць мiма, дапускаюць нетутэйшую вольнасць: «Какой мужчина! У нас
в Смоленске его обожают!»
Далей iдзе набор тэзiсаў цi то са справаздачы, цi то з перадвыбарнай праграмы — там гаворыцца пра тое, што памежныя слупы прыбiраюцца з правiльнага кiрунку (смаленскага) i ўзмацняюць кiрунак няправiльны (да астатняга свету). Таксама ненавязлiва i амаль незаўважна нагадваецца жыхарам
краiны, што яны, як сыр у масле, тут боўтаюцца, маўляў, трэба ж разумець —
каму дзячыць за iхнюю ахову i абарону! Яшчэ ўзгадваюцца два апаненты цяперашняга лiдара — у сэнсе два тых няшчасных кандыдаты з трох магчымых,
што выжылi ў перадвыбарнай гонцы. Падрабязна тлумачыцца ўзровень i прычыны iхняй кандыдацкай няшчаснасцi.
На ўвесь разварот на другой i трэцяй старонцы iнфармацыя iншага парадку — там надрукаваны адзiн аграменны артыкул, якi не так сумна ды i не сорамна чытаць колькi хочаш разоў — матэрыял такi вялiкi i шматпланавы, што
дачытаўшы да сярэдзiны, губляешся ў адступленнях i забываешся, з чаго ён
пачынаўся. Галоўнае не чытаць падзагаловак — ён стварае кантэкст. А так,
здаецца, i людзi цiкавыя ўзгадваюцца, i што самае нязвыклае — узгадваюцца
без абразаў i прынiжэнняў, як бывала на тых самых старонках у ранейшых нумарах. I аператыўная iнфармацыя пра гэтых цiкавых людзей — дзе, хто, калi i
як. I нават не агучваецца, колькi iм за гэта пагражае пасля выбараў.
На апошняй старонцы — традыцыйна, навiны культуры i спорту. Напрыклад, вось iнфармацыя пра тое, што сусветна вядомы хакеiст, зорка НХЛ, запiсвае лiдара нацыi ў зборную свету па хакеi. Нiчога не ўказваецца, цi на кантрактнай аснове, цi на нейкiх iншых умовах.
А вось выява iншай суперзоркi апошнiх гадоў трыццацi — каралевы эстрады суседняй краiны. Яна стаiць у рызыкоўнай позе — на каленях (перад кiм,
на здымку не паказана). Але загаловак паведамляе, што суперзорка па сваёй
волi робiць сапраўдны акт кахання з вялiкай павагi да галоўнага, i што важна адзначыць — станоўчага героя ўсiх вышэй пералiчаных рэпартажаў гэтага
спецвыпуску вядучай газеты краiны.
Аднак самы цiкавы артыкул i апошняй старонкi, а прынамсi i ўсяго нумара,
напiсаны маладой выпускнiцай журфаку Вiалетай, якая зладзiла ўмоўны дыялог са сваёй калегай па газеце.
Дзяўчаты з першых радкоў задаюць тон: «Ловiм момант i ўважлiва разглядаем тых, у чые рукi мы заўтра, магчыма, перададзiм узведзены намi будынак...»(цытата). У сярэдзiне артыкула два альтэрнатыўных кандыдаты, абсалютна нiкому не патрэбных (як ужо стала зразумела з усiх папярэднiх тэкстаў)
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канчаткова выбiваюцца з сёдлаў перадвыбарнага радэа адным моцным узбрыкам: «Шчыра сказаць, незразумела, адкуль усплываюць такiя Бiвiсы i Батхеды...»(цытата).
А фiнал артыкула мае аналогiю з бомбай запаволеннага дзеяння пры ўсталяваннi таймера на шасцiдзённую адтэрмiноўку:
«—...Зрэшты, усе кандыдаты служаць толькi выгадным фонам для дзейнага прэзiдэнта, палiтычная харызма якога, на мой погляд, як «боiнг семсот
шэсцьдзясят сёмы».
— Цi прама як «лятучая крэпасць». Цi нават, калi дзве «лятучых крэпасцi»
адну на другую паставiць i пару хмарачосаў зверху...»(цытата).

IV
Як раз праз шэсць дзён пасля выхаду з друку спецвыпуску галоўнай газеты тое i адбываецца. З лавiны памех перанасычанага радыёхвалямi эфiра
вырываюцца асобныя фразы: «...два хмарачосы... Боiнг семсот шэсцьдзясят
сёмы... колькасць ахвяраў падлiчыць немагчыма... вялiкая дымавая заслона
ахутвае горад...»
Хвалi губляюцца, i Лёха са сваiм сябрам па чарзе круцяць ручку аўтапрыймача. Iм удаецца вылоўлiваць толькi абрыўкi фраз i ад гэтага iнфармацыя
становiцца толькi больш жудаснай.
За стырном старэнькага «Volkswagen-Passat» Лёху неабходна i ўважлiва
сачыць за дарогай, i выслухваць кавалкi экстранных рэпартажаў, якiя паступова пачынаюць перадаваць амаль усе радыёстанцыi. Чым блiжэй мяжа з
Польшчай, тым больш праясняецца сiтуацыя — цяпер вядомыя ўжо i месца
трагедыi, i асноўныя дэталi тэракта.
Пачуццё трывогi, нейкiя незразумелыя i недарэчныя думкi Лёха стараецца
прагнаць прэч. Яны адцягваюць увагу ад трагiчных нью-ёркскiх навiнаў з радыёэфiру, хоць, безумоўна, менавiта тыя самыя навiны i вызначаюць ягоны
настрой.
Хваляванне кiроўцы «Фальксвагена» можна зразумець — у памежнай зоне жыве цяпер ягоная дачушка, што зусiм нядаўна пераехала са сваёй мацi,
былой Лёхавай жонкай, на новае месца жыхарства. Лёха нарэшце выбраўся
перадаць сваёй Ксюшы школьныя дакументы — навучальны год, вось ужо
адзiнаццаць дзён як пачаўся, а тата нiяк не давязе паперы ў новую школу.
Гэтаму ёсць важнае абгрунтаванне — тата быў вельмi заняты падчас перадвыбарчай кампанii, датэрмiновага галасавання, таксама як i непасрэдна
ў дзень выбараў i... выпадкова ануляваў вынiкi гэтых самых выбараў. Выбачайце, суайчыннiкi, а заадно i тыя, хто займаецца прагнозамi ў сучаснай сусветнай гiсторыi! Усё пайшло крыху «не так». Тата, ён жа Лёха, ён жа Аляксей
Уладзiмiравiч, быў незалежным назiральнiкам ад уплывовай мiжнароднай арганiзацыi па абароне правоў чалавека, але ўдзельнiчаў у кампанii не на «афiцыйным», не на праўладным баку.
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Так атрымалася (яшчэ раз прабачце), што дзякуючы ўмяшальнiцтву Аляксея Уладзiмiравiча Барысевiча ў перадвыбарны працэс, з панядзелка рэчаiснасць у краiне пайшла двума паралельнымi курсамi: афiцыйны бок зрабiў
вельмi шмат штучных i грубых дзеянняў, парушыўшы ўсе магчымыя правiлы,
папярэднiя абяцаннi, артыкулы Канстытуцыi, дзяржаўныя законы i гэтак далей. Зразумела, дзейны прэзiдэнт пра гэта нiчога не ведаў i свята верыў, што
ён перамог на выбарах. Бедны i варты шкадавання чалавек! Хiтры афiцыйны
бок зладзiў пэўную iлюзiю перамогi, i вось падмануты шчыры i сумленны кiраўнiк краiны патрапiў у такую дваiстую сiтуацыю.
Патрапiў, таму што iснуе iншы бок падзей — рэальны. А ў iм няма месца
падману. Напрыклад, што загадаеце рабiць з пратаколам пра найгрубейшыя
парушэннi, якi склаў Лёха (прабачце — Аляксей Уладзiмiравiч), i якi падпiсалi
прадстаўнiкi афiцыйнага боку — старшыня выбарчай камiсii ды яго намеснiкi?
Факт iснавання гэтага пратакола ануляваў увесь найскладанейшы падрыхтоўчы доўгатэрмiновы працэс. Ён сапсаваў, здавалася б, такi адладжаны i такi надзейны механiзм працы пэўных афiцыйных установаў. Вось, у вынiку i
атрымалася вельмi дзiўная гiсторыя: калi афiцыйны бок вырашыў падмануць
гiстарычны час, падрабiць прастору iснавання пэўнай нацыi, ды iншыя працэсы, то атрымаўся неверагодны iлюзiён. Якi завiс агiтацыйным банэрам у межах адной краiны на доўгiя дзесяцiгоддзi. А сапраўдная рэальнасць рушыла
далёка наперад сваiм шляхам. Такая вось недакладнасць.

V
Сябра на пасажырскiм крэсле слухае запар станцыю за станцыяй, а Лёха,
заглыбiўшыся ў свае думкi, пад бясконцае ўсхваляванае балбатанне радыёвядоўцаў, прыслухоўваецца да сябе, спрабуючы разабрацца з тым, што адбывалася апошнiм часам i ўнутры, i звонку.
Як яго ўвогуле занесла ў гэты квазiпалiтычны гушчар? Калi б Лёха камунебудзь распавёў свае перадвыбарныя прыгоды, слухачы доўга б рагаталi.
Чаго толькi вартыя былi б успамiны пра гурт «Blues Of The Misty Morning»! Гэта
трагi-камiчная гiсторыя, якая пачынаецца з вяртання пасля доўгатэрмiновых i
далёкiх вандровак у роднае мястэчка, дзе жывуць Лёхавы бацькi, i якое носiць
неверагодную назву Ранак-Туманны.
Уявiм сабе, што ў цiхае iснаванне невялiкага правiнцыйнага гарадка, якi
горда трымае марку грубаватага, не надта абцяжаранага iнтэлектам i адукаванасцю раённага цэнтра аграрнага кiрунку, спрабуе ўкаранiцца падазроная
асоба, якая (гэта проста замах на святое!) хоча стварыць ледзь не ДЖАЗБАНД! Чаму ледзь? Таму што ствараецца на самой справе блюз-бэнд. Але
вымавiць, а тым больш запомнiць гэта словаспалучэнне большасць насельнiцтва не ў стане.
Вось свежы прыклад. Паседжанне райвыканкама. Зала, запоўненая чыноўнiкамi з каменнымi тварамi, нагадвае школьную галёрку («...толькi б мяне не
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выклiкалi сёння...»). Нервовае пытанне намеснiка старшынi да кiраўнiкоў сферы культуры: «Что за группа представляет Ранак-Туманный на международном фестивале в областном центре?..»
Нiхто з iх — ад загадчыка аддзела культуры да дырэктараў бiблiятэкi, музея, музычнай школы цi Дома культуры — не ведаюць пра такую групу. Па
шчырасцi, яны i не могуць ведаць, таму што група толькi рыхтуецца дэбютаваць на вышэй узгаданым фестывалi. Але па радыё ўжо прайшла рэклама
будучага канцэрта i, на няшчасце для падначаленых, яе назву пачуў той самы
намеснiк старшынi райвыканкама па iдэалогii, адукацыi i культуры.
У адказ на пытанне боса, культурныя кiраўнiкi на паседжаннi райвыканкама
ветлiва маўчаць, пераглядаюцца i пацiскаюць плячыма, а намеснiк старшынi
ўдакладняе: «Ну, там ещё название такое, что хрен выговоришь — чего-то
там «Плюс...»
Зразумела, у культурных кiраўнiкоў такiя-сякiя думкi ёсць. I вось, дырэктар
Дома культуры па прозвiшчы Дамiнжанка, адразу пасля ўзгаданага паседжання, тут жа на плошчы перад будынкам райвыканкама, выпадкова сустракае
Лёху. Парадваўшыся супадзенню ў адпаведнасцi з пастаўленай задачай (высветлiць, што за група...) дырэктар ветлiва вiтаецца i тактоўна заходзiць здалёк: «Здарова, лабух! Гэта не ты там нейкую супергрупу стварыў? Нейкi там
«Плюс»?»
Ад ступенi тактоўнасцi Лёху не адразу ўдаецца выйсцi са ступару i ён мае
неасцярожнасць абсалютна шчыра адказаць: «Ды не, першы раз чую...» «Ну
ладна, глядзi! А то нам тут наводка адна паступiла. Не ведаем на каго думаць...» — Дамiнжанка пасля паседжання райвыканкама, вiдаць, адчувае сябе следчым спецыяльнага камiтэта па справах праблем культуры, на якога
павесiлi «глухара».
Лёха адыходзiцца ўжо метраў за трыста i тут да яго даходзiць: «...група з
райцэнтра», «нейкi там «Плюс»... Гэта ж пэўна — «Блюз»! I не «нейкi там», а
«Blues Of The Misty Morning» — «Блюз Туманнага Ранку»! O, не! Цяпер яны
могуць падумаць, што я хаваюся ад iх!..»

VI
«Blues Of The Misty Morning» дэбютуе годна. На фестывалi «Апошнi фаэтон» iхнi выступ — адзiн з найлепшых, i за iх сапраўды не сорамна! Публiка прынiмае музыкаў вельмi добра i калегi-ўдзельнiкi ацэньваюць станоўча.
Шмат водгукаў у прэсе. Карацей кажучы, дэбют атрымлiваецца.
Праз сродкi масавай iнфармацыi намеснiк старшынi райвыканкама (дарэчы, яго прозвiшча Ленiнскi) таксама ў курсе справаў пра Лёхавы поспехi. Але
адно не супадае — вiдаць, ён адразу пасля фестывалю таксама хоча сустрэць
Лёху, аднак той цi то з’ехаў кудысьцi, цi то адлёжваецца недзе, узяўшы творчы адпачынак. Нарэшце, супала праз некалькi месяцаў — Лёха сутыкаецца з
чыноўнiкам нос у нос на вулiцы мястэчка.
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«О! Здарова! Ну, ты малайчына, усюды пра цябе пiшуць. Давай-ка далучайся да перадвыбарнай кампанii!»
Лёха не думае доўга. Дакладней сказаць, ён увогуле не думае. Вось, праўда — нiводнай думкi, галава нiбы тым самым туманам напоўненая. Аднак, калi
туман можна было б чытаць (напрыклад, гадаюць жа на «кававай гушчы»), то
нечакана для чытача, ватныя бялявыя лiтары маглi б скласцiся ў такiм парадку: «Хочаце ўцягнуць мяне ў бруд? Каб даказаць, што вы не правы, я нават
гатовы праехацца...»
Пэўна адчуваецца эрудыцыя начытанага чалавека — Уiнстан Грум («Гампiзмы, цi мудрасцi Форэста Гампа»): «Калi ступiў у лайно, паспрабуй неяк выкарыстаць сiтуацыю — хаця б праедзься на iм».
Трэба адзначыць, што Лёха i сапраўды спрабуе «праехаць». Шчыра i непасрэдна. Для таго, каб гэта зрабiць, зразумела, патрабуецца транспарт. Таму
што Ленiнскi абяцае на перадвыбарную кампанiю камплект вельмi дарагой,
па яго словах, апаратуры. Намеснiк старшынi вядзе Лёху ў патрэбны кабiнет
i ў яго ж прысутнасцi строга загадвае кiраўнiку культуры раёна па прозвiшчы
Павароцiн арганiзаваць машыну для перавозкi каштоўнасцi раённага маштабу
— той самай апаратуры. Павароцiн ветлiва махае галавой, у яго позiрку — згода з меркаваннем начальнiка i гармонiя з усiм светам.
Як толькi за начальнiкам з грукатам зачыняюцца дзверы, з позiркам гарманiчнага культасветработнiка здараецца катастрофа. Цi можа такое быць, што
адзiн удар дзвярэй у стане парушыць сусветную гармонiю? Вочы чыноўнiка
пачынаюць бегаць з такой хуткасцю, што становiцца зразумела: насамрэч гэта
хуткасць руху паршнявой сiстэмы той самай машыны, так неабходнай для перавозкi апаратуры. Якая кудысьцi з’ехала з верагоднасцю вярнуцца не раней
чым праз тыдзень.
Добра, што ёсць сябры. Саня, былы аднагрупнiк па Iнстытуце культуры, а
цяпер аўтарытэтны ў мястэчку таксiст, за невялiкую плату, на сваiм старэнькiм
«Фальсвагене» ў некалькi рэйсаў перавозiць усю неабходную апаратуру.
I каштоўнасць апаратуры, i сама яна аказваюцца поўным фэйкам. Аграменны груд скрыняў з дынамiкамi проста не выдае нiводнага жывога гука. Два
Валодзi (для сяброў — Ваваны), супрацоўнiкi Дома культуры, зладжваюць
скандал, таму што iм гэты бескарысны груд цяпер давядзецца самiм везцi назад на склад. Лёха вымушаны браць яшчэ пляшку гарэлкi (плюсуючы яе кошт
да iншых выдаткаў у доўгiм працэсе сваiх намаганняў толькi ПАСПРАБАВАЦЬ
вызначыцца, чым можна дапамагчы бездапаможнай перадвыбарнай кампанii). Факт наяўнасцi бутэлькi крыху супакойвае разнерваваных Ваванаў.
Падчас дэгустацыi Лёхавага паднашэння Ваваны моцна крытыкуюць кiраўнiцтва, якое, па iх словах, нi халеры не можа арганiзаваць нi для моладзi, нi
для дарослых. Тут i прыходзiць да Лёхi думка, што калi цяперашнiя чыноўнiкi
такiя прафнепрыдатныя, то трэба самiм зладзiць канцэрт. А ўжо на чыiм баку,
гэта не так i важна.
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VII
Не важна, дык не важна. I бок у вынiку апынаецца «не афiцыйным», то бок
не праўладным. «Апазiцыйным» — паправiў бы фiлолаг. Але фiлолага адразу
ж паставiлi б на месца больш дасведчаныя спецыялiсты — якiя, што праўда,
як раз i спецыялiзуюцца па баках (а таксама па нагах, па руках, па галаве, па
спiне).
Справа ў тым, што ў нейкi час гэты бяскрыўдны тэрмiн у адной цэнтральнаеўрапейскай краiне набыў такi страшны сэнс, што маладыя мамы пачалi палохаць сваiх непаслухмяных дзетак: «Вось будзеш дрэнна паводзiцца, прыйдзе
апазiцыя i забярэ цябе!»
На самой справе, тэрмiн абсалютна не страшны. Напрыклад, у астраномii
ён пазначае кропку знаходжання планеты адносна зоркi пад назвай Сонца, —
так званы стан супрацьстаяння.
У шахматах гэта сiтуацыя, калi фiгуры двух каралёў стаяць насупраць адно
аднаго i iх раздзяляе адзiнае поле шахматнай дошкi.
У лiнгвiстыцы так называецца супрацьстаянне моўных адзiнак, якое выяўляе адрозненнi памiж iмi (напрыклад, фаналагiчная апазiцыя фанемаў «б» i
«в» у «быць» i «выць»).
Сiнонiмамi i блiзкiмi па значэннi да слова «апазiцыя» з’яўляюцца тэрмiны,
здольныя напалохаць яшчэ больш: «абструкцыя», «франдзёрства», «нонканфармiзм». Але ёсць i прыгожыя сiнонiмы, актыўна ўжывальныя i, хочацца спадзявацца, абсалютна цывiлiзаваныя: «супрацьдзеянне» (напрыклад,
«прапанова незалежнага назiральнiка мела апазiцыю з боку сябраў выбарчай
камiсii»), «супрацьпастаўленне» (апазiцыя рамантыкаў класiкам на пачатку
ХIХ ст.)
Аднак у розныя часы ўсё складалася па-рознаму — калi сапраўдным рамантыкам (як тут не ўзгадаць нашага галоўнага героя?) што зараз, што раней — супрацьстаялi розныя сiлы. А калi-небудзь i сапраўдныя нерамантычныя монстры. Вось, мяркуйце самi, якая часам бывае апазiцыя — цытата з
тлумачальнага слоўнiка савецкiх часоў:
— У буржуазнай дзяржаве — дзейнасць, накiраваная супраць дадзенага
урада i яго палiтыкi (напр., парламентская апазiцыя).
— Дзейнасць апартунiстычных антыленiнскiх групiровак, якiя дзейнiчаюць па найму ў выведвацельных органаў замежных дзяржаў. «Такi неаспрэчны вынiк эвалюцыi трацкiзма за апошнiя 7-8 гадоў.» I. В. Сталiн
(1937 г.)
Мiнае час i мала таго, што ўсё паўтараецца, дык ўсё яшчэ вельмi дзiўна
пераплятаецца. Здавалася б, недапушчальны ў савецкiя часы тэрмiн «парламент» становiцца звычайным для сённяшняй сiстэмы кiравання ва ўласнай
краiне. I ў той жа час пазначэнне «верныя ленiнцы» ператвараецца ў абсалютны рудымент палiтычнага руху ва ўсiм свеце. Толькi вось парадокс — ва ўсiм
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свеце, але не ва ўласнай краiне, — мяркуючы па тым, колькi помнiкаў Ленiну
стаiць ад усходняй мяжы да заходняй на сённяшнi дзень. Ды яшчэ па тым, што
краiна гэта — адзiная ў свеце дзяржава, якая афiцыйна адзначыла 100-годдзе
Кастрычнiцкай рэвалюцыi. У Расii, дзе ўласна кажучы, падзея стогадовай даўнiны адбылася, ужо даўно свята Рэвалюцыi не адзначаецца. Вось так! Хочаш
рабi, а хочаш не рабi пасля ўсяго гэтыя рэвалюцыi!
Лёха нi ў якiм разе не пазiцыянуе сябе рэвалюцыянерам. Хаця сентэнцыя
«Рэвалюцыi робяць рамантыкi, а пладамi карыстаюцца нягоднiкi» датычыцца
да яго напрамую — ён з’яўляецца (так пераплялося) — класiчным рамантыкам.
Не паспеў наш герой летуценна азiрнуцца, як нейкiя дзiўныя падзеi, нечакана для яго самога, зацягнулi ў свой — часам зусiм не рамантычны — вiр
прыгодаў i супадзенняў. Вiдаць, так вось склалася, што пэўныя зоркi i планеты апынулiся ў адмысловай апазiцыi, а на чыiхсьцi шахматных дошках каралi
сталi насупраць адзiн аднаго.

VIII
Калi рамантык Лёха, падчас сустрэчы з Ваванамi, агучыў, што канцэрт трэба зладзiць самастойна, то нейкi экзальтаваны джын пэўна ўжо натхнёна завiс
у паветры над галавой героя з пытаннем «Чым я магу дапамагчы, мой Гаспадар?». Мабыць, вылецеўшы з той самай бутэлькi, якую сябры «раскаталi» на
траiх.
Гэта ўскосна пацвярждаецца тым, што не пазней, чым назаўтра зранiцы,
у Лёхавым двары апынаецца чалавек па мянушцы «Апгрэйдзер» (вядомы
як арганiзатар маладзёвага грамадскага аб’яднання, мэтай якога з’яўляецца
«upgrade» мясцовым праўладным структурам).
I вось, Апгрэйдзер, пазяхаючы, стаiць пасярод двара i, лянотна аглядаючы
убогасць сялянскага быту, кажа нейкiя дзiўныя рэчы. Кшталту таго, што за
кошт дабрачынных унёскаў i ахвяраванняў на рахунку яго грамадскай арганiзацыi назбiралася пэўная сума, i ён хацеў бы правесцi любое, не iстотна якое,
мерапрыемства. Напрыклад, лекцыю ў бiблiятэцы на тэму сучаснага мастацтва i сувязi яго з сённяшнiм грамадствам.
Лёха ад здзiўлення раскрывае рот. «Ён што, вар’ят? — думае Лёха. — Цi ён
не разумее, што прыйшоў да рок-музыканта, якi ледзь зводзiць канцы з канцамi, якi хапаецца за любую магчымасць паўдзельнiчаць у любым канцэрце i
атрымаць хоць якi заробак?»
«Выбачайце за празмерную цiкавасць, — кажа Лёха, — але пытанне такое:
«Замест лекцыi ў бiблiятэцы можна зладзiць канцэрт рок-гурта ў нармальнай
зале?»
Апгрэйдзер хiтравата ўсмiхаецца i кажа: «А што? Добрая iдэя!»
У загадкавай логiцы размяшчэння зорак, планет i сузор’яў нарэшце знаходзiцца месца для першага самастойнага канцэрта Лёхавага гурта «Blues Of
The Misty Morning». I вось аграмадная афiша перад залай местачковага кiна-
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тэатра вельмi сур’ёзна паведамляе, што акрамя мясцовых музыкаў у канцэрце прымае ўдзел яшчэ i запрошаны госць — легенда беларускага рока, гурт
«Брама» (Лёхаў гурт на разагрэве, легенда — хэдлайнер).
Звярнуўшыся да знаёмага сталiчнага прамоўтара Гулi Шлоймана, Лёха
атрымлiвае ў карыстанне камплект апаратуры, што называецца, — вам i не
снiлася: адзiн з найлепшых па ўсёй рэспублiцы. Не параўнаць з гарой смецця,
якое не так даўно давялося тэставаць на той жа самай сцэне з Ваванамi.
Апгрэйдзер тут таксама актыўна падключаецца i цалкам апраўдвае сэнс
свайго другога iменi. Яго мянушку можна папросту замянiць на больш зразумелае «Мятла». У значэннi прадмета, якi выносiць вонкi смецце.
Так падаецца ў той момант музыкам i арганiзатарам — што зараз яны сваiмi дзеяннямi i сваёй творчасцю пакажуць, што час змянiўся. Што смецце ў
выглядзе рудыментаў мiнулых эпох i перажыткаў даўнiны будзе выкiнута назаўсёды.

IX
Лёха з’яўляецца ў зале за пяць хвiлiн да пачатку канцэрта з вялiзным тэатральным сафiтам у руках. Няма часу абыходзiць вакол, праз грымёркi ды розныя службовыя ўваходы, таму ён горда ступае па чырвонай дарожцы памiж
крэсламi са здзiўленымi гледачамi — ад цэнтральнага ўвахода прама да сцэны. Чамусьцi яму падаецца (вiдаць ад вялiкага хвалявання перад канцэртам),
што толькi менавiта гэтага сафiта не хапае, каб належным чынам упрыгожыць
сцэну i ў апошнi момант расфарбаваць каляровымi промнямi артыстаў, якiя
вось-вось павiнны сюды выйсцi. Лёхава дэфiле з пакрытай пылам i павуцiннем прыладай светлавога абсталявання ў нейкай ступенi апынаецца сапраўдным элементам перформанса. Публiка заiнтрыгавана.
Падключыўшы сафiт i накiраваўшы сноп каляровага святла на барабанную ўстаноўку пад вялiкiм белым экранам, стваральнiк надыходзячага шоу
задаволена аглядае кампазiцыйнае рашэнне ў аздабленнi сцэны. Магчыма
падсвядома ўяўляючы, а можа быць i не надта заўважыўшы, што шоу ўжо
пачалося.
Лёхаў канцэртны касцюм амаль не пацярпеў — наш галоўны герой адзеты
зусiм не ў шырокiя чорныя нагавiцы ды не ў блiскучы канцэртны пiнжак з кацялком на галаве. Iмiдж рок-музыкi — гэта звычайныя джынсы ды чорная цiшотка. З большага абтросшы пыл з адзення, Лёха тут жа бярэ гiтару i аб’яўляе
ў мiкрафон, што, маўляў вось яна — доля музыканта — пакуль сам не зробiш,
нiхто i не парупiцца.
Публiка недаўменна пераглядаецца, але з сентэнцыяй моўчкi пагаджаецца — што рабiць, шоу ёсць шоу. Выходзяць музыкi Лёхавага гурта i бадзёра
ўдараюць па струнах ды бубнах. Першая кампазiцыя сыграна ўдала. На сцэне
ў каляровых промнях з’яўляюцца невялiкiя дымавыя хвалi i крышачку пахне
палёнай iзаляцыйнай стужкай. Але нiхто на гэта не звяртае ўвагi — пачына-
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ецца другая кампазiцыя. Блiжэй да коды дым на сцэне адчуваецца ўжо больш
iстотна, а смурод ад падпаленай пластмасы спрабуе збiць з нармальнага
ўспрымання рэчаiснасцi.
Як толькi пачынаецца трэцяя кампазiцыя, наш прыўкрасны сафiт, вiдаць
вырашыўшы да канца адыграць галоўную ролю ў гэтым перформансе, выдае
гучны пляскач i моцную ўспышку, пасля чаго зала адразу ж паглыбляецца ў
абсалютную цемру. Хтосьцi з супрацоўнiкаў кiнатэатра, падсвечваючы запалкамi сабе пад ногi, бяжыць да рубiльнiка i... Шоу зноў працягваецца, шаноўнае
спадарства! Праўда ўжо не ў каляровых промнях падступнага сафiта, а пры
ўключаных звычайных лямпах сцэны.
Праграма аднаўляецца з новай сiлай. Аўтарскiя песнi разбаўляюцца парай
класiчных блюзаў ды рок-н-ролаў, а напрыканцы гучыць рок-балада. Першы
самастойны канцэрт адыграны! Музыкi «Blues Of The Misty Morning» пакiдаюць сцэну. На iхняе месца выходзяць мэтры — гурт «Брама».
Месца за пультам займае iхнi ўласны рэжысёр Лабус. А ўладальнiк камплекта
апаратуры i пратэжэ Гулi Шлоймана Вiталя (па сумяшчальнiцтву ён жа гукарэжысёр Лёхавага выступу), вызвалiўшыся ад працы, вырашае выпiць чагосьцi з
моцных напояў. Што рабiць яму катэгарычна забараняецца з нагоды непрадказальных паводзiнаў. У вынiку Лёху даводзiцца лавiць Вiталю ў самых нечаканых
месцах кiнатэатра, таму што той канчаткова губляе галаву ад недзе набытай i
ўжытай вадкасцi i з цяжкасцю разумее, дзе ўвогуле знаходзiцца.
Зала ў гэты час адрываецца пад музыку «Брамы»: людзi танчаць i каля
сваiх месцаў i перад сцэнай. Публiка ўзрушана! Купка маладых дзяўчат у экстравагантных адзеннях танчыць прама перад вакалiстам i разам з iм спявае,
ведаючы словы амаль усiх песень. Здаецца, што сваёй энергiяй яны разам з
музыкамi зараджаюць усю астатнюю залу. Больш за гадзiну «Брама» без перапынку выдае свае хiты. А пасля канцэрта народ яшчэ з хвiлiн сорак збiрае
аўтографы ва ўдзельнiкаў.
Тут жа да Лёхi падыходзяць загадчык аддзела культуры Павароцiн разам з
дырэктарам Дома культуры Дамiнжанкам i кажуць: «Канцэрт выдатны! А цi не
зайграць табе i тваiм сябрам на раённым мерапрыемстве, якое адбудзецца
праз месяц на адкрытай пляцоўцы?!»
Гэта перамога! Нават кiраўнiкi мясцовай сферы культуры ў захапленнi ад
канцэрта! Вы хацелi выдатны перадвыбарны канцэрт? Вось, атрымайце, калi
ласка! Усё прайшло супер! Усё атрымалася! Эйфарыя!
Яна ж, у сэнсе эйфарыя, цягнецца з вечара пятнiцы, калi адбыўся канцэрт,
да сямi гадзiн ранiцы панядзелка, калi загадчыка аддзела культуры разам з
дырэктарам Дома культуры тэрмiнова выклiкаюць у райвыканкам.
Дырэктара Дамiнжанку звальняюць адразу, а загадчык Павароцiн яшчэ пэўны час змагаецца за сваё працоўнае месца — пры сувязях, набытых за дзесяцiгоддзi, не так проста «скалупнуць» яго з пасады. Аказваецца, на пятнiчны
канцэрт прыходзiла нейкая iдэялагiчная грымза i выгледзела ў кагосьцi цi то
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з публiкi, цi то з удзельнiкаў падазроную сiмволiку напярэдаднi прэзiдэнцкiх
выбараў. Магчыма, гэта была пiкантная татушка ў адной з танцоўшчыц пад
сцэнай, якая выпадкова адкрылася для непажаданых назiральнiкаў? Цi стужка з падазронымi колерамi ў iншай дзяўчынкi на валасах? Уяўляеце, да чаго
дайшоў прагрэс палiтычнай думкi таго самага «афiцыйнага боку»— аказваецца, ёсць небяспечныя для народа колеры!
Карацей кажучы, iдэалагiчная вiжоўка (як пасля высветлiлася — прозвiшча
яе было Дзяржынская i, што самае цiкавае, мужа яе звалi Фелiкс) выкрывае
сапраўднае злачынства дзяржаўнага ўзроўню — рок-канцэрт у мястэчку Ранак-Туманны! Зразумела, што абсалютна выпадкова яна адразу пасля выбараў iдзе на павышэнне па службовай iдэалагiчнай лесвiцы, а яе муж займае
месца кiраўнiка ў пэўных органах.
Ад такiх супадзенняў па-сапраўднаму гiдка на душы. Таму што пацярпелыя
ад гэтай гiсторыi — i загадчык аддзела культуры, i яго калега — нармальныя,
слушныя кiраўнiкi, якiя працавалi ўсё жыццё, дзясяткi гадоў, на сваiх месцах i
досвед iхнi пераацанiць немагчыма.
Перамены патрэбныя, нават неабходныя! Але абставiны з гэтымi пераменамi складаюцца не на карысць спецыялiстам i проста добрым людзям.
Атрымлiваецца, што незразумелы каламутны вецер прыносiць усё выкiнутае смецце назад?

Х
З гэтым усё ж не хочацца мiрыцца. Неяк не па-чалавечы ўсё складаецца. I
вось з Санем (тым самым, што дапамагаў перавозiць гару металалома перад
канцэртам з «Брамай»), са сваiм сябрам i аднагрупнiкам, якi сядзiць зараз за
стырном, Лёха едзе ў напрамку да вёскi Галаўлiчы, дзе размяшчаецца выбарчы ўчастак № 13. Сёння ў краiне свята — дзень выбараў.
Яшчэ ўчора i пазаўчора, праз дапамогу Апгрэйдзера i Гулi Шлоймана, «Blues
Of The Misty Morning» сыгралi наступныя два канцэрты, пасля незабыўнага
канцэрта з «Брамай». З выдатным складам ужо iншых гасцей на адной сцэне — знакамiтых i аўтарытэтных, нават мiжнародна вядомых артыстаў: гуртоў
«Elfs Come Look», «Вежа», «Bordeau Cotes de Castillon Lourd Blues» («Цяжкi
Блюз ад Бардо Кот дэ Кастыльён»).
Канцэрт учорашнi прайшоў проста на вышэйшым узроўнi — у выдатнай
канцэртнай зале абласнога цэнтра, дзе не было заўважана нiводнага пагона;
пры наяўнасцi дастатковай колькасцi гледачоў, што пратанчылi ўвесь канцэрт
перад сцэнай; з прадстаўнiкамi прэсы i здымачнай групай, якiя зафiксавалi i
канцэрт i паслявыступовыя iнтэрв’ю.
А вось пазаўчорашнi канцэрт меўся правесцiся на ўласным участку Лёхавага прыватнага дома за пяцьдзясят кiламетраў ад абласнога цэнтра на захад.
У вынiку гледачы хавалiся па кустах, а замест здымачнай групы, хронiку на
службовую камеру здымаў судмедэксперт мясцовага аддзела.
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Пасля выдатнага для гледачоў i нязручнага для ўладаў канцэрта разам з
«Брамай», нiхто з афiцыйнага боку не дазволiў падчас перадвыбарчай кампанii арганiзаваць у межах раёна яшчэ адно такое сумнеўнае мерапрыемства,
як рок-канцэрт. Таму i вырашылi самi пабудаваць сцэну i сваiмi сiламi зладзiць
выступленне. А што ж тут такога? Маем права у сябе дома рабiць, што пажадаем! Сцэна на Лёхавым двары атрымалася шыкоўная. Шырокая, высокая,
накрытая на выпадак дажджу, абсталяваная панарамай i манiторамi ад Гулi
Шлоймана i з абсалютна цвярозым Вiталём за вялiзным мiкшэрскiм пультам
пад асобным навесам для гукарэжысёра.
Па дарозе ў Галаўлiчы, Лёха з сумнай усмешкай узгадвае, як першым замест гледачоў прыязджае ўчастковы Маньякiн на матацыкле з люлькай. Маўляў, давай збiрайся, трэба з’ездзiць у райаддзел! З якой нагоды не тлумачыць,
толькi паўтарае, што начальства выклiкае. Кажа, там такое музычнае шоу —
ты не ўяўляеш!
Лёха i сапраўды збiраецца, як законапаслухмяны грамадзянiн. Але ў апошнi
момант нешта грукае ўсё ж у галаву: навошта i куды ён павiнен ехаць? Участковаму Лёха так i гаворыць: выбачаюся, маўляў, давайце я заўтра пад’еду —
забыўся, што трэба важныя справы дарабiць! А справы i сапраўды важныя,
неабходна гасцей з Мiнска сустракаць. Гуля Шлойман абы-каго не параiць —
паважаныя артысты з хвiлiны на хвiлiну павiнны прыехаць. Ды i мясцовыя
гледачы вось-вось пачнуць падыходзiць.
Участковы Маньякiн з’язджае раззлаваны. Праз пятнаццаць хвiлiн пасля
яго ад’езду з’яўляецца намеснiк па палiтычнай частцы спадар Бадэн. Ён настойлiва, але вельмi спакойна, просiць Лёху праехаць з iм разам. А Лёху зараз ужо прынцыпова нельга пагаджацца! Тым больш, што прыехала першая
машына са сталiчнымi музыкантамi ды з’явiлася некалькi чалавек з першых
мясцовых наведнiкаў.
Пасля спакойнага ад’езду ўраўнаважанага Бадэна, у хуткiм часе з’яўляецца
разнерваваны начальнiк раённага аддзела па прозвiшчу Першамайскi (цi гэта
ягоным iменем потым назвалi абласную ўстанову цi наадварот — ён сам узяў
сабе прозвiшча ад назвы тамтэйшага аддзела (кшталту, «як карабель назавеш...»), — пакуль яшчэ высвятляецца гiсторыкамi). А неўзабаве вакол участка незаўважна матэрыялiзуюцца i Маньякiн, i Бадэн, i сусед Лёхi па дзяцiнству
Мойша Кронберг (якi не так даўно атрымаў пагоны старэйшага лейтэнанта
ды ўсiмi сiламi iмкнецца адзначыцца перад начальствам), i судмедэксперт,
ды шмат яшчэ якiх «пагонаў». Машыны з музыкантамi пад’язджаюць адна за
адной. Судмедэксперт усё фiксуе на камеру.
Першамайскi адкрыта кажа, што не дасць правесцi канцэрт на Лёхавым
участку. А каб разагнаць публiку — ён нiбыта вымушаны зараз выклiкаць
АМАП (быццам бы падраздзяленне сядзiць у аўтобусе дзесьцi побач i чакае
толькi каманды на выезд). «Я сам сабе адарву пагон i скажу, што гэта вы мне
адарвалi» — сумленны афiцэр раскрывае прафесiйныя сакрэты дзеянняў сi-
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лавых структураў у экстрэмальных умовах. Таямнiцы яго прафесii толькi раздражняюць патэнцыйную публiку. Натоўп, якi складаюць у большасцi жанчыны, пачынае сварыцца з афiцэрам, маўляў, чаму ён забараняе ў прыватным
сектары, на ўласнай зямлi ўладальнiка, правесцi тое, што лiчыць патрэбным
гаспадар? Афiцэр спрабуе выкруцiцца i нясе ахiнею. Вiдаць, па яго думках,
яна (ахiнея) — апошнi сродак на выратаванне. Але гэты сродак у дадзеным
канкрэтным выпадку не надта i выратоўвае.
На ўчастку з’яўляецца спантанны iнiцыятар Лёхавай бурнай дзейнасцi —
намеснiк старшынi райвыканкама па прозвiшчы Ленiнскi. Той самы, якi не так
даўно прапанаваў Лёху паўдзельнiчаць у перадвыбарнай кампанii. Публiка i
сталiчныя госцi з цiкавасцю назiраюць за разгортваннем падзей.
На Лёхавым участку назбiралася нямалая колькасць тэхнiкi. Чатыры машыны з мiнскiмi нумарамi побач са сцэнай. «Уазiкi» розных колераў са спецнумарамi — ад зялёнага да жоўтага з палосамi па баках, як жукi, абляпляюць узгорак перад заездам на падворак. Асоба каўказскай нацыянальнасцi па
iменi Мустафа, каларытны вусаты мужчына гадоў сарака пяцi, прыганяе свой
бус-шапiк (даведаўшыся, што будзе шмат народу i можна будзе пагандляваць
шашлыкамi), чым раз’юшвае людзей у пагонах самага нiжэйшага рангу. Яны
не даюць беднаму гандляру нават блiзка пад’ехаць да плоту, якi агароджвае
Лёхаў двор. Для пачатку прабiваюць Мустафу кола, а потым ледзь не за грудкi
выцягваюць яго з кабiны i з пагрозамi пачынаюць тлумачыць, чаму яму нельга
тут знаходзiцца. Паколькi гэта таксама службовая ахiнея, Мустафа нiчога не
разумее, але вымушаны з’ехаць моцна пакрыўджаны i расстроены.
Ён не выпадкова патрапiў да Лёхавага дома. Гэтаму спрыяе цiкавая перадгiсторыя. Справа ў тым, што нешматлiкая дыяспара каўказцаў, якая воляй
лёсу сфармавалася ў мястэчку Ранак-Туманны, напярэдаднi выбараў сама
праяўляе iнiцыятыву i нечакана запрашае вядомага ўжо нам персанажа па
мянушцы Апгрэйдзер да сябе ў госцi. Апгрэйдзер з’яўляецца каардынатарам
каманды незалежных назiральнiкаў ад розных арганiзацый па ранак-туманаўскім раёне. Захоўваючы свае традыцыi — i патрыархата, i абмеркавання
агульных праблем грамадой, — каўказцы вызначаюцца, на якiм баку яны хацелi б застацца. I бок гэты апынаецца бокам Апгрэйдзера.
Калi Апгрэйдзер прыязджае да месца сустрэчы, да крамы аднаго з землякоў Мустафы, унутры ўжо вызвалена месца пад вялiзны стол, якi ломiцца ад
каўказскiх страваў i напояў. Дзверы тут жа зачыняюцца знутры, Апгрэйдзера садзяць на ганаровае месца побач з аксакалам. Аксакал паказвае рукой
на маладога чалавека, якi сядзiць непадалёк, дазваляючы яму сказаць тост.
«Шьто я хацель бi сказат? Мi аказалiсь далэко ат Родiна, далэко ат наша зэмля. Но наша втарая Родiна стала здэсь i эта зэмля нас прыняла, дала нам
вазможьнаст жыць i работаць, лечыць нашi раны i учыць нашiх дэтей. Спасiба
этай зэмле, спасiба людзям, каторые прынялi нас! Так выпем жэ за самастыйнаст Беларусi!»
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Наступае кароткая паўза i раптам аксакал папраўляе выступоўцу:
«Нэ самастыйнаст, а нэзалэжнаст...»

ХI
Пад’язджаючы да Галаўлiчаў, Лёха ўспамiнае яшчэ шмат эпiзодаў тога незабыўнага дня, вартых Галiвудскай экранiзацыi. Калi Мустафу ўжо прагналi
людзi ў пагонах, а эстафету спрэчкi з Першамайскiм перахапляюць выкладчыцы музычнай школы (дзе Лёха працуе выкладчыкам гiтары), раптам увесь
праём Лёхавых варотаў займае вялiзны чырвоны аўтамабiль i на двор, прама
да сцэны, пад’язджае пажарны разлiк у поўным складзе.
Можа гэта падалося б нечаканым i незразумелым у любой iншай краiне,
але не ў той, дзе размяшчэнне на шахматнай дошцы цi стан планет на арбiце
Сонца выклiкае пачуццё страху ў маладых матуль. Такая нацыянальная асаблiвасць — у гэтай, асобна ўзятай краiне, пажарнiкi прыязджаюць, каб адмяняць масавыя мерапрыемствы. Прыкладаў хапае: фестываль чэшскага дакументальнага кiно, штогодні фестываль «Рок-каранацыя», канцэрты, спектаклi
ды шматлiкiя iншыя мерапрыемствы ў сталiцы.
Але ў Ранку-Туманным схема не спрацоўвае — цi то занадта рана прыехалi, цi то туман апынаецца празмерна густым. А на самой справе выпадкова
выяўляецца такi момант, як «чалавечы фактар». Якi толькi пацвярджае сентэнцыю, што ўсё на свеце адбываецца не выпадкова: камандзiрам пажарнага
экiпажа — па супадзеннi разам узятых зорачак на ўсiх пагонах, што зляцелiся
на звон Лёхавай гiтары, апынаецца яго былы вучань па музычнай школе.
Камандзiр па-дзелавому абыходзiць сiлавы кабель, што ляжыць у траве,
правярае яго якасць. Потым падыходзiць да Лёхi i цiха кажа: «Уладзiмiравiч,
што яны ад Вас хочаць? Задзяўблi, тэлефануюць нашаму начальнiку i даюць
загад — маўляў, едзьце, адключыце электрычнасць. У вас усё ў парадку? Я i
сам бачу, што ўсё ў парадку! Мы паехалi, таму што гэта не наша справа. А са
сваiм начальствам я сам разбяруся...»
Пажарнiкi з'язджаюць. I гэта становiцца трывожным сiгналам для Першамайскага разам з Ленiнскiм. Апошнi падыходзiць да Лёхi i кажа: «Пракурор хоча з
табой пагаварыць. Яго сюды запрасiць, цi сустрэнемся ў мяне ў кабiнеце?»
Кабiнет недалёка, у суседнiм будынку. А пракурор Лёху ўзгадваецца ў просценькiм савецкiм трыко з булкамi на каленях. Ляжыць у ложку, на другiм ярусе, з падручнiкам па юрыспрудэнцыi ў руках. Ложак знаходзiцца ў iнтэрнаце
юрфака БДУ на колiшняй вулiцы Машэрава. Лёха ў гасцях у свайго знаёмага
Боба, якi жыве разам з пракурорам у адным пакоi. З таго часу прайшло каля
пятнаццацi гадоў.
У кабiнеце намеснiка, пракурор стараецца не глядзець Лёху ў вочы. Ён зачытвае папярэджанне па справе арганiзацыi несанкцыянаванага масавага
мерапрыемства. Намеснiк старшынi побач спрабуе выглядаць зацiкаўлена i
бадзёра, але адразу вiдаць, што ён хавае трывогу i нервуецца. Калi праку-
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рор кажа, што патрэбны два сведкi, каб пры iх зачытаць папярэджанне для
Лёхi, намеснiк хутка скача на калiдор i тут жа, амаль за карак, прыцягвае двух
супрацоўнiкаў суседняга аддзела. Адзiн з iх — Лёхаў сусед па агародзе — вылупiўшы вочы напалохана пераасэнсоўвае, як з яго асабiста (раз!), яго калегi
па кабiнеце (два!) i намеснiка старшынi (тры!), iмгненна зрабiлi рэпрэсiўную
«тройку».
Лёху таксама трывожна i неспакойна, ён таксама перажывае. Прынамсi, з
той нагоды, цi зможа ён пакiнуць гэты кабiнет без затрымання? Але ўсё ўрэшце рэшт абыходзiцца — хутка вярнуўшыся на свой участак, музыкант сустракае сапраўдны прывiтальны шквал ад тых, хто заставаўся ў яго дома. Сярод
iх, зразумела, хапала i песiмiстычна настроеных, хто вельмi сумняваўся, што
Лёху ўдасца пабачыць ў блiжэйшыя тыднi два.
А гасцей як шмат назбiралася! Да гаспадара адразу даходзяць чуткi, што
Першамайскi пайшоў на кампрамiс: на сцэне граць нельга, а ў хаце — калi
ласка! Якраз тыя людзi, хто не пабаяўся застацца, набiваюцца ў хату, а музыкi
лупяць у бубны!
Што тут адбываецца — падобна на сапраўдную вакханалiю! У расчыненыя
наросхрыст дзьверы заходзяць усе, хто жадае — у большасцi, абсалютна незнаёмыя Лёху людзi. У зале iграюць музыкi, ды яшчэ як граюць! Перад iмправiзаванай сцэнай сядзяць дзецi, адразу за iмi стаiць сцяна натоўпу.
Па ўсяму ўчастку звонку ўладкавалiся людзi — хто стаiць вакол iмправiзаваных столiкаў з бярозавых чурачак, хто сядзiць кружком на траве побач
з яблынямi ды слiвамi. Яны цi ўжо былi на выступленнях, цi слухаюць праз
расчыненыя вокны, цi яшчэ рыхтуюцца патрапiць унутр, на канцэрт. Людзi
налiваюць сабе ў кiлiшкi i фiлiжанкi тое, што лiчаць патрэбным, i што самае
галоўнае — што не забаронена законам. Вось якiя законапаслухмяныя i дысцыплiнаваныя госцi!
Перад лазняй утварылася альтэрнатыўная сцэна — там басiст «Bordeau
Cotes de Castillon Lourd Blues» пад акампанемент баяна распачынае канцэрт
у стылi гарадскога фальклора, шансона, прыпевак, пiянерскiх блатных ды бог
ведае яшчэ якiх песень. Народ, што вырваўся з аднаго канцэрта ў душным
памяшканнi, з задавальненнем удзельнiчае ў другiм — на свежым паветры,
спяваючы разам з салiстам.
У Ранку-Туманным яшчэ i праз шмат дзясяткаў гадоў узгадваюць, як тыя цi
iншыя зоркi калiсьцi начавалi ў iх па хатах. А дзяўчаты вымушаны нават зараз адбiвацца ад сваiх былых кавалераў, а цяпер ужо разважлiвых i сталых
мужоў, якiя ўсё дапытваюцца, з кiм гэта iхнiя пасii фатаграфавалiся з такiмi
мiлымi ўсмешкамi? I галоўнае, калi паспелi?

ХII
Вось, нарэшце i дарожны знак з надпiсам «Галаўлiчы». Саня за стырном
жартуе, маўляў, цi чакае iх хто-небудзь тут? Лёха павiнен працаваць на вы-
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барчым участку № 13 у якасцi незалежнага назiральнiка. Участак знаходзiцца
ў Доме культуры, якi шмат гадоў таму будаваўся пад кiраўнiцтвам спадара
Павароцiна.
Саня па старой памяцi яму дапамагае. Сябры першы раз прыязджалi сюды
на пачатку перадвыбарнага марафона, калi адкрылася датэрмiновае галасаванне. Тады Лёха ўжо пазнаёмiўся з камiсiяй, яе старшынёй i намеснiкам старшынi. На выбарчым участку № 13 было ўсё проста: сябры камiсii — жанчыны
з калгаснай канторы — з бухгалтэрыi, з адзела кадраў, з прыёмнай, карацей
тыя, хто пiша, чытае i лiчыць у адпаведнасцi са сваёй непасрэднай працай;
мужчыны кшталту галоўнага iнжынера, галоўнага энергетыка — з тых, у чыім
падначаленні знаходзяцца жанчыны, што ўмеюць уважлiва чытаць, прыгожа
пiсаць i пералiчваць усё, што неабходна, не ўдаваючыся ў кантэкст. Лёха не
запомнiў iхнiя iмёны, акрамя Тамары з калгаснай бухгалтэрыi. Старшыня камiсii — выкладчык працоўнага навучання мясцовай школы (па-простаму «трудавiк» па прозвiшчы Мураш), яго намеснiца — выкладчык матэматыкi з той жа
школы (па супадзеннi жонка «трудавiка» i па мянушцы Мурашыха).
На пасаду старшынi выбарчай камiсii не патрэбныя рамантыкi, занадтыя
iнтэлектуалы, кшталту выкладчыка гiсторыi з iхняй жа школы. Вось гэтаму неўтаймаванаму нешта ўвесь час патрэбна больш за iншых. То ён анулюе вынiкi
мясцовых выбараў, то ён крытычныя артыкулы пiша i ўступае ў нейкiя незразумелыя асацыяцыi журналiстаў, то публiчна не падтрымлiвае афiцыйны бок
у пэўных iнiцыятывах кшталту рэферэндумаў.
Да яго якраз Лёха з Санем i накiроўваюцца перад тым, як патрапiць на выбарчы ўчастак. Васiль Авер'янавiч з радасцю прымае гасцей i нават накрывае
стол — маўляў, паспеем да пачатку «кампанii» (так Авер'янавiч называе непасрэдна сам дзень выбараў, якi сёння зранiцы i наступiў). Лёха заручаецца
абяцаннем свайго сталага таварыша дапамагчы ў справах складаных бюракратычных умоўнасцяў, калi такiя ўзнiкнуць. Забягаючы наперад — як у ваду
глядзiць.
А вось i сам участак. Жанчыны з канторы стрымана вiтаюцца i падазрона
паглядаюць на Лёхаву вялiкую торбу, што вiсiць на ягоным плячы: кожны раз з
ёй прыязджае — што там можа быць? Што ён там хавае? Фотаапарат? Вiдэакамеру? Дыктафон? Магнiтафон? Цi ўсё разам? Мураш мiтусiцца каля скрынi
для выязнога галасавання. Хоць выглядае канструкцыя не надта цывiльна —
збiтая з фанеры i пафарбаваная «нiтрай», але апячатаная вельмi сур'ёзнай
пломбай. Лёха вiтаецца са старшынёй i просiць, каб яго ўзялi ў машыну, калi
паедуць да выбаршчыкаў, якiя будуць галасаваць на даму, адпаведна загадзя
пададзеным заявам. Мураш косiцца на Лёхаву торбу i, хiтра ўсмiхаючыся, кiвае галавой.
Не паспявае Лёха азiрнуцца, як праз хвiлiн пятнаццаць-дваццаць высвятляецца, што старшыня камiсii незаўважна з'ехаў, прыхапiўшы сваю тумбу — то
бок адну са скрыняў для датэрмiновага галасавання. Другая скрыня паехала
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з галоўным заатэхнiкам калгаса i яго камандай па iншым маршруце. Калi Лёха
нарэшце ўсведамляе, што яго банальна «кiнулi», яму падаецца, што сябры
камiсii (дакладней «сяброўкi») — тыя, што застаюцца на ўчастку, — перашэптваюцца i, паглядаючы ў яго бок, цiха пасмейваюцца. Назiральнiку трэба адпавядаць свайму статусу, таму Лёха робiць выгляд, што ён нiчога не заўважае i
спакойна iдзе да выйсця.
Саня спiць у машыне i ўскоквае, як толькi грукае дзверца: «Куды ехаць?».
«Па навакольных вёсках!» — Лёхаў голас узрушаны, i сам ён адчувае нейкае
незразумелае хваляванне. Пагоня? За кiм? Навошта? У якую гульню ён увязваецца? Каго ён збiраецца даганяць?
Узнiмаючы аграмадны слуп пылу пасярод поля, старэнькi «Фальсваген» з
кiроўцам i пасажырам амаль наўздагад знаходзiць купку перакошаных вясковых хат, зарослых каравымi перакручанымi дрэвамi недагледжаных садоў.
На адзiнай вулiцы першай вёскi пуста i знайсцi хоць кагосьцi, каб спытацца
пра загадкава знiклую камiсiю, праблематычна. Нарэшце на вочы вандроўнiкаў трапляецца стары, апрануты не па надвор'і цёпла (запыленыя кiрзавыя
боты, ватнiк у плямах, пакамечаная шапка-вушанка), якi павольна выходзiць
з прыдарожных кустоў.
Лёха наiўна спадзяецца, што зараз хутка праяснiць сiтуацыю, спытаўшыся,
цi не прыязджала машына з тумбай для галасавання? Атрымлiваецца наадварот — становiшча яшчэ больш заблытваецца, таму што сталы жыхар пачынае расказваць пра некалькi камiсiй. Лёха i Саня ўважлiва слухаюць i нiяк не
могуць зразумець логiку паважанага вяскоўца. Пакуль не пытаюцца, як даўно
былi гэтыя камiсii? Высвятляецца, што першая камiсiя была на пачатку года i
яшчэ дзве камiсii наведвалi вёску два цi тры гады таму. Пра тое, што зараз выбары, ён першы раз чуе, а яго нешматлiкiя суседзi i сваякi таксама не ведаюць
нi пра выбарчую кампанiю, нi пра арганiзацыi, з ёй звязаныя.
Знiклая камiсiя праз нейкi час выпадкова знаходзiцца ў трэцяй па лiку вёсцы, якую наведваюць шукальнiкi. Вёска больш-менш вялiкая па колькасцi насельнiцтва, а дамы выглядаюць трывалымi i дагледжанымi. Сябры спыняюцца каля вясковай студнi, каб набраць вады i раптам заўважаюць працэсiю,
што лянотна рушыць на пачатку вулiцы. Чамусьцi здалёк яна нагадвае нейкi
дзiўны хросны ход: наперадзе, як святар, рушыць кiраўнiк, а за iм павольна
цягнецца купка жанчын-вернiц.
Заўважыўшы Саню i Лёху, жанчыны раптам перастаюць усмiхацца i перагаворвацца памiж сабой, а кiраўнiк распраўляе спiну, надзiмае грудзi i рушыць
прама на непажаданых гасцей, нiбыта певень, якi рыхтуецца да бойкi з супернiкам. Лёха ветлiва i далiкатна, па справе пытаецца, цi можна яму далучыцца
да камiсii? Чым абяззбройвае кампанiю — магчыма, яны меркавалi, што назiральнiк будзе зараз сварыцца — чаму, маўляў, без яго з'ехалi? Дарэчы, у хуткiм часе высвятляецца, што ўзначальвае гэты спецатрад па зборы подпiсаў
Iван Рычардавiч, галоўны заатэхнiк калгаса.
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У кожнай хаце, куды заходзiць камiсiя, назiраюцца цалкам фармальныя
дзеяннi. То старая гаспадыня не можа знайсцi свой пашпарт i галасаванне
адбываецца без улiку яе дадзеных (маўляў, потым запiшам). У наступнай хаце хтосьцi спiць мярцвяцкiм сном i за яго распiсваюцца iншыя сваякi. Хтосьцi
з'ехаў у горад i за яго ўвогуле распiсваюцца самi сябры камiсii. Лёха адзначае
для сябе гэтыя хiбы, але разумее, што калi складаць пратаколы, то рабiць гэта трэба было б на кожнага выбаршчыка. Хутчэй за ўсё, выглядала б тое, як
дробны паклёп, i камiсiя не прыняла б такiя кляўзы да разгляду.
Мабiльнай сувязi нi ў кога няма, а неабходна ў прызначаны час па тэлефоне звязвацца з кiраўнiком раённай выбарчай камiсii i рабiць справаздачу —
колькi людзей прагаласавала. На ўсю вёску два хатнiх тэлефоны — адзiн на
самым ускрайку — да яго яшчэ вельмi далёка iсцi. А другi побач, у наступнай
хаце. I хоць па часе яшчэ крыху ранавата званiць, варта было б скарыстацца
момантам.
Пасля адмашкi правадыра, жаночы атрад паслухмяна спыняецца перад
хатай, расфарбаванай у жоўты колер. Жанчыны незаўважна ўсмiхаюцца i перашэптваюцца. Разам з iмi, дарэчы, тут апынулася i Тамара, адзiная маладая жанчына з камiсii, з якой Лёху давялося пазнаёмiцца крыху блiжэй, чым
з астатнiмi. Iван Рычардавiч, амаль што баявым воклiчам («А, х.. з iм!»), дае
зразумець, што ён прымае валявое рашэнне: «Будзем званiць ад Пятроўны!»
Рычардавiч асмялеў i не выглядае ўжо насцярожаным (бо адзiны чужынец у
iхняй кампанii — назiральнiк — не суне нос куды не трэба, нiчога не запiсвае,
лiшнiх пытанняў не задае, паводзiцца прыстойна ды i выглядае гэты iнтэлiгент, шчыра сказаць, неяк крыху разгублена).
Па ходзе руху нейкiм незразумелым чынам адбываецца так, што адказны
за збор подпiсаў Iван Рычардавiч на вачах усёй камiсii пачынае ўсё больш хiстацца з боку ў бок i спатыкацца аб нябачныя нiкому купiны на дарозе... Мова
яго запавольваецца, язык не слухаецца i ўвесь час даводзiцца перапытваць,
што ён балбоча, якiя цi сам сабе, цi камусьцi iншаму аддае загады. Што на яго
ўплывае незразумела — цi гэта астаткавы сiндром, цi спякота, альбо ён зараз,
падчас руху штосьцi ўжывае? Тога нiхто не бачыць: магчыма, у яго ў кiшэнi
знаходзiцца нейкая пляшачка, а можа быць, яго цiшком частуюць па хатах —
гэта застаецца таямнiцай.

ХIII
«Так! Прагаласавалi 26 чалавек!» — крычыць Iван Рычардавiч амаль што
цвярозым голасам у слухаўку тэлефона пенсiянеркi Пятроўны з жоўтага вясковага дома. Лёха невядома для чаго пазначае гэтую лiчбу сабе ў нататнiк.
Настрой ствараецца дзеяннямi. А дзеяннi пакуль зусiм запаволеныя — чарапашы рух уздоўж вясковых хат разам з выязной камiсiяй i сустрэчы з выбаршчыкамi пад суправаджэнне вымучаных вясковых жартаў. Стан ляноты разам
з нейкай далёкай трывогай.
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У наступнай хаце пры размове сяброў камiсii выпадкова агучваецца яшчэ
адна лiчба: колькасць чалавек, якiя павiнны прагаласаваць — 42. Пакуль Iван
Рычардавiч размаўляе з гаспадаром хаты, усе сябры камiсii стомлена чакаюць, калi iхнi кiраўнiк высветлiць нейкае важнае пытанне. Тамара трымае пачак бюлетэняў. Лёха падыходзiць, ветлiва ўсмiхаецца i кажа: «Прабачце, а
можна мне пералiчыць бюлетэнi?» Тамара зачаравана глядзiць на Лёху i павольна працягвае яму пачак.
У гэты момант у пярэднiм пакоi вясковай хаты, прама насупраць абразоў,
прыкрытых пыльнымi рушнiкамi, адбываецца цуд: Iван Рычардавiч у адно iмгненне цверазее i пачынае за Лёхавай спiнай рабiць натуральны магiчны рытуал.
Iван Рычардавiч ашалела круцiць пальцам каля скронi, з неверагоднай
хуткасцю iмiтуе моцныя ўдары па сваёй галаве, умольна працягвае рукi да
Тамары i ў роспачы матляе галавой, потым зноў пачынае энергiчна круцiць
пальцам каля скронi i знакамi молiць Тамару забраць бюлетэнi. Усё гэта адбываецца нiбыта з выключаным гукам, пакуль незалежны назiральнiк ад Хельсiнскага камiтэта па абароне правоў чалавека Аляксей Уладзiмiравiч Барысевiч пералiчвае бюлетэнi. Яго постаць раптам становiцца ў вачах навакольных
людзей злавеснай i падступнай. Асоба назiральнiка нiбыта набывае нейкую
небяспечную для вясковых жыхароў значнасць, загадкавую лёсавызначальную сутнасць, але якая ў стане моцна напалохаць.
Бедная Тамара, вельмi стомленая доўгiмi пераходамi ды пакутлiвым папярэднiм працэсам збору подпiсаў, павольна пачынае здагадвацца, што па
меркаваннi Iвана Рычардавiча, адбылася нейкая катастрофа. Але якая менавiта, яна не дужа разумее. I ад гэтага становiшча яшчэ больш жахлiвае. Твар
жанчыны бялее, здольнасць рухацца раптам губляецца — яна стаiць нерухома, цела яе нiбыта паралiзаванае. Шырока адкрытымi вачыма яна глядзiць на
Iвана Рычардавiча i не можа варухнуць нават рукой.
Лёха, пералiчыўшы бюлетэнi, высвятляе, што чыстых бланкаў амаль што
на паўсотнi болей, чым заяваў ад выбаршчыкаў, якiя з паважлiвых прычынаў пажадалi галасаваць у сябе дома. Гэта вельмi сур'ёзнае парушэнне. Гэта
падтасоўка i манiпуляцыi з дакументамi дзяржаўнай важнасцi. Той выпадак,
калi без усякага кантролю можна каму заўгодна запоўнiць гэтыя дакументы
любымi зручнымi дадзенымi i ўкiнуць у скрыню, якая будзе адчынена сёння
ўвечары, i яе змесцiва змяшаецца з тысячай iншых бюлетэняў.
Сцэна поўнай цiшынi i нерухомых постацяў магла быць цалкам тэатральнай, калi б усё гэта не адбывалася на самой справе. Лёха адчувае няёмкасць
ад таго, што вымушаны парушыць шматзначную нямую сцэну, вартую лепшых
тэатраў свету. Ён кладзе на край стала выпадкова рассакрэчаныя дакументы,
якiя ў адзiн момант страцiлi сваю стратэгiчную моц i падаюцца зараз пачкам
непатрэбнай нiкому макулатуры. Назiральнiк дзякуе за супрацу i выходзiць на
вулiцу.
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Ад адчування сваёй адзiноты, супрацьстаяння з усiм светам, Лёху пачынае
калацiць. Калi з усiх бакоў цябе разглядаюць, як нейкага шпега, здраднiка,
падазронага тыпа, якому трэба больш за iншых. Калi нiхто не думае пра законнасць (ну, хоць бы ў якiм выглядзе яна ж павiнна быць?), пра канстытуцыйны
парадак, якi зараз падаецца пустым гукам, пра тое, што ў адных сваё меркаванне, у iншых другое. Трываць гэта вельмi цяжка. З хаты далятаюць першыя
гукi: Iван Рычардавiч нягучна, але вельмi злосна лае Тамару, а ў адказ чутныя
толькi хлiпаннi. Чым ёй дапамагчы? Нiчым... Яна сама нi ў якiм разе не пойдзе
на кантакт пры сябрах камiсii ды пры аднавяскоўцах.
Адшукаўшы Саню, якi мiрна спiць у машыне, Лёха просiць завезцi да Васiля
Авер'янавiча ў Галаўлiчы. Па прыездзе гасцей гаспадар без лiшнiх пытанняў
ставiць на стол пляшку самаробнага моцнага напою, падсоўвае блiжэй чугунок
толькi што зваранай бульбы. Падклаўшы ў талерку хатнiх гуркоў i памiдораў,
наразае хлеба ды сала. Што здарылася, не пытаецца, пакуль не выпiваюць па
першай. Лёху не «адпускае» — нейкая iснасць нiбыта сцiскае грудзi, трывога
пераходзiць у стан звычайнага, заўсёднага пачуцця, якое суправаджае паўсюль i не знiкае нi на секунду.
Васiль Авер'янавiч дапамагае скласцi пратакол, улiчваючы ўсе бюракратычныя акалiчнасцi. Асноўны пункт парушэння пад нумарам 1 — наяўнасць
у выязной камiсii неадпаведнай колькасцi чыстых бланкаў для галасавання,
кожны з якiх ўяўляе сабой найважнейшы дакумент строгай справаздачнасцi.
Бланкаў павiнна быць роўна столькi, колькi пададзена заяваў для галасавання
дома. У гэтым пытаннi, як вядома, адказныя асобы праявiлi такую вольнасць,
што бюлетэняў хапiла б i на ўсю вёску па другiм крузе.
У пунктах пратакола №2 i №3 пералiчваюцца яшчэ некаторыя парушэннi:
калi хто галасаваў без пашпарта, цi калi галасавалi за выбаршчыка iншыя людзi. Як дадатак для зафiксаванага асноўнага грубага парушэння, гэтыя пункты
таксама набываюць важнае значэнне.

ХIV
Торба на плячы з часам сапраўды пачынае аказваць магiчнае дзеянне. Што
яна памалу, як магнiт, прыцягвае невядомыя сiлы — гэта факт. Лёха хвiлiн
дзесяць-пятнаццаць стаiць недалёка ад выбарчага ўчастка. Сказаць па шчырасцi, ён не ведае, што рабiць. З паўгадзiны таму ён заходзiў на ўчастак, без
справы, проста пабачыць рэакцыю людзей. Вiдовiшча, як i меркавалася, было
псiхалагiчна цяжкiм.
На той момант, якраз вярнулася выязная камiсiя пад кiраўнiцтвам Iвана Рычардавiча. Яны нарэшце адолелi ўвесь шлях да канца вулiцы ў суседняй вёсцы,
той самай, дзе Лёха пералiчыў бюлетэнi i пазней склаў пратакол. Але гэты шлях
апынаецца цяжкiм выпрабаваннем для сябраў камiсii i асаблiва для Тамары.
Прычынай, прадказальна, становiцца абстынентны сiндром i дэструктыўнаарганiчныя працэсы разам з псiхапаталагiчнымi. Iншымi словамi, Iван Рычар-
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давiч з пахмелля, ды ўвогуле маючы неўстойлiвую псiхiку, дзякуючы любовi
да алкаголю, «выносiць мозг» усiм сваiм калегам. А Тамару ўганяе ў стан такой дэпрэсii, што на яе шкада глядзець.
Як толькi змучаныя пiлiгрымы на чале з Iванам Рычардавiчам пераступаюць парог выбарчага ўчастка, апошнi, каму трэба i каму не трэба, распавядае пра падступнага назiральнiка i няўважлiвую супрацоўнiцу. У збялелай, як
палатно, Тамары нi арганiзм, нi мозг ужо, напэўна, не ўстане трываць гэтыя
здзекi. I як толькi на ўчастак заходзiць Лёха, з торбай цераз плячо, Тамара
страчвае прытомнасць. Бедная жанчына павольна асядае i валiцца на падлогу прама пасярод пакоя.
Здарэнне адцягвае ўвагу усiх прысутных ад Лёхi. Жанчыны завiхаюцца
вакол пацярпелай. «Хуткая дапамога» з'яўляецца аператыўна i забiрае пакутнiцу ў мясцовую лякарню. Iван Рычардавiч, праходзячы мiма Лёхi, з нянавiсцю трасе кулаком: «Ну, што? Дапрыгаўся? Ледзь на той свет не адправiў
чалавека!»
Раптам на ўчастку звiнiць тэлефон i Мойша Кронберг, старшы лейтэнант,
якi прызваны забяспечваць парадак на ўчастку № 13, крычыць на ўвесь голас: «Аляксей Уладзiмiравiч! Вас запрашаюць!» Лёху падаецца, што былы сусед, якога ён памятае з пялюшак, укладае нейкую нездаровую саркастычную
шматзначнасць у свае словы. Але чаго толькi не напрыдумваеш падчас усяго,
што адбываецца!
На сувязi старшыня выбарчай камiсii раёна: «Аляксей Уладзiмiравiч! Што
Вы сабе дазваляеце? Вы не ўпаўнаважаны так паступаць! Вы не мелi права
пералiчваць бюлетэнi!..» Тэлефон знаходзiцца амаль на самым уваходзе на
ўчастак. У слухаўцы траскатня i моцныя шумы. Вакол мiтусня — медыцынскiя
супрацоўнiкi, псiхiчна неўраўнаважаны Iван Рычардавiч, расхваляваныя сябры камiсii, Мураш i Мурашыха, якiя спадылба зыркаюць на Лёху, — усе цi то
выпадкова, цi то незнарок пiхаюць Лёху то пад локаць, то ў спiну, адначасова
гамоняць, аб нечым перашэптваюцца, карацей, ствараюць нейкi неверагодны
броўнаўскi рух.
Лёха павольна кладзе слухаўку, не кажучы нi слова ў адказ. Мойша нахабна ўсмiхаецца. Ён зацягнуў свой стол на ўчастак i робiць выгляд, што зрабiў
гэта, каб флiртаваць з жанчынамi з камiсii, пакуль на ўчастку няма наведнiкаў.
Насамрэч ён хiтруе, прыкрываючыся паказной прастадушнасцю. Лёха робiць
заўвагу старшаму лейтэнанту.
Стол прадстаўнiка сiлавых структур не павiнен знаходзiцца на ўчастку, каб
не ўтвараць псiхалагiчны цiск на тых, хто мае жаданне прагаласаваць за кандыдата не ад дзейнай улады. Мойшава ўсмешка iмгненна злятае i замест яе
з'яўляецца крыўда. Такой глыбiнi пакутлiвую грымасу мала хто з таленавiтых
актораў можа стварыць. Ды з такой хуткасцю перамены эмоцыяў на твары! Гэта проста квiнтэсенцыя болю ўсяго народа за тое, што да iхняга прадстаўнiка
паставiлiся так несправядлiва.
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Лёха «не вядзецца» на акторскае мастацтва былога суседа, таму што ведае — той як заступiў тыдзень таму на ўчастак № 13, так i знаходзiцца тут бязвыездна. Служу Айчыне! Хаця, давайце без пафаса. Такая служба насамрэч
з'яўляецца грубым парушэннем закона. Кожны дзень i кожную ноч павiнны
змяняцца ахоўнiкi святога Грааля (якi, па супадзеннi, называецца «урнай»),
па-простаму — фанернай тумбы, збiтай цвiкамi i апячатанай пластылiнавай
пломбай. А змяняе сам сябе на гэтым адказным пасту толькi адважны герой
Мойша Кронберг. Колькi разоў аддзiралася задняя сценка Грааля, ды па якiх
начах з iм варажылi зацiкаўленыя асобы — нам нiчога невядома ды i цi трэба
нам тое ведаць?
Дык вось, пасля ўсяго гэтага гармiдара Лёха выходзiць на вулiцу i проста
стаiць, дыхаючы свежым паветрам. Узгадваючы апошнiя падзеi, разважаючы пра iхнюю заканамернасць цi выпадковасць, ацэньваючы свае дзеяннi. Не
быць бы яму назiральнiкам, каб не заўважыў наш герой iншага назiральнiка.
Якi ўважлiва назiрае за назiральнiкам (Фрыдрых Дзюрэнмат у дзеяннi?). Хаця той, другi, i не хаваецца. Гэта старшыня калгаса Шчупакоў, якi сапраўды
выконвае функцыi назiральнiка ад райвыканкама. Ён не падыходзiць сам да
вiзавi, а замест сябе пасылае старшыню камiсii Мураша. Падбегшы, Мураш
адразу прад'яўляе Лёху прэтэнзiю: «Што ты тут сабе дазваляеш? Лезеш не ў
свае справы?» Лёха, не чакаўшы такога наезда, адказвае, што першае прыйшло ў галаву: «Ты настаўнiк? А цi думаеш пра дзяцей? Ты ж iх таксама падманваеш...»
Мураш чамусьцi моцна палохаецца, выраз твару яго змяняецца i, не знайшоўшы, што адказаць, кiраўнiк выбарчай камiсii бягом кiдаецца назад, да
«свайго» назiральнiка. Шчупакоў прымае пасыльнага з напышлiвым выглядам, гледзячы кудысьцi ўбок. Выслухоўвае эмацыйны даклад Мураша, так i не
паглядзеўшы на яго, адпускае «дакладчыка» i далей нерухома стаiць, моўчкi
назiраючы за тым, што адбываецца вакол.

XV
I вось Лёха ў роспачы стаiць каля вясковай дарогi, не ведаючы, што рабiць
далей з гэтым пратаколам, якi нiколi ў жыццi проста так не падпiша нi адзiн
з сябраў камiсii. Але ж бывае сiтуацыя, што вось хтосьцi знаходзiцца ў цяжкiх роздумах, прыгнечаны недаверам i непаразуменнем з боку, як падаецца,
усiх навокал. Здараецца калi-небудзь, што чалавек гэты сумна ўглядаецца ў
далягляд, нiбыта чакае адкульсьцi дапамогi. I нечакана за лiнiяй таго далягляду, спачатку амаль незаўважна, утвараецца тарнада з пылу прасёлачнай
вясковай дарогi. А праз пяць хвiлiн — прама насупраць самотнага назiральнiка
(таго, хто назiраў за ходам падзей i ўпотай спадзяваўся на цуд), якi стаiць на
ўскрайку дарогi са сваёй торбай, што ўвайшла ўжо ў навакольныя легенды, —
спыняецца новенькi мiкрааўтобус, ззяючы нетутэйшай замежнай бялявасцю ў
шэрасцi мясцовых аблокаў пылу.
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У Шчупакова акругляюцца вочы. Да апошняй секунды ён быў упэўнены, што
ў яго «ўсё пад кантролем». А тут чалавек, асноўная праца якога — кiраваць,
кантраляваць i перастрахоўвацца ад непрадугледжаных сiтуацый, — раптам
бачыць, як на яго вачах адбываецца нешта непрадказальнае, i ён нiчога з гэтым не можа зрабiць. На шчасце, ён не бачыць Лёхавых вачэй — яны ў яго
таксама ледзь не выскачылi з арбiт ад нечаканасцi. Але з той нагоды, што
стаiць назiральнiк «незалежны» спiнай да назiральнiка «залежнага», усё выглядае так нiбыта мiкрааўтобус спынiўся ў прызначаным месцы i ў дакладны
час — прама насупраць Лёхi. У «дамабiльную» эпоху гэта выглядае сапраўды,
як цуд.
Дзверы мякка адчыняююцца i ў галаўлiчскi пыл, як на марсiянскi грунт, асцярожна апускаецца выкшталцоны абутак у колькасцi дзясятка пар. Адарваўшы
погляд ад чыiхсьцi прыгожых жаночых ножак, Лёха чытае на бэйджах, прышпiленых на грудзях адважных першаадкрывальнiкаў Terra-Galaulichus, нечаканых валанцёраў добрай волi: «Kazakhstan», «Croatia», «Lithuania», «Russia»,
«Czech republic», «Poland», i пад назвай краiны дадатковыя подпiсы — «незалежнае назiранне».
Апошнiм на зямлю ступае маленькi лысы дзядок з надпiсам на бэйджы:
«USA». Побач з iм, стылёва апранутая, высокая дваццацiгадовая брунетка.
Лёха робiць крок наперад, вiтае, як старых сяброў, кожнага госця, прадстаўляецца персанальна: «Аляксей Барысевiч, незалежны назiральнiк ад Хельсiнскага камiтэта, РНБ».
Галаўлiчскiя госцi нiчаму не здзiўляюцца, наадварот, адзначаюць добрую
арганiзацыю, пытаюцца пра парушэннi. Лёха спяшаецца распавесцi пра ўвесь
набор зафiксаваных прэцэдэнтаў, нiбыта хоча скiнуць нарэшце цяжкi груз са
сваiх плеч. У нейкi момант наш герой з палёгкай разумее, што хоць як, хоць у
вусным выглядзе, але iнфармацыя становiцца галоснай.
Яны даходзяць да прыступак будынка, дзе ўсё яшчэ стаiць разгублены
Шчупакоў. У Лёхi ёсць жаданне пазнаёмiць прадстаўнiка афiцыйнага назiрання з гасцямi, але ў апошнi момант яго думкi хтосьцi перапыняе пытаннем. Лёха
адхiляецца i праводзiць гасцей у фае перад памяшканнем выбарчага ўчастка.
Шчупакоў застаецца недзе ззаду. Навiна пра таямнiчую групу мiжнародных
назiральнiкаў, спецыяльна выклiканую Барысевiчам, невядома якiм чынам iмгненна разносiцца па наваколлі.
Апошняе, што бачыць Лёха, перад тым, як «яго» каманда пераступае парог
з Граалем стацыянарным, гэта як мажны Мойша Кронберг, амаль бягом, па
хуткаму абхапiўшы свой службовы стол разам з нейкiмi паперчынамi на iм, прэ
казённую мэблю з памяшкання на калiдор.
Назiральнiкi засяроджаныя кожны на сваёй справе — хто нешта запiсвае,
хто перагаворваецца з калегамi, хто разглядае памяшканне, скрыню, людзей.
Лёха стараецца быць неяк у плынi iхняй цiкавасцi, але на яго ўсе ўжо забылiся, засяродзіўшыся на сваiх справах.

108
Амерыканец, прыкладна сямiдзесяцiгадовага ўзросту, вылучаецца сярод
трыццацi-саракагадовых калегаў. Iмпазантная перакладчыца нешта тлумачыць яму прама ў вуха. Лёха, падумаўшы пра тое, што ён нiколi ў жыццi не
меў стасункаў з амерыканцамi, падыходзiць да божага дзьмухаўца з Нью-Ёрка i загаворвае на той мове, якую лiчыць ангельскай. Стары доўга пераварвае пачутае, потым глядзiць на перакладчыцу. Прыгожая дзяўчына хавае
ўсмешку i ласкава прапануе Лёху: «Калi хочаце, гаварыце на роднай мове,
а я буду перакладаць». Раптам дзядуля, штосьцi ўзгадаўшы, пытаецца пра
нумар участка, на якi яны прыехалi. Лёха разумее пытанне i адказвае: «13».
Амерыканец, расклаўшы Лёхаў адказ па складах, паўтарае загадкавае слова.
Перакладчыца ўжо не хавае добрай усмешкi, а ў нейкi момант i ўвогуле ледзь
стрымлiваючы смех, робiць Лёху паўторную прапанову — давайце, маўляў, я
дапамагу. Лёха пагаджаецца, i нумар участка фiксуецца ў аналах сусветнай
гiсторыi ў фанетычным варыянце прыгажунi-перакладчыцы.

XVI
Старшыню камiсii Мураша згубiла тое, што ён занадта пiльна прыслухоўваецца да дыялогаў. Напрыклад, калi ўзяць размовы серба з казашкай, альбо
полькi з лiтоўцам — усе яны гавораць на рускай мове, хоць i з моцным акцэнтам. Там, дзе не дачуў цi не зусiм зразумеў Мураш, уяўленне яго дамалёўвае
такiя дэталi, што тыя, каму пазней дакладае старшыня змест падслуханых
перамоваў, круцяць пальцам каля скронi — маўляў, Мураш, ты што вярзеш?
А ў выпадку Лёхавага практыкавання з амерыканцам на тэму лiчбы 13, Мурашу даводзiцца перакладаць з ангельскай. Аднак тут ёсць адзiн нюанс — з
замежных моваў спадар старшыня вывучаў толькi нямецкую. Калiсьцi ў школе. Таму можна назваць гэты няпросты працэс «цяжкасцямi перакладу», калi
сыходзiць з таго, колькi важнага пачута пра шпiянаж i падрыўную дзейнасць
супраць дзяржавы.
Лёха адчувае спiнным мозгам, што ўзровень злавеснасцi i падступнасцi яго
асобы ў вачах напалоханых сябраў камiсii iстотна падвышаецца. Ён марудзiць
i нiяк не можа адысцi цi то ад амерыканца, якi нiчога не разумее, што тут адбываецца, цi то ад яго прывабнай спадарожнiцы, якую Лёха павесялiў показкай
пра iнтэрв'ю з высокiм чыноўнiкам на блiзкую ёй тэму лiнгвiстыкi:
— Скажыце, а Вы на колькiх мовах размаўляеце?
— На пяцiрох.
— Гэта якiя?
— Руская пiсьменна, руская вусна, беларуская пiсьменна, беларуская вусна i ангельская.
— А на ангельскай можаце штосьцi сказаць?
— Хандэ хох!
— Дык гэта ж нямецкая!
— Ну, тады на шасцiрох...
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Перакладчыца смяецца, можа быць, не столькi ад грубаватай i дурной показкi,
колькi ад таго, што ёй падабаюцца Лёхавы завуаляваныя заляцаннi. Зразумела,
што збоку — для сумленнага мясцовага электарата тое выглядае, як мiнiмум,
здзекам, а то i сапраўднай здраднiцкай змовай супраць «чэсных» людзей — ну,
пра што можна жартаваць з такiмi падазронымi замежнымi тыпамi?
Але далей цягнуць нельга, Лёха рэзка ўстае з крэсла, кажа перакладчыцы,
што яны яшчэ абавязкова ўбачацца, цiсне руку зачараванаму амерыканцу i,
развярнуўшыся, адразу падыходзiць да стала старшынi. Ён знiмае з пляча
сваю торбу. Так! Тую самую падазроную торбу, якая сваiм выглядам непакоiць
шмат каго з прысутных. Дастае адтуль пратакол i кладзе перад старшынёй:
«Распiшыцеся, калi ласка».
Пасля няпростых перакладаў з ангельскай, Мурашу падаецца, што на яго
ўтаропiлiся ўсе гэтыя сербскiя, казахскiя, лiтоўскiя ды iншыя набрыднi, якiх,
зразумела, толькi што падбухторыў злосны назiральнiк Барысевiч (адкуль яго
лiха прынесла?). Асаблiва ўглядаецца гэты смарчок-амерыкос — па выглядзе
самы сапраўдны агент ФБР,i якога Барысевiч асаблiва нацкаваў — назiрайце,
маўляў, пiльна, як павядзе сябе старшыня? Цi прызнае памылкi ў працы камiсii? Цi пойдзе па цывiлiзаваным шляху? I вось даводзiцца падпiсаць пратакол.
Пад нацiскам, так сказаць, варожых сiл.
Насамрэч нi каманда назiральнiкаў, нi амерыканец, нi яго абаяльная перакладчыца не маюць уяўлення, куды i навошта накiроўваецца зараз Лёха,
i ўсе спакойна працягваюць займацца сваiмi справамi. Але ж, атрымаўшы
подпiс ад старшынi, нахабны Барысевiч падсоўвае пратакол яшчэ i намеснiку, дакладней намеснiцы. Жонка Мураша сядзiць нi жывая, нi мёртвая —
збялела ад страху, i рука яе не паднiмаецца падпiсаць сабе прысуд у страшным дакуменце. «Падпiсывай ужо...» — з выглядам асуджанага выдаўлiвае
з сябе Мураш.
Лёха на ўсякi выпадак падыходзiць яшчэ да шэраговага сябра камiсii, маладой жанчыны i, здаецца, сваячкi Тамары (якая ў дадзены момант па-ранейшаму знаходзiцца ў лякарнi) i просiць паставiць трэцi подпiс. Сваячка не
прымушае сябе доўга чакаць i ставiць подпiс лёгка, нават з нейкай нервовай
весялосцю: маўляў, памiраць, дык з музыкай! А што з мяне ўзяць, калi сам
старшыня ды яго намеснiца падпiсалi?!
Назiральнiк Барысевiч рушыць да выйсця нiбыта ў запаволенай здымцы.
Такi, насамрэч, стан вельмi стомленага чалавека — цела, як ватнае, у горле
перасохла, некалькi метраў да расчыненых дзвярэй падаюцца бясконцымi кiламетрамi. Усё, прадназначэнне назiральнiка выканана. Не верыцца, што ён
можа так лёгка адсюль сысцi. Падсвядома чакае нейкага падвоха. Чамусьцi здаецца, што ў калiдоры, за дзьвярыма ўчастка, на яго наваляцца безаблiчныя ценi i паспрабуюць вырваць аркуш паперы, што Лёха яшчэ трымае ў
руках. Але там сядзiць за сваiм сталом толькi Лёхаў былы сусед з далёкага
дзяцiнства Мойша Кронберг.

110
Наш герой здагадваецца аб сiле гэтага дакумента, хоць пакуль i не ведае
дакладна, што пратакол аб парушэннi, якi завераны не абы-кiм, а старшынёй,
намеснiкам ды яшчэ адным сябрам камiсii, аўтаматычна анулюе любыя вынiкi
выбарчай кампанii ва ўсёй краiне. Каб растлумачыць для сябе ўсе юрыдычныя нюансы, Лёха збiраецца зайсцi да Васiля Авер'янавiча, тога самага выкладчыка гiсторыi з той самай школы, дзе вучыць дзяцей сумленна працаваць
выкладчык працоўнага навучання па прозвiшчы Мураш.
Перад тым, як пераступiць парог i пакрочыць у светлую будучыню, Лёха кладзе пратакол. У ТУЮ. САМУЮ. ТОРБУ. Якая ў свядомасцi некаторай
часткi насельнiцтва, прыпiсанага да Галаўлiчскага выбарчага ўчастка, за гэты
непросты i неверагодны дзень ператварылася з падазронага прадмета ў сапраўдны сiмвал антыўладнай змовы.
Гэта шчасце, што на стомленага чалавека, якi павольна выйшаў з будынку,
дзе размяшчаецца выбарчы ўчастак № 13, нiхто не нападае. Шчупакоў з суворым i строгiм выглядам, як стаяў на сваiм пасту, на ганку Дома культуры, так
i працягвае стаяць. Лёха, здаецца, хоча зрабiць яму нейкi прывiтальны знак,
але Шчупакоў нi на што не рэагуе. Два назiральнiкi на двух квадратных метрах
зямлi разыходзяцца як чужынцы-караблi ў далечы штармавога акiяна — змучаныя i выматаныя бурамi апошнiх падзей.
Толькi, калi Лёха пачынае аддаляцца, Шчупакоў утароплiвае погляд яму
ў спiну. Дакладней, не ў саму спiну, а ў торбу, што боўтаецца за спiнай. Так
супала, што ляжаць у ёй Лёхаў пашпарт, нататнiк з асадкай ды легендарны
галаўлiчскi пратакол. Усё.

Замест эпiлога
Калiсьцi маладая журналiстка Вiялета пiша незабыўныя радкi пра падманутага кандыдата ў прэзiдэнты — падобнага на «Боiнг», якi нясе на сабе нью-ёркскiя
вежы-блiзняты. На наступны дзень, пасля абвяшчэння афiцыйным бокам яго
iмя ў якасцi прэзiдэнта, вежы абрынаюцца. Такое супадзенне. Але праз некаторы час, прыкладна, напярэдаднi наступных выбараў, у той жа цэнтральнай
газеце, дзе працуе Вiялета, выходзiць артыкул за яе подпiсам — пра туманныя
перспектывы i пэўную бесперспектыўнасць айчыннага шоу-бiзнэса.
З сарказмам, якi ўласцiвы зорцы афiцыйнай гонза-журналiстыкi, Вiялета
з'едлiва iранiзуе над верагоднасцю (лепей сказаць — неверагоднасцю) прыезда ў краiну сучасных рок-зорак. А ў якасцi фантастычнага i нерэальнага
прыкладу, журналiстка прыводзiць канцэрты Элтана Джона i Стынга ў якойнебудзь зале краiны.
Лёха з вялiкай цiкавасцю чытае артыкул разам са сваёй сяброўкай Лiзай,
якая, па супадзеннi, фанацее менавiта ад гэтых двух артыстаў. Iхнi прыезд
выглядае сапраўды нерэальнай справай. Канцэртамi такога ўзроўню на той
момант займаецца толькi Гуля Шлойман, але «падцягнуць» Стынга i Элтана
Джона нават ён не ў стане.
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Мiнае кароткi час, i сталiца рэспублiкi зiхацiць афiшамi: на дзень народзiнаў
Лёхi амаль выпадкова прыязджае Элтан Джон, а на дзень народзiнаў Лiзы па
дзiўным супадзенні звальваецца падарунак у выглядзе Стынга. Так супадае
яшчэ, што Гуля Шлойман — такiя складаюцца акалiчнасцi — сядае за краты.
Абвiнавачванне неверагоднае: пазычыў грошы на арганiзацыю канцэрта i не
хоча аддаваць. Шэсць год. Ад званка да званка (шэптам у зале суда: сваяку
адной уплывовай асобы не хацеў саступiць дарогу. А той хацеў займацца такiм самым бiзнэсам, як Гуля. Ну i прапанавалi падумаць. Маўляў, ты пакуль
заканспектуй свае лекцыi па менеджменту i мастацтву арганiзацыi канцэртнай
дзейнасцi, якiя раней чытаў ва ўнiверы, а мы тут за цябе папрацуем).
Яшчэ здарылася так, што вакзал «Усход-Захад», дзе Лёха калiсьцi шукаў
«Доўгую дарогу дадому», зачыняюць. А праспект Машэрава, дзе ў свой час
пракурор зубрыў юрыспрудэнцыю, пераймяноўваюць у праспект Пераможцаў.
Паколькi такую банальную i безаблiчную назву цяжка запомнiць, у народзе пачынаюць называць гэту вулiцу, як праспект Пераможцаў Машэрава. Адной з
прычын узнiкнення народнага тапонiма становiцца той факт, што дачка Пятра
Мiронавiча здымае сваю кандыдатуру ў наступнай перадвыбарнай кампанii,
дзе ўдзельнiчае (хто б мог падумаць?) зноў кандыдат, якога злавесны «афiцыйны бок» у якi раз падмануў.
Адважна пажарнiк, ён жа былы Лёхаў вучань, незалежна ад вынiкаў перадвыбарнай кампанii ў хуткiм часе iдзе на павышэнне i працягвае службу
кiраўнiком абласнога ўзроўню. Яму шанцуе, таму што праходзiць не так шмат
часу пасля сустрэчы на Лёхавым участку — такiя ўтвараюцца варункi — i ў
мястэчку Ранак-Туманны ўрачыста адзначаецца Дзень пажарнiка. Калектыў
мясцовага Дома культуры (дзе працягвае працаваць спадар Дамiнжанка, але
ўжо не ў якасцi дырэктара) ладзiць прыстойны канцэрт. З узнагародамi, грашовымi прэмiямi i ўручэннямi грамат лепшым пажарнiкам. У гэтую ж ноч здараецца пажар, i памяшканне аддзела культуры i па сумяшчальнiцтву — Дом
культуры, цалкам згарае. Загадчыкам аддзела пакуль яшчэ служыць спадар
Павароцiн. Але пасля пажара ўжо — нядоўга.
Дом культуры ў Галаўлiчах, дзе размяшчаўся выбарчы ўчастак № 13, у хуткiм часе пачынае развальвацца. У аварыйным стане яго зачыняюць, а потым i
ўвогуле зносяць. Такi ж лёс спасцiгае яшчэ пару Дамоў культуры па Ранак-Туманаўскай выбарчай акрузе менавiта ў той жа час.
Начальнiк мясцовага аддзела па прозвiшчу Першамайскi iдзе на павышэнне ў прамой залежнасцi ад вынiкаў перадвыбарнай кампанii i ўзначальвае
Першамайскi аддзел у абласным цэнтры. За iм адпраўляецца Мойша Кронберг — «за отличную службу на благо Родины». Кудысьцi на павышэнне iдзе
спадарыня Дзяржынская, а яе муж Фелiкс займае месца Першамайскага.
Лёха працуе ў сталiцы, паехаўшы туды шукаць шчасце са сваёй незабыўнай торбай. Калi набыў сабе модны заплечнiк, у старую торбу склаў розныя
кабелi, старыя мiкрафоны, выкарыстаныя струны ды iншы хлам i пакiнуў у
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сябра ў гаражы. Так супадаюць акалiчнасцi, што ў гараж забiраюцца злодзеi,
крадуць нейкiя запасныя часткi, а пабачыўшы Лёхаву торбу, вытрасаюць яе
змесцiва на падлогу, складаюць туды накрадзенае i ўцякаюць. Iх у хуткiм часе
вылiчваюць i знаходзяць скрадзеныя рэчы. Торба фiгуруе ў судзе, як «рэчавы
доказ» i ўрэшце рэшт назаўсёды застаецца недзе ў сховiшчах невядома якiх
судова-медыцынскiх экспертаў.
Судмедэксперт Ранак-Туманаўскага аддзела дорыць Лёху вiдэакасету са
здымкамi падзей на яго двары напярэдаднi колiшнiх выбараў. Яна пылiлася
доўгi час на палiцах архiва, таму што калiсьцi «не пошла в производство в
связи с закрытием дела за недостаточностью улик».
Тамара з Галаўлiчаў болей не прымае ўдзел нi ў якiх выбарах. Калегi ставяцца да яе пазiцыi спагадлiва i нiколi больш не прапаноўваюць падобных
авантур.
Прыгожую перакладчыцу амерыканскага назiральнiка адлiчваюць з чацвёртага курса Лiнгвiстычнага ўнiверсiтэта на першай жа сесii пасля выбараў. Па
праграме дапамогi студэнтам яна з'язджае ў Польшчу i заканчвае навучанне
ва ўнiверсiтэце на поўначы братняй краiны, атрымаўшы дыплом еўрапейскага
ўзору.
Апгрэйдзера бесперапынна затрымлiваюць цi напярэдаднi, альбо цягам
усемагчымых кампанiй. Падчас наступнай, перадвыбарнай, яго два тыднi
трымаюць у сталiцы i прывозяць у Ранак-Туманны за дзень да кульмiнацыi.
Самае дзiўнае тое, што выпускаюць без усякiх пытанняў. Дом Апгрэйдзера насупраць — перайсцi дарогу. Каля перахода стаяць трое — яны вельмi нагадваюць каўказцаў, а адзiн з iх дакладна калiсьцi сядзеў за багатым каўказскiм
сталом падчас мiнулай кампанii. Калi Апгрэйдзер раўняецца з iмi, той знаёмы
валiцца на зямлю i пачынае енчыць. Тут жа выскокваюць людзi ў форме i зачыняюць Апгрэйдзера на два тыднi за хулiганскiя дзеяннi ў адносiнах да грамадзянiна iншай рэспублiкi. Двое сведкаў усё, што патрэбна пацвярджаюць у
судзе на карысць «пацярпелага».
Так склалася, што Аляксей Барысевiч, як прадстаўнiк Хельсiнскага камiтэта, разам са сваiм калегам Васiлём Авер'янавiчам, сябрам незалежнай асацыяцыi журналiстаў, позна ўвечары прысутнiчаюць на падлiку галасоў на ўчастку
№ 13 па Ранак-Туманаўскай выбарчай акрузе. Пры падлiку ўсё супадае iдэальна — да адзiнага бюлетэня. Нiякiх парушэнняў, нiякiх падтасовак. Мойша
Кронберг падмiргвае Мурашу, маўляў, усё чыста — не падкапаешся.
Авер'янавiч пасля працэсу запрашае Лёху да сябе. Яны моўчкi сядзяць на
цёмнай верандзе пры свечцы. Святло не ўключаецца, каб не замiнаць адпачываць гаспадынi. Выпiўшы па першай, яны толькi выдаюць кароткiя каментары, кшталту: «Эх!», «Так яго растак!», «Нiчога!», «Паглядзiм яшчэ!» Раптам расчыняюцца дзверы i ў цьмяным праёме застывае маўклiвая мажная
постаць на фоне начнога неба. «Хто тут?» — строга пытаецца Авер'янавiч.
Замест адказу цёмная фiгура падсоўваецца блiжэй, ставiць на стол бутэльку
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гарэлкi i голасам Шчупакова адказвае: «Хачу з вамi выпiць. Вы прайгралi! Але
ж як вы прыгожа i прафесiйна працавалi! Вы проста малайцы!» Ад нечаканасцi
Лёха i Авер'янавiч доўга глядзяць адзiн на аднаго. Шчупакоў тым часам адкаркоўвае бутэльку, разлiвае вадкасць у тры шклянкi, чокаецца са сваiмi былымi
супернiкамi, першым выпiвае да дна i знiкае там, адкуль з'явiўся.
Так здараецца, што праз шмат гадоў Васiль Авер'янавiч ў Галаўлiчах, ва
ўласнай хаце ўключае тэлевiзар. А Лёха ў той жа момант у сталiцы, зайшоўшы
ў салон бытавой тэхнiкi, аказваецца перад уключаным вадка-крысталiчным
вялiзным плоскiм манiторам.
Канал, у адпаведнасцi з нейкай патаемнай логiкай, апынаецца адзiн i той
жа — першы дзяржаўны. I вось, пампезны вядоўца, якi ў сваiм чорным капялюшы нагадвае сапраўднага лаўтара, абвяшчае спiс самых шчаслiвых людзей краiны — тых, хто рызыкнуў набыць латарэйныя бiлеты i... зрабiў правiльны выбар!
У краiне, якая крыху запаволена ў сваiм руху, блытаецца ў сапраўдных i несапраўдных рэалiях, Лёха ўжо даўно нiчаму не здзiўляецца. Але тэлеэкран часам
робiць са сваiмi гледачамi неверагоднае — i наш герой аж прыадкрывае рот
ад здзiўлення: першым у спiсе «шчаслiўцаў» вядоўца называе дырэктара Галаўлiчскай сярэдняй школы з нейкiм занадта знаёмым прозвiшчам — Мураш!
I самае цiкавае, што нумар яго латарэйнага квiтка пачынаецца з трох сямёрак...
Аб'ектыў камеры пераязджае на залу, на гледачоў, якiя ў захапленнi пляскаюць у ладкi. Камера наблiжае першую асобу ў блiжэйшым шэрагу i ёй аказваецца абаяльная прадавачка латарэек у чорна-белым капялюшыку.
За ёй б'е нерухомую левую далонь — з размаху правай — вялiкi мажны
чалавек, якога Лёха не адразу пазнае ў цывiльным. Але калi мужчына паварочваецца ў анфас i задаволена ўглядаецца прама ў камеру, Лёха адразу
ўспамiнае мiлiцыянта, якi калiсьцi паведамiў яму, што «ў нас усё пад кантролем».
Далей сядзяць дзве прадавачкi кнiг з фае былога аўтавакзала «Усход-Захад» — Галя i Валя. Як толькi яны бачаць сябе на вялiкiм студыйным манiторы, адразу паварочваюцца да камеры i з усмешкамi да вушэй актыўна махаюць рукамi. Побач з iмi, вiдаць абсалютна выпадкова, апынаюцца дзве госцi
з блiжняга замежжа — яны махаюць свежым выпускам цэнтральнай газеты з
пакамечаным партрэтам i прамаўляюць нейкую фразу. Калi б не гучная студыйная музыка, то можна было дакладна разабраць «У нас в Смоленске его
обожают!»
З усёй аўдыторыi iстотна вылучаецца група падтрымкi з Галаўлiчаў: Iван
Рычардавiч нервовымi рухамi стварае адмысловую ауру i нiяк не можа зразумець, у якi бок махаць, каб перадаць прывiтанне землякам. Побач з iм сядзiць
Мурашыха ды iншыя сябры былой (i заўсёднай) камiсii, акрамя Тамары. А замыкаюць дэлегацыю нiхто iншыя як колiшнi кiраўнiк калгаса Шчупакоў разам
з былым намеснiкам старшынi Ранак-Туманаўскага райвыканкама па прозвi-
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шчы Ленiнскi. Якi, дарэчы, згодна з законам аб выпадковых абставiнах, быў у
свой час дырэктарам Галаўлiчскай школы.
Усе весела ўсмiхаюцца i дружна пляскаюць у ладкi. Здаецца, камера памылкова крутанулася i захоплiвае службовую зону. Але аператар не адводзiць
аб'ектыў — там, на неасветленай пражэктарамi тэрыторыi за кулiсамi знаходзiцца нейкая жаночая постаць, як падаецца, апранутая ў занадта бутафорскiя адзеннi. Яна, не хаваючыся, палiць цыгарэту. Адразу ўзнiкаюць пытаннi:
дзе пажарнiкi пры такiм вялiкiм скапленнi людзей? Дзе адказныя за тэхнiку
бяспекi падчас санкцыянаванага масавага мерапрыемства?
Камера «наязджае» i дае буйны план. Бутафорская ўнiформа апынаецца
калекцыяй нармалёвых цыганскiх спаднiц, а жанчына — той самай цыганкай з
пачатку нашай гiсторыi. Яна адкульсьцi, з неверагоднай спаднiчнай прасторы,
дастае смартфон апошняй мадэлi, корпаецца ў iм i раптам у Лёхi звонiць яго
старэнькi «Nokia»: «Касацiк, ты выбачай! У жыццi складаецца па-рознаму —
тут як карта ляжа. Усё будзе добра, табе ж казалi. Вядома, з Гулем Шлойманам перабор атрымаўся. Але ён крыху сам вiнаваты — не адразу зразумеў, з
кiм мае справы. А калi зразумеў, ужо было позна.
Дарэчы, тэлевiзар гэты — сапраўдны падман, нiчога добрага. Як i латарэi
ды казiно розныя. А газеты... Што з гэтымi газетамi рабiць? Трэба, хаця б,
умець чытаць... Ведаеш, там побач з табой, аркушык адзiн — ты пачытай,
будзе не лiшнiм...
А ў гульнi ты не гуляеш, малайчына. Ты справу робiш. Вялiкую справу...»
Вiдэашэраг перарываецца, нешта коратка шыпiць, потым на экране мiльгацяць каляровыя лiхтары, пачынае дубасiць нейкая манатонная тэхна-кампазiцыя. Лёха, трымаючы мабiльны тэлефон у руцэ, азiраецца — нiкога ў салоне
бытавой тэхнiкi, акрамя яго, няма. Супрацоўнiкi кудысьцi знiклi, чутныя толькi
далёкiя галасы са службовых памяшканняў.
Ён, адзiны наведнiк, пераводзiць позiрк на падстаўку пад тэлевiзарам. Там
ляжыць свежы нумар галоўнай газеты краiны. Разгарнуўшы, Лёха трапляе адразу, куды трэба: на ўсю паласу дыскусiя Вiялеты з калегам-журналiстам на
тэму «Цi актуальныя яшчэ традыцыйныя сродкi масавай iнфармацыi ў выглядзе тэлебачання i друкаванай прэсы?»
«Не!» — цвёрда падводзiць вынiкi спрэчкi Вiялета.
Як толькi Лёха дачытвае да гэтай шматзначнай фразы, газета ў ягоных
руках рассыпаецца ў пыл. Тэлевiзар жа, рэзка перарваўшы цырымонiю ўручэння выйграшаў у латарэi, пачынае паказваць нешта дзiўнае (ведаеце, як
у экстрэмальнай сiтуацыi — «перад вачыма пралятае ўсё жыццё»): чорнабелыя кадры плаката на вясковым будынку з надпiсам «Выбары-94», потым
абрынаюцца вежы-блiзняты.
Нiбыта ў наступным iнфармацыйным блоку раптам хаатычна ўзнiкаюць
Стынг, Элтан Джон, Гуля Шлойман. Потым трэцi блок — Апгрэйдзер на руках
выносiць параненага акрываўленага кандыдата ў прэзiдэнты з дымавой заве-
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сы i тут жа загаловак артыкула «Я выдеру глаза любому, кто мне скажет, что
я не люблю...» з подпiсам «Вiялета».
Тэлевiзар нечакана хлюпае i аплывае на крышку стала расплаўленай
пластмасай.
P.S.
Дарагiя тата i мама! Спрабую звязацца з вамi праз WhatsAPP, а копii паведамлення рассылаю ва ўсе сеткi, якiмi вы можаце карыстацца. Спадзяюся,
што вы ўжо авалодалi новымi тэхналогiямi мэсэджа. Доўга зараз пiсаць не
прынята, таму адразу спасылка на вiдэа:
hттрs:// et cetera... «Сёння ноччу адбылiся грандыёзныя па сваiх маштабах
драматычныя падзеi. Людзi, якiя зранiцы апынулiся побач з былымi будынкамi
сталiчных Дома друку i Тэлецэнтра, убачылi толькi руiны. Чалавечых ахвяраў
пакуль не зафiксавана.
Такая ж сiтуацыя i з абласнымi ўстановамi падобнага профiлю. Напярэдаднi наступных выбараў гэты iнцыдэнт, якi не мае аналагаў, разглядаецца як
катастрофа дзяржаўнага i, нават, сусветнага маштабу. Для распаўсюду неабходных звестак i дадзеных, звязаных з перадвыбарнай праграмай, тэрмiнова
ствараюцца спецыяльныя iнфармацыйныя пункты.
Там, у выглядзе гуманiтарнай дапамогi, бясплатна раздаюцца смартфоны
i планшэты. Амаль круглыя суткi працуюць валанцёры, якiя праводзяць бесперапынныя трэнiнгi для пенсiянераў, асобаў без сталага месца жыхарства,
залежных ад алкаголю i наркатычных сродкаў, дзяцей-сiротаў, якiя на час выбараў дасягнуць паўналецця, грамадзян адбываючых пакаранне ў месцах пазбаўлення волi, iнвалiдаў, салдатаў, афiцэраў i прапаршчыкаў, мiлiцыянтаў i
пажарнiкаў, а таксама для вясковага насельнiцтва i супрацоўнiкаў сельскай
гаспадаркi ды iншых слаёў грамадства.
Усё гэта робiцца беза ўсякага прымусу. Але ж, будзьце ўважлiвымi, пастарайцеся не пазбягаць абавязковай рэгiстрацыi — мы павiнны адказваць за ўведзеныя намi будынкi ў нашым мiнулым i ў нашай будучынi! Будзем на сувязi!
Заўсёды з вамi — Вiялета!»
Карцiнку накрываюць цiтры. Гучыць музыка адначасова з надпiсам «Саундтрэк стваралi»:
— «Bordeau Cotes de Castillon Lourd Blues»
— «Elfs Come Look»
— «Brama»
— «Vezha»
— «Blues Of The Misty Morning»
— Nickelback
— Elton John
— Sting
Апошняя фраза, павольна праплываючы, з радасцю паведамляе:
«Усе iмёны i персанажы з’яўляюцца выдуманымi, любыя супадзеннi — выпадковыя...»
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Сiзiфаў камень
***
Я прыйду да рэчкi на спатканне,
на сiмфонiю начных лясоў.
Хтосьцi папракне, што я паганец
са старога роду вешчуноў,
Што прыйшоў на зорах заклiнацi,
зарачанскi вуду цi мальфар...
Я ж сяджу, заглыблены ў санаты,
партытуру спiсваючы з хмар.
Грае лес, а рэчка цiш кунежыць
ды чакае музы-варажбы...
Дзесьцi тут i узнiкаюць вершы
з шчэ нiкiм не знойдзенай журбы.

***

Душа чужая — цёмная, як лес...
Лiна Кастэнка
Душа чужая — цёмная, як лес...
Душа чужая — чорная, як сажа...
А хтось хiба ў сваю ужо залез?..
Хай мне раскажа...

Душа чужая — тысячы балот,
якую чэрцi дбайлiва вартуюць...
Сваю б спачатку перайсцi уброд,
а то чужую...
Душа чужая — дзе б яе нi стрэў.
Яе не возьмеш голымi рукамi.
Каб яшчэ ведаць — дзе яна жыве —
ў якiм суставе?..
Душа чужая — iншаму табу.
Да iншага ў душу не лезь нiколi.
Дай, Госпадзi, бяздушнаму рабу
душу зняволiць...
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Самапазнанне
У галаве маёй птахi звiваюць гнёзды,
ад таго — нiбы пер’ямi абрастаю,
ад таго — нiбы дыхаецца з палёгкай
i я ўвесь — як птушыная зграя.
У маiм сэрцы вяшчуюць дрэвы,
ад таго — нiбы сам я раблюся прарокам,
ад таго — нiбы буйна квiтнею
i адчуваю — як лiсце набрыньвае сокам.
Трапяткiмi пальцамi дакранаюся да паддашка
так асцярожна — нiбы падлётак,
ад таго — па целе мурашкi,
ад таго — так хочацца лётаць.

***
Да новай кнiгарнi,
да кнiжных палiцаў,
ўсё йдуць маладзiцы
гожыя з твару,
не сябе паказаць,
не прываблiваць хлопцаў,
а ў навюткай абгортцы
кнiжку прыдбаць,
каб прыйшоўшы дадому,
залезцi пад коўдру i
чытыць, i
чытаць, i
чытаць...

***
Каб толькi я умеў пiсаць лiсты,
то напiсаў бы iх напэўна аж мiльён
i адпусцiў за ветрам наўздагон
да скрынкi сэрца мiлага. Ляцi!
Каб толькi я умеў пiсаць лiсты,
то напiсаў бы радасцю на белым
пра квет вясновы, што ў душы i целе,
каб iх знайшла i прачытала ты.
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Каб толькi я умеў пiсаць лiсты...
Ды я не ўмею тых лiстоў пiсаць.
Адну цябе умею я кахаць —
мяне кахаць так навучыла ты!..

***
Твая забабоннасць такая ж самая,
як цела апошняга Далай-ламы...
А я ж, ты знаеш, мая каханая,
хаджу да храма.
I я не веру ў тваю нiрвану
анi на грама,
бо я ж, ты знаеш, мая каханая,
хаджу да храма.
А я ж у храме Хрысту Iсусу
малiцца буду.
Калi захочаш, то памалюся
i за твайго Буду.
А ты малiся свайму святому,
як веры многа...
Калi ж сустрэнемся з Невядомым,
спытаем Бога...

***
Скажы мне, браце,
дзе розум браць нам,
бо сiла, бачыш, пакуль што ёсць...
Адкрый нам, Ойча,
на праўду вочы,
бо вырастае з падману злосць.
Ой, мама, мама,
Што будзе з намi?
Што будзе з намi?
Прашу, не плач.
Усё пагана,
як снег растане.
Трымайся, сыне!
Прабач...
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Тралейбусу
Калi б тралейбус
умеў размаўляць,
ён змог расказаць бы
нямала гiсторый,
вясёлых i сумных,
пра долю й нядолю,
пра змовы й размовы,
пра стрэчы й растаннi,
i хоць ён не мае
нi рота, нi вока,
але адчувае
усё, што навокал.
А колькi ўсяго
за жыццё перабачыў,
аб чым не раскажаш
i не перайначыш.
Тралейбус, мой дружа,
ты — волат на колах,
ты — тайна сусвету,
патойбочжыццё.
А ўсё, што ты маеш —
напятыя рогi,
крывыя дарогi
i людзi,
i людзi,
i людзi
штодня...

Бярозы
У цені мiж сосен высокiх
бярозы стаяць даўгакосыя,
падпёршы галiнамi бокi,
як дзеўкi крыху нецвярозыя...
Да траў распусцiлi косы,
бы ладзяць наўмысна кознi,
ды толькi нiхто не просiць
за грошы, задарма возьме...
Заўчасна iх днi змарнелi,
хоць блiзка не бачна восенi,
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о як бы яны хацелi
на свет нарадзiцца соснамi,
каб дыхаць вольна й няскорана,
а не хавацца ў лiсцi,
бо цяжка, на жаль, белакорым
у свеце пражыць смалiстым...

Сiзiфаў камень
Я бягу наперад,
узiраючыся ў захмарнасць,
забываючы нават
азiрацца навокал,
выпрабоўваючы жыццё
на сiзiфаў камень,
ператвараючыся
сам у той камень цяжкi.
Наперад, наперад,
ды няма нi канца, нi краю,
толькi вецер —
а за iм паспрабуй паспець...
Я за ветрам бягу
i сябе на шматкi разрываю,
каб туды,
па-за сонца,
хоць попелам
даляцець.

***
Захутаная ў лахманы самоты,
блукала смерць у пошуках вайны,
iшла туды, дзе радасць поўнiць соты,
каб пакараць таго, хто без вiны...
Зямля гарэла пад яе нагамi,
вятроў калючых чулася выццё.
Вайна прыйшла.
I смерць прыйшла
за намi.
I мы пайшлi абараняць жыццё.
Пераклаў з украінскай мовы Эдуард Акулін.

Васiль Дранько-Майсюк
драматург, рэжысёр, акцёр, эсэiст. Скончыў Беларускi
дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры i Беларускую
дзяржаўную акадэмiю мастацтваў. Працаваў
у беларускiх тэатрах (РТБД, ТЮГ). Жыў у Маскве,
дзе выкладаў акцёрскае майстэрства ды iграў у тэатры
«Снарк». Зараз працуе лiтаратурным рэдактарам
у часопiсе «Вясёлка». На сцэне Нацыянальнага
акадэмiчнага тэатра iмя М. Горкага iдзе яго п'еса
«Пясняр», прысвечаная Уладзiмiру Мулявiну.
Нарадзiўся ў 1981 годзе ў Давыд-Гарадку.
Жыве ў Мiнску.
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Начныя страхi Цiшкi Гартнага
Цiшку Гартнаму, як пiсьменнiку, не пашанцавала.
Так, безумоўна, можна сказаць амаль пра любога беларускага лiтаратара
20-га стагоддзя, асаблiва пра тых, хто жыў падчас сталiнскiх рэпрэсiй, але ж
«не шанцаванне» Гартнага мае сваю адметнасць.
Герой нашага артыкула быў адным з самых папулярных айчынных творцаў
у 20-я гады.
Яго выдавалi, як нiкога.
I гэта не дзiва, бо менавiта ён у той час узначальваў Дзяржвыдавецтва
БССР i Цэнтральны архiў БССР, працаваў намеснiкам наркама асветы i старшынёй Галоўмастацтва БССР, з’яўляўся членам прэзiдыума Iнбелкульта i навуковым сакратаром камiсii па вывучэннi рэвалюцыйнага руху на Беларусi,
рэдагаваў часопiс «Полымя», з’яўляўся пастаянным аўтарам самай масавай
газеты «Савецкая Беларусь».
Пра Цiшку Гартнага пiсалi хваласпеўныя артыкулы i рэцэнзii, праводзiлi яго
творчыя вечары як ў Менску, так i ў Маскве, афiцыйна ён лiчыўся першым
пралетарскiм паэтам i празаiкам на Беларусi.
Менавiта з такога гледзiшча i аналiзавалася яго творчасць.
Безумоўна, меў Цiшка Гартны i ваяўнiчых працiўнiкаў.
Сябры лiтаратурнай суполкi «Узвышша», напрыклад, адкрытым тэкстам
пiсалi, што наш герой нiякi не пiсьменнiк, а створанае iм не мае мастацкай
якасцi.
Заўсёдна-строгi Максiм Гарэцкi гэтаксама з пракурорскай цвёрдасцю зазначаў, што чытаць прозу Гартнага вялiкая пакута.
Бяздумна-лiслiвая апалагетыка адных i нiгiлiстычнае адмаўленне iншых
прывялi да таго, што да сённяшняга часу няма ў нашым лiтаратуразнаўстве
выразнай аб’ектыўнай ацэнкi творчасцi Цiшкi Гартнага. Яго сапраўдны, праўдзiвы лiтаратурны партрэт схаваўся, губляўся, быў амаль непазнавальна акарыкатураны такiмi фармулёўкамi: «Ён выступаў палымяным прапагандыстам
пралетарскага iнтэрнацыяналiзму. /.../ Цiшка Гартны быў актыўным культурным дзеячом i прапагандыстам новай, сацыялiстычнай культуры» (А. Клачко.
Цiшка Гартны. Выбраныя апавяданнi. 1962).
Але пры ўважлiвым чытаннi яго твораў разумееш, што i ў прозе, i ў паэзii, i
ў публiцыстыцы гэты чалавек стварыў нямала адметнага.
Так, да рэвалюцыi ў яго былi «нашанiўскiя ўплывы» i нават цэлая нiзка
творча-несамастойных вершаў, дзе капiраваўся стыль Максiма Багдановiча.
Хапала плакатна-рытарычных твораў, за якiя Цiшку Гартнага i залiчылi ў пралетарскiя пiсьменнiкi.
Але ж было шмат чаго iншага.
Здзiўляльна-нечаканага, творча адметнага.
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Нават сярод вонкава аднамерных вершаў-заклiкаў, кшталту «Дружна з ахвотай, / Гэй, за работу, /Брацця, скарэй!» (з верша «Дружна з ахвотай...»),
трапляюцца i такiя вобразна-цiкавыя рэчы: «Адвячорак. Змрок рассеяўся, /
Згасла полымя зары. / Гэй, лiхтаршчык, дзе ты дзеўся? / Йдзi запальваць лiхтары. /.../ Цемры рада ўсё лiхое: / Совы, ведзьмы, кажаны. / Нам святло давай
святое, / Каб не цешылiсь яны» (з верша «Лiхтаршчык»).
Вiдавочна, Цiшка Гартны сам адчуваў сябе такiм вось «лiхтаршчыкам», якi
сваёй культурнiцкай дзейнасцю асвятляе дарогу для цёмных, панурых i творча-iнертных беларусаў.
Яго паэзiя падкрэслена рознапланавая.
Кожны можа знайсцi ў ёй нешта блiзкае сабе.
Тыя, каго раздражняе беларуская восень, хто з-за нашага iстэрычна-гнiлога клiмату падпарадкаваны смутнагляднай настраёвай мiнорнасцi, адчуюць
праўдзiвае хараство верша «Восеннае»: «Мне кажуць: нудзiць лес згалелы, / I
вецер песняю сумлiвай / Над нiвай шэрай, амярцвелай / Жуду пяе над соннай
нiвай; / Гракi крычаць, як б’юць у труны / Цвiкi, каб ўздзець на доннiк века. /
Жалейка лье нястрымным сумам, / I плача тым жа сумам рэха».
Так, тут ёсць чыста коласаўская дарэвалюцыйная «плаксiвасць», гучыць
жалейка, пазычаная ў Янкi Купалы, але ж гэтыя «гракi», чый крык, пiсьменнiк
параўнаў з ударамi па цвiках, якiя заганяюцца ў труну, гэта ўжо арыгiнальны
Цiшка Гартны. Гэта менавiта яго нечакана-вострая метафара, якая ператварае напiсанае ў сапраўдную паэзiю.
Яго класiчныя «Песнi гарбара» будуць блiзкiя тым, хто не любiць хадзiць на
штодзённую абавязковую работу, адчуве, як яна забiрае сiлы, энергiю: «Сагнуўшысь, я ля вярстака стаю — / Скуру ўвесь дзень, без спачынку я гну, / Я скуру
ўсё гну, / Нядолю кляну / I песню пяю. / Дзёгаць i лой мае рукi раз’елi, / Шчокi ў
гразi i духоце счарнелi, / Ружа завяла, / Шчасце прапала — / Скура забрала...»
Шмат у каго з нас (асаблiва тых, хто робяць на дзяржаву) засохла ружа натхнення, калi пачынаючы працу з радасцю ды iмпэтам, паступова разумеем,
што яна нiкому на самай справе не патрэбна, творчага росту начальства не
заўважае i радуе цябе адно дробязнымi прыдзiркамi, пазбаўленнямi прэмiй,
штрафамi ды накiдваннем новых абавязкаў.
Ёсць у Цiшкi Гартнага i вершы падкрэслена-танцавальныя, дзе галоўнае не
палiтычна-значная тэма, сацыяльная накiраванасць цi нейкая iншая глыбокая
звышзадача, а пануе харэаграфiчная радасць, такая ж бяздумна-вясёлая, як
любiмы Эдгарам Дэга i Тулуз-Латрэкам Кан-кан: «...I шнуруюць скокам ёмкiм
/Нiмфы-ведзьмы, феi-панны — / На гранiцу, / Да крынiцы, / На гулянне, / Як
загляне / Маладзiк...» (з верша «Каля бору сонца ходзiць»).
Маё параўнанне гэтага твора з вясёлымi танцамi ў стылi кан-кан невыпадковае, бо i сам Цiшка Гартны быў вялiкiм прыхiльнiкам падобнай харэаграфii,
пра што з вялiкiм захапленнем пiсаў у «Савецкай Беларусi», калi дзялiўся ўражаннямi ад сваiх вандровак па Заходняй Еўропе.
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Акрамя вершаў актыўных паводле сваёй пластыкi, рытмiкi, зместу i сюжэту,
ёсць у паэта i творы выразна-элегiчныя, як музыка Дюбюсi альбо Маснэ.
Цiшка Гартны вельмi любiў той дзiвосны час, калi сыходзiць дзень, наблiжаецца вечар, але змрок на вулiцы пакуль не апускаецца, яшчэ дзве, тры,
мо нават, дзесяць хвiлiн, вечаровае сонца цалуе сваiмi промнямi камянiцы
Менску. Назiраць за гэтым, быць у салодкай дзесяцiхвiлiннай бяздзейнасцi —
асалода для паэта. У такi час нараджалiся падобныя радкi: «Люблю сачыць,
як дзень пагодлiвы канае: / I шэрасць лёгкая над горадам шумлiвым / Памерна
ў вулiцы глыбокiя спадае, / А над мурамi вiсне дымам сiвым. / Паветра цiхае
паволi рэдне, стыне, / Выразней рэха гулкае ўтуруе; / Гудок фабрычны свiст
зацяжны строма кiне, / Й працоўны натаўп рэзва, шумна зашнуруе...» (з верша
«Адвячоркам»).
I вось, пакуль гэты натоўп «рэзва» не «зашнураваў», iншымi словамi, пакуль ты iзноў не акунуўся ў звычна-шалёны працоўны рытм, калi трэба адначасова напiсаць злабадзённы артыкул з крытыкай наравiстых «Узвышаўцаў», скласцi некалькi прабальшавiцкiх рыфмаванак, дарабiць першы раздзел
эпапеi «Сокi цалiны», пакуль яшчэ ў тваёй душы пранiзлiвым будзiльнiкам не
празвiнеў званочак: «Ану, за работу!», можна аддацца кароткай адвячоркавай
радасцi бяздзеяння.
У сваёй прозе Цiшка Гартны здзiўляе iншым. Героі яго твораў жывуць не
развагай, а эмоцыяй. Яны падпарадкаваны адно толькi iмпульсам, часам далёкiмi ад здаровай логiкi, i ў нечым таму блiзкiмi паводзiнам персанажаў са
стужак любiмага ў Цiшкi Гартнага рэжысёра Фрыца Ланга.
Нi ў воднага тагачаснага беларускага лiтаратара падобнага (у такой вострай, выразнай форме) я не заўважаў.
У апавяданнi «Лайдак» хлопчык пастушок Янка ўцёк да мамы ад свайго гаспадара: «...вельмi ўжо там з мяне здзекавалiся: не кармiлi зусiм, бiлi, папiхалi,
спаць не давалi...»
Хлопчык жалiцца маме, тая не верыць.
З’яўляецца аканом Сiдар, не злы, жартаўлiвы i добразычлiвы чалавек, якi
забiрае хлопчыка назад.
Манiць Янка цi кажа праўду?
Пiсьменнiк не дае адназначнага адказу.
Ды гэта не так i важна. Iстотнае iншае: мацi не паверыла сыну, не накармiўшы адпраўляе з аканомам назад да пана.
Гэтага Янка перажыць не мог. I наступны раз Сiдар з’яўляецца да яго мамы
са страшнай навiной: «Твой Янка-сь... утапiўся-а... Вунь у возеры яго целца...
Iдзём узяць. Учора вынялi з сажалкi... Толькi i знайшлi, што ўгледзелi недаплецены кошык на беразе...»
Героi Цiшкi Гартнага з iмгненнай безразважнасцю, у самы, здаецца, непадыходзячы момант, мяняюць, ламаюць, калечаць ды iншымi спосабамi перайначваюць сваё жыццё.
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Янка, не перажыўшы таго, што адзiны родны яму чалавек не паверыў, накiраваўся ў лепшы для сябе «той» свет.
Гераiня апавядання «Дойдзем, сынок», праўда не з такой кардынальнасцю,
але не з менышм iмпэтам паддаецца iмпульсу ўцёкаў.
Яна гэтаксама збягае са сваёй страшнай рэчаiснасцi, дзе пануе ноч, прывiдныя белапалякi ды розныя iншыя страхi, i накiроўваецца ў фантомную
«лепшую» будучыню.
Працэс прыняцця такога рашэння пададзены пiсьменнiкам з экспрэсiяй,
тоеснай лепшым кiнематарафiчным творам згаданага ўжо Фрыца Ланга альбо Фрыдрыха Вiльгельма Мурнаў. «Яна, Маланка, у хаце, сядзiць пры стале
i, аддаўшыся ўсёю ўвагаю, пiша лiст да мiлага мужа, Нiчыпара, якi ваюе на
фронце з панамi. /.../ Маланка ўздрыгвае, як асiнавы лiст у дзiкi парыў ветру...
Звiняць у вокнах шыбы... Разам устаюць усе страхi панскiх гвалтаў, аб якiх пiсаў Нiчыпар. /.../ Яна азiраецца ў акно i бачыць агромнiсты промень, усё неба
ў агнi. «Не, я не застануся дома, не! Не дамся на глум панам. Уцяку, уцяку з
мiлым Мiхалкам [сынам]. Уцяку!...» Яна паведамляе бацькам сваёй рашэнне i
следам хапаецца за дзiця, /.../ кiдаецца з хаты ў цемру ночы...»
З якiм адчайным iмпэтам Янка кiдаўся ў цемру вазёрнай глыбiнi, гэтак жа i
гераiня апавядання ляцiць у начную бездань, каб уратавацца як ад сапраўдных, так i ўяўных страхаў.
Усё тое апiсанае, што дзеецца вакол Маланкi, што прымушае яе пакiнуць
родную хату, выяўлена пiсьменнiкам так, як быццам адбываецца не на самай
справе, а толькi ў надламаным уяўленнi жанчыны.
Героi Цiшкi Гартнага псiхiчна падатлiвыя i больш вераць фантазiям, прывiдным страхам, чым рэальнасцi.
Тэма ўцёкаў, раптоўных, хаатычна-бязмэтных скразная ў Гартнага.
Фiнал яго праграмнага апавядання «Трэскi на хвалях» гэтаксама завяршаецца тым, што галоўны герой, пакiнуты ўсiмi, варожы новаму савецкаму ладу,
не вытрымлiвае i ўцякае «як нацкованы воўк /.../ у цемнату вулiцы».
Героi пiсьменнiка ўцякаюць менавiта ў цемру, у глухую ноч, калi найбольш
страшна, калi страхi апаноўваюць табой i трымаюць тваё кволае цела ў сваiх
мёртвых абдымках, як нiколi.
Хлопчыкi, дарослыя мужчыны, жанчыны, юнакi лятуць з такой сiлай, як
быццам хочуць сваiмi рухамi разагнаць тую цемру, якая iх апанавала, прырасла i не дае магчымасцi ўбачыць сонечную рэчаiснасць.
Цiшка Гартны жыў у той час, калi амаль кожны (i, безумоўна, ён сам) марыў
аб тым, каб гэтая менавiта сонечная, абавязкова яркая, праўдзiва-шчаслiвая
рэчаiснасць як мага хутчэй наступiла. Беларусы для яго ўяўлялiся людзьмi з
надзетымi на iх, кажучы метафарычна, па самыя вушы начнымi каўпакамі.
Беларусы не здагадваюцца пра гэта i бядуюць, што вечная цемень iх акружае,
зняць жа свае галаўныя ўборы яны не здагадваюцца.
Цiшку Гартнаму балела з-за падобнай нацыянальнай нездагадлiвасцi.
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Таму i складаў вершы пра «лiхтаршчыка», якi павiнен прагнаць ноч з яе
ўяўнымi кажанамi.
Таму i паказваў у апавяданнях усю абсурднасць падобных страхаў, раздражняўся пакорлiвасцi перад уласнымi хваравiтымi iмпульсамi, неабдумананервовымi ўчынкамi, якiя адзiнае вядуць нас у нябыт.
Цiшка Гартны здзiўляўся, чаму яго суайчыннiкi самi, дабравольна, без анiякай прынукi, гiнуць, знiкаюць, падаюць у прорву нябыта.
Ён, прыхiльнiк берлiнскага ладу жыцця, дзе ўсё мусiць падпарадкоўвацца
правiлам i дысцыплiне, дзе розум пераважае над пачуццямi, вельмi хацеў, каб
i беларусы перанялi гэтае быццам бы такое няхiтрае правiла.
У 1936 годзе Цiшку Гартнага арыштоўваюць.
Дапытваюць, катуюць, прымушаюць падпiсаць неабходнае, даводзяць да
вар’яцтва.
За кратамi, аўтар «Сокаў цалiны» сам ператвараецца ў псiхiчна-няўстойлiвага, надарванага героя са сваёй прозы.
Пра гэта надзвычай вобразна i псiхалагiчна трапна напiсаў Масей Сяднёў у
аўтабiяграфiчным творы «Раман Корзюк»: «Ён падлазiў пад стол, прыкаваны
да сьцяны, думаў, што схаваецца, i яго не павядуць на расстрэл... Калi яму дзяжурны падаваў хлеб, ён адмаўляўся, ня браў, казаў: «Ежце самi... Мяне ўжо ня
будзе...» А то прасiў купiць яму беларускую газэту, каб пабачыць, што пра яго
там пiшуць. Цi сапраўды яго расстраляюць? Лез на вакно, да зораў. Уцякаў з
камэры. Зьдзiраў пазногцi, лезучы да вакна. Дзяжурныя сьмяялiся, абыякава
глядзелi на дзiвакаватага вязьня. Але прыйшоў аднойчы на дзяжурства той,
што называў яго «сватам». Адчынiў дзьверы, хацеў нешта сказаць «свату», як
«сват», ударыўшы пад рукi, выскачыў на карыдор. Пабег на круг, ухапiўся за
рычагi i пачаў адчыняць iмi камэры. (Было такое ўладжаньне ў «амэрыканцы»,
пры дапамозе якога дзверы ў камэрах аўтаматычна адчынялiся i зачынялiся.)
Наскочыла болей дзяжурных... Схапiлi... Пацягнулi ў больнiцу...»
Магчыма ў гэтыя iмгненнi Цiшка Гартны зразумеў — нiякай сонечнай рэчаiснасцi няма.
Гэта казка, мiф, выдумка наiўных савецкiх лiтаратараў (i яго самога), а вось
заўсёдна-моташная ноч — праўдзiвая рэальнасць, ад якой беларусаў нiякi
пiсьменнiк-рамантык не пазбавiць.
Прынамсi ў блiжэйшы час.
А таму раптоўныя ўцёкi на злом галавы, рызыкоўныя палёты на самае дно
сваiх начных страхаў без вяртання назад, працягнуцца i надалей.

Алег Трусаў
гiсторык, археолаг, палiтык, в.а. абавязкi рэктара
Нацыянальнага ўнiверсiтэта iмя Нiла Гiлевiча. Кандыдат
гiстарычных навук. Адзiн з заснавальнiкаў
i кiраўнiкоў ТБМ iмя Францiшка Скарыны. Аўтар больш
як 150 навуковых публiкацый, сярод якiх некалькi
манаграфiй. Як археолаг i гiсторык архiтэктуры
займаецца вывучэннем манументальнага дойлiдства
XI—XVIII стст. Нарадзiўся ў 1954 годзе ў Мсцiславе
на Магiлёўшчыне. Жыве ў Мiнску.
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«Працуй пiльна —
i будзе, як у Вiльнi»...
Пра ўдзел у прыняццi ў якасцi дзяржаўных сiмвалаў Беларусi — белчырвона-белага сцяга i герба Пагоня, пра заснаванне Гуманiтарнага лiцэя iмя Якуба Коласа, пра кiраўнiцтва ТБМ iмя Францiшка Скарыны, а
таксама стварэнне першага Нацыянальнага ўнiверсiтэта i яшчэ пра
шмат чаго iншага — наша гутарка з вядомым гiсторыкам, археолагам, палiтыкам i грамадскiм дзеячам Алегам Трусавым.
Эдуард Акулiн: — Спадар Алег, зважаючы на тое, што сёлетнi год абвешчаны «Годам малой радзiмы», распавядзiце, калi ласка, з якiх мясцiн вы
родам? Хто вашыя бацькi па адукацыi? Колькi вас было ў сям’i?
Алег Трусаў: — Я нарадзiўся ў старажытным беларускiм горадзе Мсцiславе 7 жнiўня 1954 года. На жаль, з 4,5 гадоў жыў без бацькоў, бо яны разышлiся
i раз’ехалiся ў розныя бакi. Мяне пакiнулi ў бабулi, якая яшчэ працавала, таму
мяне выхоўвала прабабуля (яна, дарэчы, пражыла 100 гадоў).
Мае бацькi — дзецi апошняй вайны. Бацька з вёскi Пiгiлiнка Хараўскага раёна Валагодскай вобласцi здолеў скончыць 10 класаў, бо вайна да яго вёскi не
дайшла. Мацi трапiла ў эвакуацыю, некалькi ваенных гадоў не вучылася i таму
скончыла толькi 7 класаў, а потым працавала ўсё жыццё ў дзiцячым садку на
розных пасадах. У сям’i я адзiн, а ў бацькi была другая даволi вялiкая сям’я,
але кантактаў з бацькам у мяне нiколi не было i я нават яго не памятаю. Бабуля скончыла Белпедтэхнiкум i была спачатку настаўнiцай, потым выхавацелькай у доме глуханямых дзяцей, а напрыканцы — бiблiятэкаркай у раённай
Мсцiслаўскай бiблiятэцы.
Э.А. — У якой школе вы вучылiся? Ваш любiмы прадмет... Хто з настаўнiкаў найбольш паўплываў на фармiраванне вашага светапогляду?
А.Т. — Вучыўся я ў розных школах. Маёй першай настаўнiцай была мацi
Мiхася Ткачова — Дамiнiка Сямёнаўна Казлоўская. Я любiў вучыцца i скончыў
школу з залатым медалём. З любiмых прадметаў магу назваць хiмiю, фiзiку,
матэматыку i бiялогiю. Вялiкую ролю ў маiм жыццi адыгралi: настаўнiца беларускай мовы i лiтаратуры Саўчанка Клаўдзiя Цярэнцьеўна, настаўнiца фiзiкi спн. Курчэўская i настаўнiк гiсторыi, мой класны кiраўнiк, франтавiк Нiкiцiн
Юры Захаравiч.
Э.А. — На якой мове размаўлялi вашы сямейнiкi? У якiм узросце вы ўсвядомiлi сябе беларусам?
А.Т. — Мае сямейнiкi размаўлялi мовай слоўнiка Iвана Насовiча, на мсцiслаўскай гаворцы беларускай мовы, асаблiва прабабуля, што ведала сотнi
прымавак i штодня iмi карысталася. Бабуля старалася размаўляць па-руску,
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але гэта была збольшага трасянка. Я не чуў ад яе, напрыклад, такiх слоў як
«свекла» цi той жа «лук». Гэта былi буракi i цыбуля. Мацi, якую я бачыў раз
на год, калi яна прыязджала ў Мсцiслаў на пару тыдняў падчас адпачынку,
гаварыла на Кобрынскай трасянцы, бо жыла i працавала ў Кобрыне i часам
ужывала польскiя словы, бо ўсiм казала, што яна полька. Праўда, бацькi ў яе
беларусы, а нарадзiлася яна ў Чалябiнску i ў метрыках яе запiсалi рускай.
Полькай жа яна лiчыла сябе, бо паходзiла з беларускай мсцiслаўскай шляхты,
i дзявочае яе прозвiшча было Мяжэвiч (дарэчы, пасля таго, як яны з бацькам
разышлiся, яна вярнула сабе гэтае прозвiшча). А я ж застаўся Трусавым, як
бацька.
Калi ў 16 год я атрымаў пашпарт, то ганарыўся тым, што ў iм мяне запiсалi
рускiм, бо рускiх у маiм класе было толькi некалькi чалавек, большасць — беларусы i адзiн мой добры сябра — яўрэй.
Беларуская свядомасць пачала прыходзiць да мяне ў студэнцкiя гады, калi
я вучыўся на гiстфаку i сябраваў з хлопцамi, якiя не хавалi сваёй беларускасцi.
Напрыклад, Алесь Мiткавец цi Уладзя Арлоў.
Значна дапамог мне зразумець, хто я ёсць, i мой выкладчык гiсторыi Беларусi ва ўнiверсiтэце Лаўрэн Абэцэдарскi, якi аднойчы назваў мяне «недасекам» (недасекi — гэта жыхары Мсцiслава, якiя выжылi ўлетку 1654 г. падчас
З Ігарам Чарняўскім
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штурму горада маскоўскiмi войскамi). Канчаткова я стаў беларусам ужо на
працы ў беларускай рэстаўрацыi, дзе было шмат беларускiх патрыётаў, напрыклад, мой начальнiк Сяргей Друшчыц, сваяк Васiля Друшчыца, вядомага
гiсторыка, рэпрэсаванага ў 30-я гады ХХ ст.
Э.А. — Вы прадстаўнiк пасляваеннага пакалення... Чым запомнiлiся першыя гады дзяцiнства?
А.Т. — Першыя гады дзяцiнства былi няпростыя, бо жылi мы з бабуляй
бедна, на яе пенсiю. Алiменты бацька гадамi не плацiў, а калi яны i былi, то
гэта было некалькi рублёў, бо бацька працаваў у калгасе. З боку мацi дапамогi
таксама практычна не было. Нас ратаваў вялiкi сад i агарод. Мы трымалi курэй, трусоў, парсючка i нават казу. Былi часы, калi мусiлi стаяць у доўгiх чэргах
па хлеб, якi давалi адзiн бохан у адны рукi.
Э.А. — У свой час вы закончылi гiстфак БДУ. Хто або што вызначыла
выбар будучай прафесii? З кiм вы разам вучылiся i сябравалi ў студэнцкiя
гады?
А.Т. — На выбар маёй прафесii «археолаг» паўплывала экскурсiя на раскопкi ў другiм цi трэцiм класе. Тыя раскопкi на Мсцiслаўскiм замчышчы праводзiў маскоўскi археолаг Леанiд Аляксееў, з якiм я потым пазнаёмiўся i быў у
вельмi добрых, прыязных стасунках доўгiя гады.
Сяброў у БДУ у мяне было шмат, тым больш, што я быў старастам групы.
Дарэчы, з майго курса выйшла шмат навукоўцаў, дактароў i кандыдатаў гiстарычных навук. У мяне былi вельмi добрыя выкладчыкi, напрыклад: Эдуард
Загарульскi, Мiхаiл Пiлiпенка, Валянцiн Рабцэвiч, Анатоль Мiхайлаў i iнш.
Э.А. — Калi вы сустрэлiся са сваёй будучай жонкай? Гэта было каханне з
першага погляду? Цi раздзяляе вашая абраннiца вашыя жыццёвыя погляды?
А.Т. — З маёй будучай жонкай, журналiсткай па адукацыi, мы жылi ў адным
iнтэрнаце на вулiцы Свярдлова, каля вакзала. Пазнаёмiлiся на Навагодняй
ялiнцы, калi сустракалi новы 1973 год. Спачатку сябравалi, потым прыйшло
каханне, i ў лютым 1975 года ў палескай вёсцы Жытновiчы пад Пiнскам справiлi сапраўднае вяселле, якое доўжылася некалькi дзён. Мая Алена мае погляды на жыццё падзяляе i заўжды мяне падтрымлiвае, нават у самых няпростых
паваротах лёсу. Яна нават была дэлегатам на першым з’ездзе БНФ у Вiльнi.
Э.А. — Колькi ў вас дзяцей? Цi размаўляюць яны па-беларуску дома i на
працы? Цi звязаны iх жыццёвы лёс з беларускай культурай?
А.Т. — У мяне адна дачушка Надзея i адна ўнучка Алёнка. Вядома, што
беларускую мову яны добра ведаюць i размаўляюць са мною толькi па-беларуску, дачка таксама працуе ў беларускамоўнай культурнай сферы. Дарэчы,
дачка скончыла Коласаўскi беларускамоўны лiцэй, а ўнучка 8 класаў беларускамоўнай гiмназii. Дачка мае дзве вышэйшыя адукацыi «культуролаг» i «бiблiятэкар». Доўгi час працавала ў музеi, а зараз у дзiцячай бiблiятэцы. Унучка
паступiла ў лiцэй у Серабранцы на фiлалагiчнае аддзяленне. Яна добра ведае англiйскую мову i гiсторыю.
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Э.А. — Месца вашай першай працы.Чаму замiж кабiнетнай руцiны вы аддавалi
перавагу археалагiчным экспедыцыям, палявой рамантыцы?
А.Т. — За сваё жыццё я змянiў толькi тры месцы працы. У
1976 годзе па размеркаваннi
стаў археолагам у спецыяльных навуковых вытворчых рэстаўрацыйных майстэрнях Мiнiстэрства культуры БССР, дзе
стварыў аддзел археалогii.
Потым працаваў намеснiкам старшынi камiсii ВС
Беларусi па адукацыi, культуры i захаваннi гiстарычнай
спадчыны (1992-1995 гг.) i з
1995 — дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта
На археалагічных раскопках
культуры i мастацтваў.
Э.А. — Многiя з вашых сяброў-пакаленнiкаў паспелi «ўступiць» у шэрагi КПСС, атрымаць камсамольскiя прэмii... Праўда, зараз аб гэтых фактах
сваiх бiяграфiй яны не надта любяць згадваць... Якiмi былi вашыя стасункi з
тагачаснымi палiтычнымi арганiзацыямi?
А.Т. — Будучы студэнтам я не iмкнуўся да палiтыкi, мяне цiкавiла толькi археалогiя. Але як толькi прыйшоў на працу i стаў на камсамольскi ўлiк, нечакана
быў абраны сакратаром камсамольскай арганiзацыi. Тады ў Савецкiм раёне
Мiнска праз камсамол далучыўся да цiкавых моладзевых iнiцыятыў. Напрыклад, браў удзел у стварэннi знакамiтай кавярнi «Сузор’е», дзе ў музычных паўзах паказваў слайды знакамiтых помнiкаў беларускай архiтэктуры.
Наша арганiзацыя стала адной з лепшых у раёне, i мы пачалi рабiць выязныя акцыi па захаваннi помнiкаў архiтэктуры ў розных мясцiнах Беларусi.
Напрыклад, мы змаглi выратаваць ад знiшчэння славуты касцёл Св. Андрэя ў
Слонiме. Таму ў 1978 г. мне прапанавалi ўступiць у шэрагi КПСС. Я параiўся з
Зянонам Пазняком, i ён сказаў, што трэба браць прыклад з камунiстаў Польшчы i асаблiва Лiтвы, якiя не разбураюць, а аднаўляюць сваю гiстарычную
спадчыну. Я пагадзiўся i неўзабаве стаў сакратаром партыйнай арганiзацыi
беларускiх рэстаўратараў, дзе было ад 40 да 50 чалавек.
На гэтай пасадзе, дарэчы, грамадскай, я быў каля 9 гадоў. Мы здолелi шмат
зрабiць, i я не шкадую, што меў партыйны бiлет.
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Дарэчы, я быў адзiным сакратаром партарганiзацыi КПБ, якi 19 кастрычнiка
1988 года быў абраны ў аргкамiтэт па стварэннi БНФ. А з 35 асобаў сяброў
аргкамiтэта камунiстамi было больш за палову.
Пакiнуў я шэрагi КПСС летам 1990 года, калi стала зразумела, што гэта
партыя рэфармавацца не можа i яе гiстарычны час скончыўся. Дарэчы, гэта
да канца 1990 года зрабiла i большасць чальцоў маёй партарганiзацыi. У тым
жа 1990 годзе я ўвайшоў у аргкамiтэт па стварэннi Грамады (БСДП), а 3 сакавiка 1991 года наша партыя ўжо была зарэгiстравана. Сяброўства ў гэтай
партыi я маю i зараз.
Э.А. — Вы аўтар больш 150 публiкацый, некалькiх кнiг па гiсторыi Беларусi. Што змусiла вас заняцца грамадска-палiтычнай дзейнасцю?
А.Т. — Мая грамадска-палiтычная дзейнасць у сённяшнiм разуменнi гэтага
слова пачалася 19 кастрычнiка 1988 года — 30 год назад — i доўжыцца па сённяшнi дзень. Далучыў мяне да яе мой зямляк i старэйшы сябра Мiхась Ткачоў.
Э.А. — Хацелася б вярнуцца ў гады вашай дэпутацкай працы ў Вярхоўным Савеце Рэспублiкi Беларусь у 1990-1996 гадах... Якая падзея гэтых часоў стала самай яркай у вашым жыццi?
А.Т. — Самая яркая старонка ў маёй дэпутацкай дзейнасцi — гэта прыняцце ў якасцi дзяржаўных сiмвалаў бел-чырвона-белага сцяга i герба «Пагоня».
Мне давялося кiраваць гэтым працэсам.
Э.А. — А якая — самай змрочнай?
А.Т. — Самая змрочная старонка — гэта збiццё бандытамi ў чорных масках
мяне i маiх сяброў у будынку парламента падчас галадоўкi ўвесну 1995 года i той
страх у вачах большасцi дэпутатаў, якi я бачыў пасля гэтай ганебнай падзеi.
Галадоўка пратэсту ў Вярхоўным савеце БССР
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Э.А. — Вы з’яўлялiся намеснiкам старшынi Вярхоўнага Савета па адукацыi i культуры... Што ўдалося вам зрабiць для беларускай культуры, займаючы гэтую высокую пасаду?
А.Т. — На пасадзе намеснiка старшынi камiсii ВС я здолеў шмат зрабiць i
ў першую чаргу — гэта шэрэг новых законаў, прычым першым з iх быў закон
«Аб культуры», дарэчы, першы такi закон на тэрыторыi СССР, бо быў прыняты ў 1991 годзе.
Э.А. — Цi выступалi вы ў той час з iнiцыятывай стварэння першага Нацыянальнага ўнiверсiтэта? Што перашкодзiла ажыццяўленню гэтага праекта тады?
А.Т. — У тыя часы мы выконвалi закон аб мовах у Беларусi, у адпаведнасцi
з якiм за 10 год усе нашыя ўнiверсiтэты былi павiнны перайсцi на беларускую
мову. Вядома, у першую чаргу, гэта павiнен быў быць БДУ. Што гэтаму перашкодзiла? Сумна вядомы рэферэндум 1995 года.
Э.А. — Амаль 20 гадоў вы ачольвалi ТБМ iмя Францiшка Скарыны... Якое
з дасягненняў арганiзацыi за час свайго кiраўнiцтва лiчыце найбольш значным?
А.Т. — Галоўнае дасягненне на пасадзе Старшынi ТБМ у тым, што мы здолелi не толькi захаваць гэтую арганiзацыю з офiсам у цэнтры Мiнска, але i
зрабiць яе ўплывовай структурай у краiне. Пра гэта сведчыць абранне Алены
Анiсiм у шэрагi дэпутатаў Палаты прадстаўнiкоў.
Э.А. — У адным са сваiх iнтэрв’ю вы заявiлi, што з’яўляецеся прыхiльнiкам дзвюх формаў iснавання беларускай мовы: тарашкевiцы i наркамаўкi...
Аднак найбольшыя папрокi ў ваш бок чуюцца з-за вашага заклiку да беларусаў у выпадку чаго «лупiць на трасянцы»... Вы не памянялi сваю пазiцыю на
гэты конт?
З Вінцуком Вячоркам у Курапатах
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З Сяргеем Гілевічам і Уладзімірам Арловым падчас адкрыцця
падрыхтоўчых курсаў Нацыянальнага ўніверсітэта
А.Т. — Дарэчы, выраз «Лупiце на трасянцы!» прыдумаў не я, а спадар Панкавец, калi друкаваў маё iнтэрв’ю. Але мне ён падабаецца, бо трасянка сведчыць пра тое, што беларуская мова, хоць i кволая, але жывая i можа аднавiцца пры спрыяльных абставiнах.
Э.А. — Чаму толькi на 27 годзе пасля абвяшчэння Незалежнасцi вы вярнулiся да iдэi аб стварэннi нацыянальнага ўнiверсiтэта?
А.Т. — Iдэя стварэння Нацыянальнага беларускамоўнага ўнiверсiтэта была
выказана 20 год назад прафесарам Хадыкам. За гэтую iдэю сябры ТБМ сабралi 55 тысяч подпiсаў грамадзян Беларусi. Але ўлады нiчога не зрабiлi, i мы
былi вымушаны стварыць прыватны ўнiверсiтэт.
Э.А. — Я лiчу вельмi сiмвалiчным, што нацыянальны ўнiверсiтэт носiць
iмя Нiла Гiлевiча. Цi былi нейкiя iншыя варыянты назвы навучальнай установы? Як паставiлiся дзяржаўныя клеркi да намеру надаць унiверсiтэту iмя
Народнага паэта Беларусi?
А.Т. — Улады адкiнулi шмат прапанаваных назваў. Сярод iх была i спроба
надаць нашаму ўнiверсiтэту iмя Францiшка Багушэвiча. Чыноўнiкi запатрабавалi пiсьмовы дазвол нашчадкаў Багушэвiча, завераны натарыусам. I тут Алена Анiсiм звяртаецца да адзiнага сына Нiла Гiлевiча i праз дзень прыносiць
яго згоду, аформленую юрыдычна. Так i адбылася рэгiстрацыя ўнiверсiтэта
iмя Нiла Гiлевiча.
Э.А. — Якiя самыя цяжкiя праблемы ўзнiклi на першым этапе працы па
заснаваннi ўнiверсiтэта?
А.Т. — Самыя цяжкiя праблемы на першым этапе: гэта адсутнасць фiнансавых сродкаў i апатыя грамадства, бо на словах усе «за», а на справе — «хто
ў лес, а хто па дровы».
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Э.А. — Што вы чакалi i чаго не чакалi з боку грамадскасцi ў стаўленнi да
iдэi стварэння нацыянальнага ўніверсiтэта?
А.Т. — З боку грамадскасцi мы чакалi больш канкрэтнага ўдзелу ў нашай
справе, а не чакалi «аглабельнай» крытыкi з боку некаторых выпускнiкоў ЕГУ.
Э.А. — Цi не апасаецеся вы, што выпускнiкi будучага ўнiвесiтэта папоўняць шэрагi палiтэмiгрантаў, як гэта нярэдка было з навучэнцамi Лiцэя iмя
Якуба Коласа i студэнтамi ЕГУ? Што, на вашу думку, можа перашкодзiць працэсу «iнтэлектуальнай уцечкi» з культурнага i навуковага поля Беларусi?
А.Т. — Палiтэмiгранты былi i будуць, i гэта не залежыць ад нашага ўнiверсiтэта, пакуль не зменiцца палiтычная сiтуацыя ў краiне. Iншая справа, калi
нашыя студэнты будуць патрыётамi, то яны будуць працаваць для Беларусi ў
любой кропцы свету. Перашкодзiць працэсу «iнтэлектуальнай уцечкi мазгоў»
можа толькi самасвядомасць нашых студэнтаў. Калi мазгi думаюць па-беларуску, месца iх знаходжання не мае вялiкай рознiцы. Наадварот, прыцягненне
вялiкiх iнвестыцый у Беларусь могуць арганiзаваць толькi беларускамоўныя i
гiстарычна свядомыя дыяспары.
Э.А. — Справа, за якую вы ўзялiся, патрабуе каласальных духоўных i арганiзацыйных высiлкаў. Каго, акрамя сябе, вы можаце назваць з каманды
стваралальнiкаў нацыянальнага ўнiверсiтэта?
А.Т. — Каманда стваральнiкаў унiверсiтэта налiчвае зараз некалькi дзясяткаў чалавек. Сярод iх можна назваць Алену Анiсiм, Уладзiмiра Коласа, Паўла
Церашковiча, Яўгена i Элiну Кажарскiх, Юлiю Бажок, Лявона Баршчэўскага...
З амбасадарам Швецыі Стэфанам Эрыксанам
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З Аленай Анісім на юбілейнай вечарыне Эдуарда Акуліна, 2013 г.
Э.А. — З вераня гэтага года пачалi працу падрыхтоўчыя курсы будучай
навучальнай установы. Цi шмат жадаючых запiсалася ў спiс вашых слухачоў? Куды звяртацца тым, хто яшчэ не чуў пра новую ВНУ?
А.Т. — Першыя заняткi на падрыхтоўчых курсах пачалiся з майстар-класа
Уладзiмiра Арлова 24 верасня. Зараз на курсы запiсалася больш за 50 чалавек. Ужо працуюць групы па вывучэннi беларускай i польскай моваў, фiзiкi i
матэматыкi. Iдзе фармаванне груп па вывучэннi англiйскай i нямецкай моваў
i гiсторыi Беларусi.
Тыя, хто хочуць запiсацца на курсы, могуць атрымаць неабходную iнфармацыю на сайце ўнiверсiтэта http://nhu.by i ТБМ https://tbm-mova.by цi напiсаць
на пошту ўнiверсiтэта nhuniversitet@gmail.com, а таксама ў загадчыцы курсаў
сп. Элiны Кажарскай па тэлефоне +37533-90-23-708.
Э.А. — Спадар Алег, хто вы па сваёй натуры — аптымiст цi песiмiст?
Што надае вам веры ў тое, што мы аднойчы дачакаемся «залацiстага, яснага дня» для роднай Беларусi? Што для гэта неабходна зрабiць?
А.Т. — Па натуры я асцярожны аптымiст. Сiлы мне надае вера ў Бога i гiстарычны лёс Беларусi. Што для гэтага зрабiць? Дзейнiчаць штодня ў адпаведнасцi з нашай прымаўкай «Працуй пiльна — i будзе, як у Вiльнi».
Э.А. — Дзякуй вялiкi, спадар Алег, за гутарку! I дай вам Бог ажыццявiць
усё, што задумана...

Яўген Мартыновiч
празаiк. Друкаваўся ў часопiсах «Дзеяслоў»,
«Маладосць», «Вожык», «Вясёлка», тыднёвiку «ЛiМ»
а таксама ў калектыўных зборнiках «Кахаць i верыць»,
«Мой дзень пачынаецца» i «100 словаў». Нарадзiўся
ў 1985 годзе ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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На пачатку...
У апошнi час нешта сапсавалiся мае адносiны з Лiтаратурай!
А чаго ты хацеў, колькi ўжо можна мурыжыць яе: гаротную дзяўчынку? Ужо
сем гадоў сустракаешся (як быццам ужо павiнна было скласцiся нешта сур’ёзнае), а вось да заручын неяк справы не дайшлi! Не зрабiў прапановы рукi i
сэрца, не падараваў пярсцёнка. Напэўна — пакрыўдзiлася на мяне... А можа
ўжо i каханне астыла. Цяжка нешта адказаць.
А калi сур’ёзна... Зайздрошчу па-беламу пачаткоўцам! Iх палкаму каханню
да Лiтаратуры i бяссоным начам, праведзеным у яе абдымках! Яны яшчэ не
скаваны ў сваёй творчасцi ланцугамi правiлаў i законаў. Яны ствараюць тое,
што патрабуе не розум, а душа з сэрцам. I, часам, у iх атрымоўваецца нешта
даволi яскравае i арыгiнальнае. Пачатковец не задумваецца (а часам нават
i не ведае гэтага змыленага слова: «графаманiя») над тым, што ў яго напрыканцы атрымаецца, i каму гэтае будзе патрэбна. Творчасць у самым чыстым
выглядзе! Чыстая, не засмечаная навамоднымi «напрамкамi i кiрункамi». Трэба ўсiм нам, хто хоць трошкi звязаны з Лiтаратурай i Словам, падзякаваць
гэтаму часу.
Iншая справа з тымi, чые дэбюты засталiся далёка за плячыма; хто пераступiў тую рысу, калi яшчэ можна было называць сябе «маладым пiсьменнiкам» i накiраваўся ў напрамку, дзе ўжо няма знiжак на твой узрост, дзе кожная
твая памылка раўназначна паразе i нават смерцi... Не менш.
Здараецца, прыпамiнаеш той настрой, якi быў пры напiсаннi першага твора, тую магiю, якая адбывалася ў час яго напiсання... I не верыш таму, што
гэта было менавiта з табою! Здараюцца хвiлiны, калi апаноўвае той настрой i
зараз. I ты пiшаш без аглядкi, як быццам лепшаму сябру, якi абавязкова адгукнецца на твой твор добрым словам падтрымкi, якi нават, калi i пакрытыкуе, то
напрыканцы скажа: «Усё ў цябе атрымаецца! Гэта тваё».
Але ў асноўным, калi пiшу без «таго настрою», звычайна левая рука бязлiтасна хапаецца за правую! Маўляў: «Ты сур'ёзна? I каму гэта ўсё патрэбна?».
Часта гэтыя пытаннечкi спынялi нават самыя шчырыя i смелыя задумы, не
даючы напоўнiцу iм разгарнуцца. Бясконцы сабатаж самога сябе. Як жа ён
надакучыў!
Але здараюцца i перамогi. Не часта, але яны ёсць. Калi прыходзiць нешта
такое... адно маленечкае слова, простае, сапраўднае слова. Калi яно падкочвае да горла, i ты не маеш больш сiлаў трымаць яго ўнутры. Яно нараджае
iншыя словы. Мабыць ужо не такiя значныя i чыстыя... Але ты не можаш iх
стрымаць. I зноў вырастаюць крылы. I нiшто цябе не здолее спынiць! Але такiх
момантаў становiцца значна менш.
Для кожнага твора ў мяне ёсць свой сшытак, свая асадка, цi пэндзлiк. Яны
раўнiвыя. Два творы рэдка калi ўжываюцца ў адным сшытку. Таму амаль
пры кожнай магчымасцi я набываю некалькi вучнёўскiх сшыткаў на 12 лiстоў
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у клетку. Спрабаваў пiсаць у сшытках больш вялiкiх памераў (А4), але там
увогуле атрымлiваецца нейкi «бедлам». Малыя сшыткi для мяне па-за канкурэнцыяй. Яны пазбаўляюць страху i адказнасцi пiсаць «прыгожанька». Яны
ператвараюцца ў маленькiя лабараторыi, у якiх я пачуваю сабе Гаспадаром,
а не пужлiвай iстотай; дзе ты не баiшся нешта разбiць, цi сапсаваць, як быццам знаходзiшся ў гасцях у ангельскай каралевы. Яны ствараюць тую мяжу,
за якой магчыма хоць на нейкi момант пазбавiцца адказнасцi! Той адказнасцi,
дзе ты павiнен за кожны крок адчытвацца. Але iншая справа, калi гэтае «крэмзанне» пераплаўляецца ў чыставы варыянт, канчатковы. Там ты ўжо павiнен
адказваць напоўнiцу за свой твор. Iнакш, лепш не ўвязвацца ў гэтую гульню.
Раней я заўсёды прачынаўся з трывогай i нейкай спустошанасцю... Трывогай за тое, што не здолею больш нiчога напiсаць, стварыць. I я не веру,
хто кажа, што атрымлiвае задавальненне ад напiсання твора. Ён (нават самы
маленькi твор) высмактвае ўсе сiлы i нервы, трымае ў напружаннi, пазбаўляе
волi i часу. Ты не належыш самому сабе, i кожная казюрка здаецца вышэйшай
за цябе! Не веру, хто гаворыць, што атрымлiвае ад гэтага задавальненне!
Але ты, не гледзячы на ўсе балючыя абставiны, пераадольваеш сябе, сваю
ляноту, тысячы побытавых спраў, дрэннае (добрае) надвор'е, кепскае здароўе, каб зноў адчуць тое першае, самае чыстае пачуццё, з якiм ты напiсаў
свой першы сапраўдны твор.

Пяць малюнкаў
з жыцця маленькага чалавека
(Штрыхi)

1
Маленькi чалавек прыходзiць у гэты свет...
Нярэдка ў дзяцiнстве дарослыя як быццам «выключаюцца» з твайго жыцця
i перастаюць цябе разумець i чуць. Ты — «маленькi чалавечак», якi мала што
разумее ў iх такiм цяжкiм i асэнсаваным жыццi. На iх «вiсiць» так шмат самых
розных абавязкаў i спраў, што гэта адбiваецца нават на iх хадзе (з кожным
годам iх спiны ўсё больш i больш гнуцца ад «невыноснага цяжару быцця» i
няйздзейсненых мараў). А тут яшчэ трэба нешта адказваць гэтаму маленькаму чалавечку.
«Потым, не перашкаджай!..»
«Не задавай дурных пытанняў!..»
«Як жа ты надакучыў!..»
«Няма на цябе больш моцы!..»
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«Iдзi лепш спытай у бабулi!..»
«Ты яшчэ гэтага не разумееш!..»
«Так добрыя дзецi сябе не паводзяць!»...
(можаце самi працягнуць гэты спiс).
I маленькi чалавечак становiцца яшчэ меньшым, сцiскаецца ў незаўважную
кропку, каб нават нiхто i не ведаў, што такi ўвогуле ёсць на гэтай зямлi.
Спачатку маленькi чалавечак пратэстуе.
«Ну як жа так! Я ёсць! Чуеце, я ёсць!»
I прыцягвае ўвагу ўсiмi магчымымi сродкамi: тупаценнем, «незразумелымi»
капрызамi i крыкам, а потым самым апошнiм аргументам — слязьмi.
Але i гэты «аргумент» з часам перастае дзейнiчаць, ператвараючыся ў штодзённы звыклы фон, якi перашкаджае толькi суседзям.
«Ну нiчога, паплача i перастане».
«Хутка перарасце».
«Гэта ў яго (яе) — патрэбнае падкрэслiць — такi ўзрост. Што вы хочаце —
крызiс (3-х-7-мi-12-цi... гадоў)»
I на гэтым супакойваюцца. Навошта турбавацца? Накормлены, адзеты,
абуты! Што яму (ёй) яшчэ трэба? Гэта ж усяго толькi маленькi чалавечак, якi i
сам не ведае, чаго ён хоча.
I маленькi чалавечак мiрыцца са сваiм «маленькiм» становiшчам.
Хлюпае носам. I супакойваецца.

***
Як высветлiлася пазней, у дарослым жыццi цябе слухаюць яшчэ менш.

2
Маленькi чалавечак робiць першыя крокi...
Яго аддаюць спачатку ў дзiцячы садок, а потым у школу. Там ведаюць, што
i як рабiць. Перш-наперш трэба надаць гэтаму чалавечку «форму» (пажадана аднолькавую для ўсiх), уцiснуць яго ў «патрэбныя рамкi»: пасадзiць на 11
гадоў за парту (каб ведаў сваё месца) i растлумачыць, што можна рабiць, а
што нельга (таго, што нельга — значна больш), тое ж самае з правамi i абавязкамi...

***
Для мяне асабiста, школа стала самым вялiкiм выпрабаваннем у жыццi.
Ты не належыш сабе. I «сцiскваешся» яшчэ больш.
Правiлы тут простыя: калi ты ўсё разумееш з першага разу, калi не высоўваешся i не задаеш нязручных пытанняў, калi своечасова выконваеш, не спрачаючыся, усе патрабаваннi, калi ты паслухмяны i лагодны, як «белая авечка»,
то ўсё ў цябе будзе добра. А калi не... О, лепш нават не пачынаць...
Вядома, што не ўсё было так дрэнна ў школе. Былi i добрыя моманты:
вандроўкi, сяброўства, першае каханне i апошнi месяц вучобы — май (дзякуй
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школе за гэтыя адзiнаццаць выратавальных «маяў»). Напэўна — самых казачных i цудоўных месяцаў за ўсе школьныя гады.
Памятаю, як у школе ўсе надзеi ўскладалiся на апошнюю чвэрць... Яна
(чвэрць), як быццам, давала шанец выправiць усе свае «грахi», якiя назбiралiся за вучэбны год, каб са спакойным сумленнем пайсцi на летнiя вакацыi.
Але якая там вучоба, калi на двары май?!
Якое сумленне, калi сонечныя промнi i хмельны пах вясны гнаў нас з гэтых
прапахлых мокрай анучай i крэйдай класаў на вулiцу, на волю!
I я нi кроплi не шкадую, што нешта там не «выправiў», цi не «ачысцiў» сваё
сумленне перад настаўнiкамi i бацькамi.
Не шкадую! Бо гэта былi днi, напоўненыя хоць нейкiм сэнсам...
Але ўсё гэта было па-за сценамi школы.
Школа! Маё «сярэднявечча», мой боль i агiда.
Напэўна, знойдзецца шмат людзей, якiя з цеплынёй будуць успамiнаць
свае школьныя гады. Але я да iх лiку не належу. На вялiкi жаль.

3
Маленькi чалавек шукае...
А потым надыходзiць момант, калi хочацца атрымаць хоць якiя-небудзь
адказы. Маленькi чалавек шукае iх паўсюль, спачатку не пужаючыся вынiкаў
гэтых пошукаў, той праўды, якая хаваецца за гэтымi пытаннямi. Але з часам,
гэтая праўда пачынае цiснуць маленькага чалавека, палохаць яго сваёй бязлiтаснасцю i непрагляднай безданню, у якую страшна зазiраць нават самым
смелым i адчайным...
***
Паступленне ва ўнiверсiтэт — напэўна гэта быў адзiн з шчаслiвейшых момантаў у маiм жыццi! Гэта было сапраўдным выратаваннем i глытком свежага
паветра.
З той воляй, якая абрынулася на галаву ў першыя месяцы вучобы, я нават
не ведаў што рабiць. Нi табе бясконцых хатнiх заданняў i штотыднёвых «самастойных», нi чвэрцяў з iх экстрымальным выпраўленнем адзнак i кiлаграмамi
спаленых нерваў, нi «школьных зорак», якiм усё на свеце даравалася. Тут
былi ўсе роўныя (так бачылася)...
Воля! Яна ўзрушыла мяне. Мне хацелася нешта ствараць! Пакуль яшчэ
дакладна не ведаў што, але была ўпэўненасць — за што б ты не ўзяўся, усё б
у цябе атрымалася! I гэтае пачуццё надавала сiлы.
Упершыню я адчуў, што за нешта адказваю самастойна, што нешта ад мяне залежыць! Што тваё слова мае нейкую вагу. I для гэтага трэба вучыцца
размаўляць! Гэта, як потым высветлiлася, цэлая навука.
Ну што тут можна сказаць? Гэта было файнае адчуванне.
З'явiлiся новыя сябры, з якiмi мы сабралi свой рок-гурт i неўзабаве пачалi
выступаць.
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«Творчасць-воля-здзяйсненне мараў» — было нашым дэвiзам на працягу
ўсёй вучобы ва ўнiверсiтэце.
Мы рэпетавалi да ачмурэння, выступалi на самых розных пляцоўках, шмат
чыталi (у асноўным — Керуака, Букоўскi, ды Хэма з Рэмаркам), пiсалi нейкiя шызойдныя тэксты i цешылiся сваёй «генiяльнасцю» i iншымi не надта «фармальнымi» напоямi! Мы кахалi... I шчыра верылi, што гэта ўзаемна i назаўжды!
Напэўна, у гэты перыяд здарылiся нейкiя «добраякасныя» пераўтварэннi ў
душы, нейкае асэнсаванне сябе i iншых у гэтым свеце. Спроба нешта зразумець. I, здавалася, што нешта зразумелi.
Так здавалася...

4
Маленькi чалавек знаходзiць...
Першыя заробленыя грошы! Нiколi не забуду iх паху. Зараз нават i не згадаю, на што я iх патрацiў. Напэўна — на нейкую лухту, на якую зараз нават i
не паглядзеў бы.
Вядома, у студэнцкiя гады былi нейкiя «падпрацоўкi» на пiва i струны, але
гэта ўсё было не тое.
Вось яно — дарослае жыццё. Абавязкi, адказнасць, бясконцы выбар шляхоў развiцця i яшчэ раз — АД-КАЗ-НАСЦЬ! Шмат хто з маiх аднагодкаў расчараваўся ў выбары прафесii. Не вытрываў. Жыццё скiнула ўсiх нас з «ружовых
нябёсаў» юнацтва.
Спачатку i я быў агаломшаны. Бо нават паловай таго, чаму нас навучылi,
мне не давялося пакарыстацца (а другая палова была забытая).
У дарослага жыцця зусiм iншыя законы i правiлы. Усяму прыйшлося вучыцца нанава, развiвацца, не стаяць (сядзець) на адным месцы.
Але я знайшоў «рэцэпт» (не надта арыгiнальны), каб канчаткова не звар'яцець ад гэтай навалы. Усё проста — не трэба чакаць узнагароды за сваю
справу, а рабiць яе самааддана i шчыра, i тады ўсё атрымаецца. Iнакш, трэба
сыходзiць. Навошта тады марнаваць свой час на непатрэбнае твайму сэрцу
i розуму?
Я застаўся.

5
Маленькi чалавек прачынаецца...
У мяне ёсць дачка. Мой гонар i маё суцяшэнне.
Мы з жонкай намагаемся з усiх сiл зразумець гэтага маленькага (а зараз
ужо такога вялiкага:) чатырохгадовага чалавека. Мы размаўляем, прыдумваем розныя гульнi, разам чытаем вершы з казкамi i глядзiм мультфiльмы, робiм
памылкi, але вучымся разам выпраўляць iх. I слухаем-слухаем-слухаем адзiн
аднаго, стараемся знайсцi агульную мову ў нашай невялiчкай «дзяржаве» пад
назвай Сям'я.
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Як жа я люблю моманты, калi дачка прачынаецца! Нават, калi яна запозна лягла (шмат уражанняў перажытых за дзень адцягнулi сон). Прачынаюцца
спачатку ногi, а за iмi пальчыкi на руках, а потым вочы (лып-лып з прасоння).
Вусны складваюцца ва ўсмешку:
«Тата, а куды мы сёння пойдзем? У нас сёння выхадны?»
Я супакойваю яе. Кажу, што сёння не трэба iсцi ў дзiцячы садок. На хвiлiну
яна зноў заплюшчвае свае вялiкiя вiльготныя вочы, але я ведаю — яна ўжо
прачнулася.
Я чую яе роўнае лёгкае дыханне. I радуюся, што сёння не трэба нiкуды спяшацца. Што гэты дзень належыць толькi нам. Што сёння мы належым толькi
адзiн аднаму. А астатняе — неiстотна.

Мора
1
У апошнi час мяне пакiнулi сны.
Сон... Мая мара i маё адзiнае сапраўднае жаданне, якое пераследвае мяне на працягу апошнiх гадоў. Навошта кудысьцi бегчы i нечага жадаць, калi
можна проста забыцца пад цёплай коўдрай i працягваць бачыць бiрузова-аксамiтныя сны? I пры гэтым жадаць толькi аднаго: каб на цябе забыўся ўвесь
белы Свет, i каб нехта не распужаў тваiх сноў. Толькi i ўсяго! Няўжо я так шмат
патрабую ад Сусвету?
Ты жадаеш гэтага забыцця, ты прагнеш яго ўсёй душой, каб аднойчы прачнуцца i больш нiкуды не iсцi, не бачыць i не чуць гэтыя звыклыя рэчы i бясконцыя мiтуслiвыя дзеяннi, не прыносiць у ахвяру свой каштоўны час, якога i
так адведзена няшмат. Нават па самых аптымiстычных прагнозах (100 гадоў!),
чалавек жыве да непрыстойнасцi мала. Што гэта ў параўнаннi... Ды з тымi ж
секвоямi, якiя могуць пражыць амаль два тысячагоддзi? Таму так не хочацца
марнаваць свой час на бясконцую пагоню за бруднымi паперкамi, якiя (як жа
смешна) ператвараюць цябе ў ГАСПАДАРА ЖЫЦЦЯ! Глупства адным словам.
I толькi ў снах, толькi ў марах ты знаходзiш тую выратавальную раўнавагу,
якой так не хапала табе ў паўсядзённым жыццi. Але ты яе страцiў, як i мноства
iншых важных рэчаў.

***
Мяне пакiнулi сны...
У лепшым выпадку я проста аўтаматычна засынаю, i гэтак жа аўтаматычна
прачынаюся. У горшым — варочаюся без сну напрацягу ўсёй ночы i пералiчваю авечак са шматтысячных статкаў.
Мой дзень пачынаецца звычайна, як амаль ва ўсiх людзей, якiм пашчасцiла
пачынаць сваю працу з 9.00 ранiцы: душ-кава-(як варыянт — гарбата) —апрананне-крос-да-аўтобуса-тралейбуса-метро i праца (звычайна з 9.00 — 17.00).
Дзень за днём адно i тое ж. Але я не пра тое...

крытыка публіцыстыка эсэ 149
Раней мне снiлася шмат сноў. Але маiмi любiмымi былi сны пра мора. Не
памятаю, калi я ўпершыню ўбачыў гэтыя сны. Напэўна, у гадоў сем, а можа, i
раней. Але тады я не бачыў мора ўжывую. Толькi па тэлевiзары, цi ў кiно.
Ува сне я ўдыхаў водар мора, такi свежы i гаючы, што немагчыма было iм
надыхацца. Я ўдыхаў яго салёна-ёдзiсты пах i ўсмiхаўся. Калi прачынаўся,
мне здавалася, што я адчуваю на языку прысмак солi. Напэўна, мне проста
так здавалася.
Калi я ўпершыню ўбачыў мора, я адразу пазнаў яго (яно было такое ж, як i
ў маiм сне) i быў зачараваны, як можа толькi можа быць зачараваны дзiцёнак,
упершыню ўбачыўшы цуд. А гэта была сапраўды цудоўна! Мора было прыўкрасна ў сваiм велiчным блакiтна-зялёным спакоi. Хвалi нястомна накотвалi
на бераг («бу-у-ух») i мякка вярталiся назад («ш-ш-ш»)... Яно жыло сваiм паўнавартасным жыццём, i дазваляла жыць нам разам з iм.
Я стаў бачыць мора ў снах яшчэ часцей. I калi мы вярталiся дамоў у Мiнск,
я плакаў, што нам прыйшлося развiтвацца з iм. Але бацькi абяцалi, што праз
год мы зноў вернемся сюды. I я чакаў... Я ўмеў чакаць. Гэта было маiм шчасцем i выратаваннем.
Але зараз да мяне перасталi прыходзiць сны. Я спецыяльна пераглядаю,
перад тым як легчы ў ложак, фотаздымкi са свайго дзяцiнства, спрабую выклiкаць у памяцi ўспамiны, але нiчога не атрымлiваецца. Я па-ранейшаму не
бачу сноў. Магчыма, я проста пасталеў.

2
Бессань...
«Я ўжо i не памятаю, з-за чаго мы пачалi спрачацца, адкуль узялася гэтая
злосць i непаразуменне?»
У такiя моманты вельмi цяжка вяртацца назад i паспрабаваць нешта змянiць, прызнаць сваю памылку. Але ўсё адбываецца наадварот. Ты думаеш, як
яшчэ больш балюча зачапiць свайго роднага i любiмага чалавека. Успамiнаеш
усе крыўды i грахi, нават тыя, з якiмi ўжо даўно разабралiся. А прычын, такiх
вось успамiнаў i крыўд, пры жаданнi можна назбiраць колькi заўгодна.
«Брудны посуд! Ну што гэта за прычына?»
А тут ужо i не iстотна. Брудны посуд, цi падлога, перапоўненая сметнiца
цi раскiданыя рэчы — гэта ўжо проста апошнiя мiлiметры кнота, якiя засталiся да выбуху! I гэты выбух «нечакана» здараецца. А што было перад гэтым:
праблемы на працы, незадаволенасць уласным лёсам, жыццём, надвор'ем....
Ды проста хто-небудзь у краме нахамiў, цi ў аўтобусе патаптаўся па нагах!
Але гэта ўжо нiкога не хвалюе. ВЫБУХНУЛА. Маленечкiя аскепачкi склалiся
ў патрэбную карцiну пад назвай: «Крызiс адносiнаў, частка...» (збiлiся з лiку,
якая там частка).
I калi напружанне ўзрастае для новага выбуху, то лепшае, што можна зрабiць — выйсцi на свежае паветра.
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«Удых-выдых....удых-выдых.... Удых-выдых... Усё, спынiся! Не бяжы! Не
трэба! Успомнi, як усё пачыналася. Ды стой ты, не бяжыi! Фуу-у-у... Спынiся.
Успомнi сябе «таго» i яе «тую».
Няўжо думалi пра такое? Няўжо марылi пра такое? Што нейкая драбяза
можа выклiкаць такiх агiдных пачвар у выглядзе iстэрык, лаянкi, непрыемных
брудных слоў...
Калi б паказалi тым пяшчотным закаханым рамантыкам (якiмi мы некалi
былi), што з намi здарыцца праз некалькi год, мы б збеглi на край Свету (напрыклад, у Iндыю), каб толькi не здарылася з намi такой бяды. Каб толькi б не
здарылася...»
I ты крочыш. Крочыш без мэты i жаданняў. Проста, каб змарнаваць час.
Але гэта самападман. Гэтая хадзьба па коле. Крок за крокам, крок за крокам.
Гэтакая iмiтацыя руху нiадкуль у нiкуды..
«Трэба нешта мяняць... Трэба нешта мяняць. Гэта дакладна».

***
...Мора працягвае сваю нястомную працу... Бясконцыя хвалi накотваюць
на бераг («бу-у-ух») i мякка вяртаюцца назад («ш-ш-ш»)... накотваюць i вяртаюцца...

***
Яна растварылася ў iм (як соль у вадзе), яго жаданнях, а потым i ў яго праблемах. Што яна магла? Выратавальнае каханне, якое калiсьцi грэла iх сэрцы,
астыла. А што засталося? А што засталося...
«Ён змянiўся. Як жа ён змянiўся. З кожным днём усё больш i больш...
А што я... Што я магу зрабiць? Ён стамiўся. I я стамiлася. Але хоць бы адно
ласкавае слова... (усхлiп).
Жанчынам патрэбны ласкавыя словы i абдымкi! Як жа ён не разумее.
Мой бедны... Як жа мне не хапае абдымкаў... Не разумее...
Я не хачу яго даймаць. Не хачу ператварацца ў напаўзвар'яцелую слязлiвую сцерву, якой ён мяне бачыць. Але што я магу зрабiць, калi ён мяне не
бачыць...
Калi мы перасталi чуць адзiн аднаго? Нiхто не адкажа... Ды ўжо i не патрэбны гэтыя адказы. Гэта проста словы. Проста словы... (усхлiп).
I гэтыя недарэчныя зачэпкi i сваркi... Як жа ўсё надакучыла... Як жа гэта ўсё
дробязна i брудна... Як усё надакучыла!
Мы ператварылiся ў мяшкi з цвiкамi, якiя тырчаць з усiх бакоў i раняць адзiн
аднаго пры дакрананнi. Мы нават не спрабуем нешта змянiць у сабе! Мы —
мяшкi з цвiкамi...
Што з намi стала?
Спынiся. Успомнi сябе «тую» i таго «яго»? Няўжо думалi пра такое? У каго
мы ператварылiся?
Не... Больш не магу трываць. Нам трэба пагаварыць.
Нам проста... гаварыць...»
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3
Званок.
— Пачакай... Нiчога не кажы! Я ўзяў два бiлеты! Два бiлеты да мора. Разумееш. Мы стамiлiся... Нам ужо даўно трэба было так зрабiць. Нам трэба ўбачыць мора! Разумееш. Мы проста стамiлiся ад усяго гэтага тлуму. Ты згодна?
Пачакай, не кажы. Дай я скажу першым. Я памятаю цябе. Чуеш?! Я памятаю,
якая ты была. I ты застаешся такой жа. Прабач мяне. Ты зможаш? А? Пачакай.
Я памятаю, якая ты была... Я ўзяў два бiлеты да мора! Чуеш? Два бiлеты...
— Вяртайся хутчэй дадому... Я так цябе кахаю. Ты прабач мяне. Мы, як малыя дзецi... заблукалi ў лесе. Як малыя дзецi...
Больш я нiчога не пачуў. Я бег з ўсiх ног дамоў i мне было лёгка на сэрцы.
Я спыняўся на некалькi хвiлiн адпачыць. Бачыў над галавой высока-высока
зоркi. Я зноў бег. Бег i разумеў, што ўсё будзе добра. Што Сусвет на нашым
баку, i мы здолеем вытрываць... Мы здолеем.

***
Мора...
Яго хвалi так пяшчотна кранаюць нашы ногi.
Мы схавалiся ад усiх на Свеце.
Мы глядзiм наперад i бачым, як мора i неба ператвараюцца ў адно цэлае,
сцiраючы ўсялякiя межы. Мы глядзiм на гэту прыгажосць, i нашы сэрцы напаўняюцца адчуваннем неверагоднай пяшчоты...
Цяпер не трэба нiкуды спяшацца. Наперадзе яшчэ шмат гадоў, якiя мы паспрабуем пражыць як належыць... I я не баюся гэтага. Я перастаў баяцца...
Мы перасталi баяцца!
Больш няма часу на гэта.

***
Упершыню за шмат гадоў, я ўбачыў сон.

Яе больш няма...
Чацвер 14 верасня 2017 года стаў апошнiм зямным днём маёй мацi.
Яна напрацягу амаль двух з паловай гадоў змагалася з цяжкiм анкалагiчным захворваннем лiмфасiстэмы: лiмфомай Ходжкiна на IV стадыi (такi несуцяшальны прысуд вынеслi дактары). Мацi да апошняга верыла, што пераможа. У гэтую перамогу мацi верыла ўсiм сэрцам (i мы таксама верылi!), бо
перамагаць было дзеля каго: унукаў i дзяцей (тым, каму яна падарыла жыццё), дзеля мужа... Яна вельмi хацела жыць. I яна жыве ў кожным з нас. I мы
ўсе ўдзячны ёй за гэты падарунак...

***
Пачатак лета, 2015 год.
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Пасля доўгiх i шматлiкiх пакутлiвых бiапсiй i аналiзаў, маёй мацi паставiлi
дыягназ: «Лiмфома Ходжкiна» (злаякасная паталогiя лiмфавузлоў). Пасля такога прысуду дактароў мацi доўга не магла прыйсцi ў сябе. Проста не давала
веры такой страшнай навiне...
«Ну як жа так? Толькi не ў нашай сям'i. Гiпертанiя, сэрца, астма! Але ж гэта,
як ва ўсiх!». А тут адразу — анкалогiя, некалькi курсаў хiмiятэрапii. I як жыць
далей? Ад адных толькi слоў: «Бараўляны» i «Анкадыспансэр на «Акадэмii
навук»» нават абсалютна здаровы чалавек адчувае нейкi холад пад сэрцам. А
калi ты сапраўды захварэў? Уявiць немагчыма, што творыцца ў душы чалавека, пасля гэтых слоў: «На жаль, прагноз несуцяшальны. У вас...».
Я не буду казаць, што мама сустрэла гэтую навiну, як у фiльмах, дзе герой
мужна прымае такiя непрыемныя павароты лёсу са словамi: «Я буду змагацца да апошняга! Я накаўцiрую гэты рак! Ён у мяне яшчэ паскача!». Мамiны
першыя словы, якiя я пачуў у слухаўцы былi: «Ну, вось i ўсё...» А далей плач.
Горкi, несуцешны плач... Мне так захацелася ў гэты момант прытулiць маму...
i не адпускаць.
Мы хутка сустрэлiся. Я спрабаваў, як мог, яе суцешыць. Але якiя тут могуць
быць словы суцяшэння, калi здарылася такая бяда? Я таксама не вытрымаў...
Гэта ж мама. Мая родная мама! Якая несправядлiвасць, чорт падзяры!!!

***
А потым пачалiся курсы «хiмiятэрапii» (а пасля днi чакання i назiрання за
змяненнямi). Праз кожныя два тыднi трэба было па-новаму ўлiваць у вены гэтую атруту! Як у жахлiвым сне.
Спачатку лячэнне нiяк не адбiвалася на знешнасцi мацi. Ды i фiзiчна пераносiла «хiмiю» мама даволi добра. Але пасля трэцяй, пачалi выпадаць валасы, а скура рабiцца шэрай. Мацi ад усяго гэтага вельмi пакутавала...
«Што падумаюць людзi?» — гэта было яе заўсёднае пытанне...
«Якая рознiца, што яны там падумаюць! Галоўнае, каб ты засталася жывая!»—супакойваў яе я.
Усе мы так яе супакойвалi. I суцяшалi, гаворачы, што яна добра выглядае.
Што люстэркi падманваюць i паказваюць тое, што ты хочаш бачыць... тое, што
ты не хочаш бачыць... Мацi на некаторы час суцяшалася. Але потым паўтаралася зноў i зноў. «Я ж бачу, што ўсё дрэнна. Колер твару нейкi зямлiсты стаў,
як у нябожчыцы! Так, хутка... ужо хутка... Дзякуй Богу, вас з Сашам (маiм братам) выгадавала. Можна ўжо i ...»
Камяк падкотваў да горла. I суцяшаць прыходзiлася з яшчэ большай перакананасцю.
«Жэнь, ты ведаеш, колькi хворых маладых сядзiць на прыём да анколага?..
Такiя маладыя, прыгожыя... дзяўчаты, хлопцы.
Я ўжо пажыла сваё. Як жа шкада вось гэтых, каму яшчэ жыць да жыць!»
Мацi моцна перажывала нават за чужых ёй людзей. Нават плакала... I гэтыя слёзы былi не «па сабе», а за тых, хто сядзiць пад дзвярыма i чакае...
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I мы кожны дзень паўтаралi Мацi, што жыць яшчэ ёсць дзеля каго i чаго...
Што яшчэ наперадзе так шмат цеплынi i светлых дзён. Што ўсе мы так моцна
любiм... I будзем разам!

***
Што застаецца родным чалавека, якi цяжка хварэе? Аскепкi маленькiх суцяшэнняў...
Мацi трошкi палепшала — радасць!
«Падымуцца» ў крывi лейкацыты з трамбацытамi — радасць!
Чысты спiнны i костны мозг — радасць!
I шмат такiх «радасцяў» назбiралася за два з паловай гады мамiнай барацьбы.
Але самая вялiкая радасць для чалавека з такой хваробай — рэмiсiя. Матулiнай рэмiсii хапiла на паўгады. I гэта былi самыя незабыўныя паўгады не
толькi ў матулiным, але i ў нашым жыццi! Вера, што ты, калi моцна захочаш, то
пераможаш рак нават на самых апошнiх стадыях! Што ў цябе ёсць твой самы
«прыхаваны» i важны апошнi шанец, якi ты бярог на такiя вось выпадкi! I мацi
была ўдзячна гэтым «чыстым» дням, якiя яна шчодра дарыла нам — сваiм
родным i сябрам!..

***
Праз два гады.
Я заўсёды баяўся, што пасярод ночы патэлефануе тата i скажа: «Мацi памерла».
Патэлефанаваў брат у дзве гадзiны дня i сказаў: «Жэня... усё... Мацi памерла. Трымайся».
У чым адрозненне? Першае — быў сон.
Другое — рэальнасць.
Мацi памерла! Так будзёна для астатнiх... I так цяжка для цябе...
Яе больш няма.

***
16 верасня, 7:00 ранiцы.
Пакуль не астыў боль, цяжка казаць што-небудзь аб'ектыўнае пра мацi. Усе
словы пераблыталiся i на нейкi момант страцiлi свой сэнс. Але зараз толькi
вось гэтыя нататкi даюць хоць нейкае ратаванне ад безвыходнасцi болю...
Яна была звычайнай i незвычайнай адначасова. Яна была сяброўкай, жонкай, мацi, дачкой... (Усё гэта не тое!!!).
Яна проста БЫЛА! А цяпер яе няма. I што з гэтым рабiць, я не ведаю.
Цяжка ўявiць, што мацi перажыла ў апошнюю сваю хвiлiну перад тым, як
яе вочы заплюшчылiся назаўсёды... Немагчыма. Застаецца спадзяванне, што
гэты апошнi момант не быў пакутлiвым.
Праз паўгадзiны я з працы прыбег да мамы. Я дакрануўся да яе рук. Яны
яшчэ былi цёплымi... Цяпло пакiдала яе паступова, i я не верыў, што гэта яе
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апошняе цяпло, якое мне застаецца адчуць. Адчуць i ўвабраць яго вуснамi i
шчокамi, адчуць яго мокрымi ад несупынных слёз вейкамi. Не хочацца ўзгадваць, колькi было пралiта iх, гэтых слёз па маме...

***
14 снежня.
...I яны працягваюць лiцца...
Прайшло ўжо тры месяцы, як не стала матулi. Здаецца — ужо пачынаеш
звыкацца з гэтай думкай: што ўжо яна больш нiколi не патэлефануе табе, не
прыйдзе пасядзець з «любiмай унучанькай»... Але здараюцца хвiлiны, калi адчуваеш, што гэты «званок» павiнен здарыцца. I чакаеш яго... I хочацца закрычаць: «Мацi не знiкла!» Таму што я амаль фiзiчна адчуваю ва ўсiм Яе: у рэчах
(забраў з Ракава яе неразгаданую крыжаванку, сшыткi з яе рознымi запiсамi:
рэцэптаў, анекдотаў, афарызмаў, вершаў для ўнучкi; яе любiмую хустачку), яе
падарунках, з якiмi гуляецца дачка i часам пытае мяне: «Тата,а калi прыйдзе
бабуля-Натуля?»...
Зрабiў яе фотаздымак i паставiў разам з iконай.
Цяпер мацi глядзiць на нас. Цяпер мацi глядзiць на нас...
***
Мама, пасля твайго сыходу, шмат чаго пачаў разумець — твае заўвагi, якiя
выклiкалi ў нас з братам адваротную рэакцыю, рабiлiся не дзеля таго, каб пакрыўдзiць нас (цяпер я ведаю, ты не хацела гэтага!), а для таго, каб мы былi
трошкi лепшымi. Зараз я згодны амаль з усiм, што ты казала. I як бы дорага
я аддаў, каб зноў пачуць твой голас, хаця б на хвiлiну... Але хатнi тэлефон
амаль сцiх. Больш няма каму па iм тэлефанаваць, няма каму шчыра запытацца пра твае справы (толькi табе i было па-сапраўднаму цiкава маё жыццё i
гэтыя iдыёцкiя справы). Засталiся буднi i тупы боль, якi абвастраецца ў самыя
нечаканыя моманты...
Успамiнаю, калi апошнi раз вёз матулю дадому i яна казала: «Як жа добра
вось так проста ехаць куды-небудзь. Без мэты. Проста ехаць».
Выбачай нас за ўсё, мама.

***
Калi-небудзь я навучуся пiсаць! I тады, я абавязкова напiшу пра цябе, як ты
таго заслугоўваеш. Я абавязкова напiшу пра ўсе светлыя днi, якiя ты падарыла ўсiм нам. Дзякуй табе за ўсё.
P.s. У гэты ж дзень, 14 верасня, у майго брата Сашы нарадзiўся сын.

Дар'я Раманенка. «Грань».

Алена Масцерава
паэтка. Скончыла БДПУ імя Максіма Танка. Друкавалася
ў «Верасні». Нарадзілася ў 1983 годзе ў вёсцы Лагаза
на Лагойшчыне. Жыве ў Лагойску.
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Азбука вёскi Лагазы
Месца нараджэння для чалавека — святое. Родная краiна, родная вёска, родны дом. Гэтыя словы выклiкаюць самыя глыбокiя пачуццi, абуджаюць самыя светлыя ўспамiны, бо тут выхоўвалася, сталела душа.
Мая душа належыць Лагазе — месцу, дзе нарадзiлася i вырасла, дзе
жывуць i працуюць бацькi. Складаю свае ўспамiны, эмоцыi, вобразы
маленства ў азбуку, каб расказаць пра родны куточак, каб пакiнуць
у памяцi назаўсёды. Лiтары алфавiта дапамагаюць паслядоўна раскрыць самыя розныя праявы жыцця...
А — асоба. Вясковы летапiс багаты на iмёны таленавiтых настаўнiкаў, выкладчыкаў, спартсменаў. Але самай знакамiтай асобай, напэўна, можна назваць звычайную працаўнiцу калгаса Надзею Кунiцкую. Гiсторыя трактарысткi,
вядомай у свой час на ўсю краiну, вельмi ўразiла мяне ў дзяцiнстве. Здавалася, што гэта пра гераiню фiльма iдзе гаворка, а не пра жанчыну з суседняй
вёскi Селiшча.
Вядома, што падчас вайны яна ўдзельнiчала ў партызанскiм руху, з 1944
года працавала ў калгасе iмя Жданава, пазней была трактарысткай Лагойскай
МТС, апрацоўвала палеткi саўгаса «Лагаза». У 1971 годзе атрымала званне
Героя Сацыялiстычнай Працы. Сам Пётр Машэраў асабiста ўручыў ёй трактар, выпушчаны мiльённым па лiку на Мiнскiм трактарным заводзе.
У маiм дзiцячым уяўленнi Надзея Iванаўна паўставала гераiчнай жанчынай-волатам, накшталт былiнных герояў, пакуль на фотаздымку не ўбачыла
сцiплую вяскоўку са звычайнай хударлявай постаццю, са спакойным, добразычлiвым позiркам. Яна амаль да 80 гадоў працягвала працаваць на ўласным
трактары!
Б — бiблiятэка. З гэтай установай культуры звязаны самыя светлыя моманты вясковага жыцця. Зiмовымi вечарамi, калi спраў было не так шмат, мы
з сябрамi прыходзiлi ў бiблiятэку i выбiралi сабе выданнi па душы. Я захаплялася жыццёвымi прыгодамi дзяўчынкi Ганькi з кнiг Алены Васiлевiч, грунтоўнымi артыкуламi Алеся Каўруса пра родную мову, з задавальненнем чытала
часопiс «Вожык». Заўсёды нешта цiкавае дапамагалi знайсцi бiблiятэкары,
якiя стваралi ў маленькiм вясковым домiку з цаглянай грубкай казачны дух
кнiжнага царства. Мудрымi, добрымi феямi выглядалi ў iм Лiна Красуцкая i
Тамара Лiхтаровiч.
Да сёння памятаю спрэчку з сябрамi наконт таго, якi слон большы па памерах: афрыканскi цi iндыйскi. Я прайграла яе i за гэта чытала на публiцы байку
Кандрата Крапiвы «Дыпламаваны баран». Вядома, што чытанне адбывалася
ў бiблiятэцы, бо дзе яшчэ можна было знайсцi энцыклапедыю пра жывёл i патрэбны мастацкi тэкст? Iнтэрнэту ў нас не было.
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Вельмi сумна, што зараз толькi ў лiчаных вёсках Лагойшчыны засталiся
бiблiятэкi. Лагазе не пашанцавала: будынак ёсць, а кнiг у iм няма. Шкада. На
духоўнасцi нельга эканомiць.
В — возера. Вясковае жыццё не такое цiкавае, калi ў iм няма месца забавам у вадзе. А мне з аднагодкамi пашанцавала, бо ў дзяцiнстве мы купалiся
на двух вадаёмах — Цэнтральным i Лагазiнскiм.
Першы знаходзiцца ў самой вёсцы, можна сказаць, у цэнтры, таму i мае
адпаведную назву. У iм плавалi, лавiлi рыбу, любiлi сядзець на вярбе са скручаным ствалом. Крэпкiя i пругкiя галiны дрэва, на якое мы ўзбiралiся, звiсалi
прама над вадой.
Падчас моцных лiўняў, калi ўзровень вады падымаўся да крытычнай адзнакi, дамба не вытрымлiвала, разбуралася, i вада з возера выцякала далей, па
цячэннi ракi Лагазiнкi. Колькi ж рыбы тады здабывалi са дна спушчанага возера! А нам, дзецям, пасля гэтага страшна было хадзiць праз мост: здавалася,
яшчэ крыху — i магутная водная плынь выб'е яго з-пад ног!
Дарэчы, зараз, як запэўнiваюць мясцовыя рыбакi, у Цэнтральным водзяцца
шчупакi i ракi.
Другое, Лагазiнскае (цi Кузеўскае) возера, як iскра, блiшчыць летам: яго
водблескi бачны нават тады, калi з боку Гайны ўязджаеш у вёску. Зараз яно не
такое дагледжанае i чыстае, на беразе вiсiць таблiчка з забаронай на купанне.
У дзяцiнстве ж мы маглi прыйсцi сюды ў любы час, часцей за ўсё пад вечар,
калi вада добра нагрэлася, буракi цi бульба на полi ўжо праполаты, сена высушана i звезена ў паветку. Коўдра на траве, скокi з дамбы, падводныя крынiцы,
якiя студзяць ногi сваёй прахалодай у цёплай таўшчынi возера, — пра адпачынак на моры нiхто з нас i не думаў, i так было добра i весела.
А вада з чысцюткай крынiчкi, што б'е ў цянi дрэў побач з возерам, i цяпер
прыемна наталяе смагу, мае свой, невыказны словамi, смак i водар.
Г — Гiлевiч. Нiл. Упершыню той факт, што мама вялiкага Паэта не даехала
ў лагойскую бальнiцу i нарадзiла свайго сына ў Лагазе, я пачула на творчай сустрэчы з iм у студэнцкай аўдыторыi педагагiчнага ўнiверсiтэта. Потым чытала
аб гэтым факце ў нарысах-успамiнах творцы. I цяпер кожны раз з асаблiвым
пачуццём захаплення, любовi, гонару спыняюся каля магiлы невядомага чырвонаармейца ля дарогi: менавiта тут калiсьцi пачуўся першы крык будучага
народнага паэта, вершы якога «Цуд стварыўся — я праспаў...», «Край мой
беларускi, край...» яшчэ ў школьныя часы абудзiлi ў маiм сэрцы любоў да роднай мовы i лiтаратуры.
Увогуле, нешматлiкiя сустрэчы з Нiлам Сымонавiчам сёння магу назваць
знакавымi для свайго жыцця, бо кожная з iх дадавала веры i ўпэўненасцi, вучыла нечаму важнаму. Сустрэчы з iм — у аўдыторыi, класе, актавай зале —
былi сапраўднымi ўрокамi Чалавечнасцi.
Аднак адзiн урок, самы важны i балючы, я атрымала ўжо тады, калi сэрца
Паэта перастала бiцца. Яшчэ за год-два да сумнай даты я дамаўлялася з Нi-
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лам Сымонавiчам на гутарку для раённай газеты, але нейкiя абставiны ўсё перашкаджалi, i я заспакойвала сябе: што ж, не цяпер, дык потым, яшчэ паспею.
Не паспела. «Гаварыце з чалавекам, покуль ён мiж вас, жывы...»
Д — далягляд. Якiя ў Лагазе далягляды! З узгорка на ўзгорак, з гары на
гару. У маленстве я любiла праводзiць вольны час на пагорку з соснамi — адтуль можна было агледзець усю вёску. Улетку тут расцвiтаў духмяны чабор.
Разам з сасновым водарам i салодкiм пахам вялiзнай лiпы, што i цяпер расце
побач з соснамi, чабор супакойваў, выклiкаў прыемную млявасць, калi нiчога
не хацелася, апрача таго, як сядзець тут у сонечны дзень i захапляцца дзiвоснымi краявiдамi!
Дарэчы, i сёння непадалёк ад соснаў ляжыць валун. Ён вельмi шырокi i гладкi,
улетку добра награваецца на сонцы, на яго можна залезцi з нагамi, як на печку,
i чытаць, пiсаць або проста марыць амаль да самага вечара, калi камень-асiлак
пачынае астываць, аддаючы паветру назбiранае за дзень цяпло...
Ж — жыта i валошкi. Гэта для руплiўцаў нiвы васiлькi — пустазелле, а для
дзяцей, рамантыкаў, паэтаў — сiмвал шчасця, творчасцi i крынiца летуценняў.
Вялiзныя букеты з кветкамi колеру неба я ледзь не штодзень прыносiла дадому. Калi дзяўчынкай заходзiла ў жыта, то ўяўляла сябе казачнай князёўнай,
летняй багiняй, уладаркай сонца i ветру — так дзiўна, чароўна, захапляльна
стаяць на ўскрайку жытнёвага мора i адчуваць знiтаванасць з роднай зямлёй,
прыродай, небам!
Памятаю, як на экзамен па беларускай лiтаратуры часоў Сярэднявечча наша студэнцкая група падарыла выкладчыку Сяргею Гаранiну букет з валошак.
А назбiраны ён быў... менавiта ў Лагазе!
З — зiма, бiятлон, лыжы. Лагазiнскiм дзецям на працягу некалькiх пакаленняў шанцуе, бо яны маюць магчымасць займацца ў спартыўнай школе. Мала
хто з жыхароў нашай вёскi ў маленстве не ездзiў на лыжах: снежныя зiмы,
узгоркавы ландшафт, а галоўнае, таленавiтыя трэнеры заўсёды спрыялi папулярнасцi бiятлону ў Лагазе. Гэта традыцыя працягваецца ў вёсцы i зараз
дзякуючы трэнеру Аляксандру Храмаву.
А ўвогуле, сучасным дзецям, i маiм у тым лiку, цяжка ўявiць, як гэта так:
памяняць час, праведзены ў смартфоне, на катанне на санках цi лыжах з высокай заснежанай горкi, прычым не толькi днём, але i цьмяным зiмовым вечарам! А мы калiсьцi цэлай вулiцай iшлi на высокую гару i пры ззяннi месяца i
зорак зляталi вясёлым шумным поездам унiз. На лыжах я каталася так сабе,
таму вельмi захаплялася начнымi лыжнiкамi, якiя смела з'язджалi з самай вышынi, не баючыся трамплiнаў i снежных заносаў, не бачных у цемры.
I — iндык. Дзiўная асацыяцыя? Але ж у наш час дзецi часцей за ўсё бачаць
хатнiх птушак толькi на малюнках, у iнтэрнэце цi ў заапарку. I хто з iх сёння
можа пахвалiцца, што пасвiў гусей, качак, цi збiраў у куратнiку яйкi ў кошык,
цi жартаўлiва «сварыўся» з iндыкамi? У дарослым узросце гэтага не зробiш,
а малымi мы так забаўлялiся: паўтаралi гукi незвычайных птушак, пасля чаго
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яны iмгненна рэагавалi i гучна, быццам незадаволена, пачыналi кулдыкаць.
Смеху было! Цяпер гэтыя гукi дзiцяцi паўторыць хiба што вiртуальны коцiк на
электронных прыладах.
К — клуб. Прыкра было пачуць нядаўна, што клуб у Лагазе больш не дзейнiчае. Значыць, няма для каго, напрошваецца выснова. Але ж не! Моладзi ў
вёсцы хапае. Як i ёсць жаданне праводзiць вольны час культурна i весела.
Толькi матэрыяльных магчымасцяў адрамантаваць будынак клуба, на жаль,
не знаходзiцца. Як заўсёды, адказ адзiн: няма грошай, немэтазгодна...
Мне i маiм аднагодкам, значыць, яшчэ пашанцавала: па выхадных мы хадзiлi на дыскатэку, на святы ладзiлi канцэрты, удзельнiчалi ў святкаваннi Купалля, Калядаў, калi на вулiцы збiралася i гуляла ўся вёска. А ў канцы 90-х
гадоў мы нават ставiлi на сцэне «Паўлiнку»!
Сённяшняя моладзь, выходзiць, павiнна забаўляць сябе сама...
Л — Лясок-пясок. Ён знаходзiцца за Цэнтральным возерам на ўзгорку. З
яго можна разглядаць вёску з розных бакоў, а можна назiраць за размераным
жыццём лесу. Вясной тут зацвiтаюць першацветы, летам на сонцы грэюцца
яшчаркi, увосень кружыцца ў вальсе рознакаляровае лiсце, а ўзiмку дрэвы
апранаюць беласнежныя ўборы.
Лясок-пясок асацыiруецца з хаткай бабы Волi. Татава хросная жыла якраз
каля чароўнага ляску. У яе нiзенькiм маленькiм драўляным домiку заўсёды было вельмi ўтульна: прыязна патрэсквалi дровы ў печцы, цiха гаварыла на сцяне правадное радыё, загадкава цiкалi ходзiкi, а на высокiм металiчным ложку
бялелася гара мяккiх падушак. Калi я з бацькамi прыходзiла ў госцi да бабы
Волi, то ў хаце, акрамя пячнога духу, панаваў пах смажаных яек i скварак.
У двары бабы Волi расла вялiзная вiшня. Каб сабраць з яе ягады, даводзiлася лезцi высока на дрэва. У яго галiнах маглi заблудзiцца суседскiя пчолы,
адбiвацца ад якiх было няпроста.
У невялiчкiм агародчыку ля хаты чырванелi смачныя буйныя парэчкi, якiя
баба Воля называла «пярэчкамi». Яе мова была скрозь перасыпана жартамi,
прымаўкамi, а калi яна заставалася «за няньку» са мной i маiмi малымi братамi, то весялiла нас рознымi забаўлянкамi, спявала калыханкi. Шкада, што ў
дзяцiнстве нiколi не ўзнiкала думка запiсаць хоць нешта з гэтага моўнага багацця. Цяпер засталiся толькi рэшткi ўспамiнаў.
М — метэарыт. Была вельмi ўражана, калi даведалася, што вёска Лагаза знаходзiцца ў радыусе падзення метэарыта. Зорная рана на целе Зямлi,
цi Лагойская астраблема, бачна толькi з касмiчнага спадарожнiка. А знайшлi
яе паўстагоддзя таму геолагi, вывучаючы састаў глебы i знайшоўшы рэчывы
незямнога паходжання. Пазней вучоныя падлiчылi, што каменны метэарыт
дыяметрам каля 700 м упаў на зямлю прыкладна 40 мiльёнаў гадоў назад.
Атрымаўся выбух, у 10 тысяч разоў магутнейшы за выбух атамнай бомбы, i
ўтварылася глыбокая варонка, краi якой потым зрэзаў ляднiк i якую хаваюць
ад вока сучаснiка леднiковыя адкладаннi. Але незвычайны кантрасны рэльеф
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на тэрыторыi паўночна-заходняй Лагойшчыны застаўся. Як i меркаваннi пра
тое, што на поўдзень ад нашага куточка пачыналася мора...
Н — настаўнiк. Для мяне гэта слова азначае пашану, гонар, справядлiвасць.
Педагогам быў мой прадзед, у школе працуюць тата, мама i муж, ды i сама
з дыпломам педагагiчнага ўнiверсiтэта. Ведаючы з маленства гэту прафесiю
«знутры», разумеючы, як цяжка даецца настаўнiцкi хлеб, нiзка схiляю галаву
перад людзьмi, якiя, нягледзячы на несправядлiва нiзкiя заробкi, на пастаянныя
рэформы i павелiчэнне рознага вiду нагрузак, застаюцца вернымi свайму прызванню i працягваюць даваць веды вучням, дапамагаюць бацькам выхоўваць
дзяцей годнымi людзьмi. Так, у сучаснай школе трапляюцца розныя людзi. Ды i
раней усякае магло быць. Аднак у маёй памяцi толькi мудрыя, шчырыя, добрыя
(хоць часам вельмi строгiя) настаўнiкi, якiм усё жыццё буду дзякаваць.
П — поле. Гэта слова для мяне як дзiцяцi вёскi мае шмат колераў, пахаў i
нават тэмпературных адчуванняў.
Вясной зямля мокрая, чорная, халодная ад снегу, з палону якога толькi
вызвалiлася, i на полi прабiваюцца першыя парасткi. Зялёнай надзеяй яны
прарастаюць у душы, што прагне цяпла i сонца. Летам былая кволая рунь
становiцца трывалай i залатой, яна спакойна прадаўжае свой шлях да стала
чалавека, на якi трапляе ў выглядзе духмянага хлеба.
А вось i поле з буракамi. Рысы тут падзелены памiж вяскоўцамi, i караняплоды трэба палоць, прарэджваць, выбiраць. Гэтыя работы выконвалi сем'ямi,
нават малыя дзецi ў полi корпалiся. Усе старалiся, бо працэнт ад ураджаю
кармавых буракоў iшоў гаспадарам, якiя кармiлi iмi сваiх кароў.
А яшчэ поле — гэта духмянасць i цеплыня сена. Калгасныя трактары касiлi
выдзеленыя ўчасткi, i зноў-такi цэлыя сем'i выходзiлi дапамагаць зялёнай траве
станавiцца сухiм духмяным сенам. Трэба было паспець нарыхтаваць яго ў пагодныя днi, таму пара сенакосу ў вёсцы лiчылася, лiтаральна, самай гарачай.
Поле — гэта i радоўка, адначасова складаная i вельмi цiкавая справа! Яшчэ
з вечара мама рыхтавала нам ежу, неабходнае адзенне. I вось ранiцай, калi сонца толькi-толькi ўзыходзiла i так хацелася яшчэ хоць трошкi паспаць,
даводзiлася браць у рукi дубец, выганяць сваю карову i весцi на выган, дзе
збiраўся ўвесь статак (былi часы, калi ў iм налiчвалася аж 120 галоў, i гэта
толькi ў адной частцы вёскi!). Спачатку жывёлы маглi штурхацца, заварочваць
куды не трэба, а праз якiя паўгадзiны ўсе дружна елi траву. Трэба было толькi
сачыць, каб не стаялi на пустым месцы, таму перыядычна кароў пераганялi з
адной зялёнай лацiнкi на другую.
Трава паступова абсыхала, па наваколлi разлiвалася сонечнае праменне,
пачынала сагравацца паветра. Тут i мама падыходзiла са сняданнем. Рабiлася нашмат весялей.
Апоўднi каровы, наеўшыся, схадзiўшы на вадапой, лянiва клалiся на бок i
жавалi жвачку. I ў пастушкоў развязвалiся рукi. Можна было зайсцi ў блiжэйшы
лясок паглядзець сунiц, пашукаць грыбоў. Можна было пазагараць цi нават
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падрамаць. Я ў гэтыя хвiлiны вельмi любiла чытаць кнiгi з заплечнай торбы,
рабiць запiсы ў дзённiку i ... спява-а-аць! Смела спяваць, гучна, бо ў полi цябе
чуюць i бачаць толькi каровы ды жаўранкi.
Уся гэта рамантыка псавалася, калi ў статку з'яўлялася непаслухмяная ўцякачка, якая так i iмкнулася збегчы дадому цi завярнуць у блiжэйшы баршчавiк
(пасля яго малако нясмачнае i кепска пахне). Даводзiлася стаяць i пiльнаваць.
I нiякага чытання цi ляжання на траве!
А яшчэ бывалi мокрыя радоўкi, калi спачатку, здавалася, нiчога не казала
пра непагадзь. Нават ранiца ззяла сонцам i ясным небам. Але з кожнай хвiлiнай наверсе ўсё хмурнела, цямнела — i раптоўна пачыналася навальнiца.
Сярод чыстага поля, дзе нiкуды не схаваешся, бiла маланка, грымеў пярун, i
каровы стаялi пад сцяной дажджу. Мякка кажучы, было страшнавата. Калi ж
лiвень крыху сцiхаў, рагуль акуратна, каб не спудзiлiся, паварочвалi ў бок дому. Спрэс мокрыя, пастухi i каровы павольна рушылi да сваiх хат i хлявоў, дзе
можна было сагрэцца i набрацца сiл, каб працягваць пасьбу далей. Часамi маруда-дождж не сцiхаў да самага вечара, i даводзiлася пасвiць пад парасонамi,
сушыць шкарпэткi на вогнiшчы i грэцца каля яго.
Цёмны хлеў.
Старая карова.
Цёплыя струменi малака.
Цурчанне жыцця.
Увесь космас гэтых радкоў можа адчуць толькi той, хто хоць аднойчы браў
у рукi даёнку, садзiўся на ўслончык i даiў карову...
Р — рунь. Такую назву мае не толькi маладое жыта, але i лiтаратурнае
аб'яднанне пры Лагойскай цэнтральнай бiблiятэцы. З яго дзейнасцю я пазнаёмiлася ў сёмым класе, калi настаўнiца беларускай мовы адправiла мяне на
Злёт юных паэтаў у Лагойск. Там школьнiкаў з усяго раёна слухалi прадстаўнiкi лiтаб'яднання, паэты Мiкола Захаранка i Мiкола Ляшчун. Па вынiках пасяджэння надрукавалi лiтаратурную старонку ў раённай газеце «Родны край»,
дзе ўпершыню быў змешчаны верш «Мая Беларусь», якi я напiсала ў сваёй
вёсцы незадоўга да злёту.
З таго часу я часта ездзiла на сустрэчы «Рунi», дзе была магчымасць павучыцца паэтычнаму майстэрству ў вопытных настаўнiкаў, паслухаць розных
цiкавых творцаў, пачытаць уласныя творы. Лiтаб'яднанне дзейнiчае i сёння.
С — Смалярскi лес. Сюды, як i ў суседнiя Лiсiныя Лагi, мы з бацькамi хадзiлi
па апенькi. Называецца так хутчэй за ўсё таму, што раней з сосен, якiя ў iм
пераважна растуць, здабывалi смалу.
А ўвогуле, у Лагазе шмат цiкавых тапонiмаў. Частка iх звязана з прозвiшчамi людзей: узгорак Юзэфоўшчына, гара Корзунава, лес Чахоўскi, поле Машэраўшчына. Апошняе назвалi так пасля прыезду ў вёску Пятра Машэрава.
Гарадзiцкi, Гаенскi, Родзеўскi лясы сваёй назвай падказваюць, у напрамку якiх вёсак яны знаходзяцца. А Роўнае поле адлюстроўвае ландшафтныя
асаблiвасцi, як i Равок, Рачышчына, Дзiрванкi.
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Мiфалагiчныя ўяўленнi абуджае Пiлiпаўка — поле, якое знаходзiцца памiж
вёскамi Лагаза i Кузевiчы. На думку мясцовых жыхароў, яно мае такую назву
таму, што на Пiлiпаўку (час каляднага посту) там збiраюцца ваўкi. Але цалкам
верагодная i версiя, паводле якой поле належала чалавеку па iменi Пiлiп.
Ц — царква. Невядома, цi будавалася калi ў Лагазе царква, але аднойчы
давялося пачуць наступную легенду.
Было гэта вельмi-вельмi даўно. На беразе ракi стаяла невялiкая вёска. Жылi ў ёй добрыя, працавiтыя людзi, якiя займалiся земляробствам i жывёлагадоўляй. Яны ўмелi добра адпачыць пасля цяжкай працы, не забывалi i пра
Бога. На ахвяраваннi вяскоўцаў была збудавана царква. Людзi вельмi ганарылiся прыгожым храмам, якi стаяў на пагорку, шчыра малiлiся ў iм.
Аднойчы здарылася бяда. Напалi на наш край злыя ворагi. Хто гэта быў,
цяжка сказаць дакладна: за доўгую гiсторыю на нашай зямлi пабывалi розныя
захопнiкi. Мужчыны пайшлi ваяваць, а ў вёсцы засталiся толькi жанчыны, старыя i дзецi. Яны штодня наведвалi царкву i малiлiся за свабоду роднага краю,
за сваiх змагароў.
Хутка чужынцы дайшлi да вёскi, i жыхары схавалiся ад iх у царкве. Калi
ворагi пачалi бiць у дзверы храма, вяскоўцы зразумелi, што лiтасцi нiкому не
будзе, таму сталi горача малiцца, просячы ў Бога паратунку. I адбыўся цуд:
храм з усiмi вернiкамi знiк пад зямлёй на вачах раз'юшаных ворагаў.
...Вайна не цягнулася вечна, i чужынцаў выгналi з нашай зямлi. Вярнулiся
абаронцы ў вёску, а там нiхто iх не сустрэў. Мужчыны не ўбачылi нi сваёй прыгожай царквы, нi любiмых бацькоў, жонак i дзяцей. Паднялiся на гару, дзе быў
храм, i горка заплакалi.
Раптам яны пачулi царкоўны звон, што гучаў пад нагамi. Сэрцам адчулi, што
тут адбылося. Перад вачыма ўсiх ваяроў паўстала карцiна трагiчных падзей.
Пагаравалi мужчыны, аднак вырашылi застацца ў роднай вёсцы. Яны аднавiлi ўсё, акрамя царквы...
Хоць прайшло нямала гадоў, але кожны, хто ўзыходзiць на месца былога
храма, чуе царкоўны звон з-пад зямлi...
Ш — школа. Гэта заняткi для пачатковых класаў, якiя ў Лагазе пачалi праводзiць у 1931 годзе. Гэта цагляны будынак, узведзены ў 1961 годзе, рэканструяваны праз 20 гадоў, урокi ў якiм вядуцца i сёння. Гэта невялiкi дамок, у якiм
на працягу не аднаго дзесяцiгоддзя вясковыя дзецi вучылiся iграць на баяне.
Гэта настаўнiкi, мясцовыя i прыезджыя, якiя шчыра дзялiлiся i дзеляцца са
сваiмi вучнямi ведамi, вопытам, дабрынёй. Гэта дом ведаў i сяброўства для
дзяцей i дарослых. Гэта душа вёскi.
Паэт з Янушкавiч Аляксандр Рагачоў выказаў у адным з вершаў наступную
думку: калi ў вёсках зачыняюць школы, то быццам зачыняюць душы. Спадзяюся, гэтага нiколi не здарыцца ў Лагазе — вёсцы, дзе выхоўвалася i сталела
мая душа, дзе быў напiсаны першы верш i сустрэтае першае каханне, дзе
жыла, расла i была шчаслiвая...Я!!!

Кастусь Калючы
празаiк. Скончыў Полацкi дзяржаўны ўнiверсiтэт.
Друкаваўся ў «Лiтаратурнай Беларусi». Нарадзiўся
ў 1982 годзе ў Полацку. Жыве ў Наваполацку.

крытыка публіцыстыка эсэ 165

Непашчы

Прысвячаецца Аляксандру i Раiсе Калiтухам
— Паедзем? — спытаў я маму i сястру, гледзячы з машыны на дарогу. Гэта
быў звычайны беларускi вясковы гасцiнец без пакрыцця, якi ўвесну i ўвосень
ператвараўся ў непраходную стужку зямлi, знявечаную сельскагаспадарчымi
машынамi. Але зараз дарога выглядала крыху iначай — за час зiмняга спачыну яе раны нiбыта загаiлiся, i перад намi ляжала некранутая паверхня з
тонкага лёду i снегу. Пачуўшы не зусiм упэўнена агучаны дазвол (знайшоў,
пра што спытаць у жанчын), я вырашыў, што наш старэнькi форд яшчэ варты,
каб на яго разлiчваць.
Рухавiк роў нiбы незадаволены ўключанай другой перадачай, але спраўна дапамагаў аўто ўгрызацца ў напаўзамёрзлыя калюжыны. З кожным рэзкiм рухам стырна шматкi глiны разляталiся ва ўсе бакi. На палове шляху мне
здалося, што я пашкадую аб сваёй самаўпэўненасцi, але праз метраў трыста
паверхня стала цвярдзейшай, i машыну ўжо не кiдала так моцна. Пачыналася
вёска Непашчы.
— Давай спынемся на хвiлiну, — прапанавала сястра. Можно было б не
казаць — мы заўсёды спынялiся ля сядзiбы Калiтухаў.
Невялiкая хата ля дарогi вiтала адлюстраваннем у вокнах яшчэ нiбыта сарамлiвага, а таму негарачага вясновага сонца. Нiчога не змянiлася навакол.
Самотна стаяць лазня, гаспадарчыя пабудовы. Зямля чакае плуга.
Уздоўж дарогi, што вядзе з суседняй вёскi Корсакава, — шэраг яблыняў.
Яны ўжо вялiкiя i штогод бескарыслiва засыпаюць узбочыну сваiм ураджаем.
Дзядзька Саша неяк сказаў жартам: «Як мяне не будзе, мо хто ўспомнiць, што
жыў тут дурань адзiн, што насадзiў столькi яблыняў»...
Побач з вёскай — могiлкi. За апошнiя гады амаль усе насельнiкi навакольных вёсак знайшлi тут апошнi спачын. Непашчанскiя могiлкi прымаюць нябожчыкаў i дагэтуль — нават з горада.
На магiлах яшчэ ляжыць снег. Дзе-нiдзе ў праталiнах вiдаць леташняе восеньскае лiсце. Мацi кажа, трэба будзе прыбраць наступным разам, бо пакуль
рана.
Велiчэзныя бярозы i сосны па-ранейшаму ахоўваюць цiшыню месца...

***
Паводле кнiгi «Памяць. Ушацкi раён», вёскi Непашчы 1-я i Непашчы 2-я не
iснавалi ўжо ў 2003 годзе. Насуперак афiцыйнай версii аб неiснаваннi сям'я
Калiтухаў стала жыла ў вёсцы i вяла даволi вялiкую гаспадарку да 2012 года.
Прыязджалi дзецi i ўнукi, завiтвалi сваякi. Калi адышоў у лепшы свет гаспадар,
цётка Рая мусiла з'ехаць да сваёй дачкi ў горад.
Штолета я частуюся яблыкам з дрэўца, што расце акурат перад ганкам. З
яе яблыкi самыя салодкiя.
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Сэрца горада

Ахвярую Антосю Лёвiну

Гiсторыя не адарыла Наваполацк такiм паняццем як цэнтр. Тое, што натуральна для iншых, нельга ўжываць датычна гiганта беларускай нафтахiмii.
Не скажаш «сустрэнемся ў цэнтры», бо маецца толькi «вулiца без канца» —
Моладзевая, ну i яшчэ плошча, якая нi геаграфiчна, нi культурна не ёсць яго
цэнтральнай часткай.
Акрамя Моладзевай горад разразае напалам вулiца Калiнiна, i разам яны
ўтвараюць сваiм перасячэннем самае вялiкае наваполацкае перакрыжаванне. Гэта i ёсць цэнтр — адкуль бы ты не рухаўся, куды б не кiраваў, пешкi цi
за стырном, бадай, у большасцi выпадкаў твой шлях закране Моладзевую-Калiнiна.
Назiраючы за рухам на гэтым перакрыжаваннi, можна бачыць актыўнасць
горада: цi ён ужо прачнуўся i спяшаецца на працу, цi гэта выходны дзень i
ўсе лянiва сядзяць па хатах, цi гэта гадзiна-пiк, цi сёння нейкi марафон альбо
Дзень горада. Не выходзячы з дому, магчыма вызначыць надвор'е па вопратцы мiнакоў i дахах аўто. Нават настрой, самаадчуванне i жаданнi. Хвалi
машын i людзей сыходзяцца тут i разыходзяцца ў розных напрамках. Гэткае
сэрца горада...
Была цi то позняя вясна, цi то ранняя восень, але, як яно заўжды ў нас бывае, спякота нагадвала лета. Нiшто так моцна не выштурхоўвае людзей на
вулiцу з хаты, як пагодныя выходныя. Таты ганарлiва катаюць вазкi з сваiмi
нашчадкамi. Малыя рассякаюць паветра веласiпедамi...
У атачэннi машыны ДАI i «хуткай» з боку Калiнiна паварочваў на Моладзевую нейкi хросны ход. Невялiкая колькасць удзельнiкаў падказвала, што гэта
вернiкi не самай прадстаўнiчай у краiне канфесii. Сцiпла апранутыя i нават, як
здавалася, дужа сумныя для такога прыгожага дня.
Працэсiя рушыла далей. Я, жонка i наша дачка iшлi ў супрацьлеглы бок.
Адна жанчына з боку натоўпу, апярэдзiўшы нас на колькi крокаў, перайшла з
дарогi на ходнiк перад светлафорам i раптам павалiлася долу. Да яе iмгненна
падбеглi тыя, хто быў побач. Жанчына была сталага ўзросту. Страцiць прытомнасць такiм людзям у спёку не здаецца чымсьцi ненатуральным. Мужчына
выклiкаў «хуткую», iншая спадарыня дапамагла сабраць рэчы. Але я нiяк не
мог намацаць пульс, i мне падалося, што адсутнiчала дыханне. Неўзабаве на
твары жанчыны пачаў сiнець трохкутнiк памiж носам i ротам... У гэты момант
я адчуў тое, што могуць адчуваць тыя, хто хоць аднойчы губляў чалавека лiтаральна на сваiх руках. Не ведаючы, як дзейнiчаць, я пачаў рабiць штучнае
дыханне...
Жанчына апрытомнела акурат у той момант, калi «хуткая» спынiлася побач
з намi на ходнiку. Болей ад нас нiчога не залежала.
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Хвiлiну мы з сям'ёй iшлi моўчкi. «Ты ведаеш, што ты зараз зрабiў?» — нарэшце сказала жонка. Я нiчога ёй не адказаў. Павярнуўшыся назад, я заўважыў, што «хуткая» яшчэ стаяла. Я быў упэўнены, што ўсё будзе добра.
Горад працягваў сваё жыццё.

Тры пакаленнi
Мама заўсёды скардзiлася на тое, што мой бацька нiколi не вазiў яе на сваю
радзiму — Шумiлiна. «Што за сакрэты там у цябе?» — пыталася яна. Бацька
нiколi не адказваў, часам жартаваў, часцей маўчаў. Што да мяне, дык я трапiў
туды першы раз ужо дарослым, калi сур'ёзна захварэў дзядзька Барыс. Другi
раз — калi яго не стала. Тады на чыгуначным вакзале бацька сказаў мне, што
ў жыццi такiя падзеi здарацца яшчэ неаднойчы, i трэба быць моцным.
Больш з бацькам мы там не былi. Яго малая радзiма для мяне была заўсёды гэткай terra incognita, як i падзеi з жыцця маiх сваякоў i продкаў па бацькоўскай лiнii.
Дома ў кардонавай тэчцы захоўваюцца фотаздымкi. Самыя старыя — пачатку ХХ стагоддзя, часу маладосцi маiх прадзеда Фёдара i прабабулi Марыi.
Некаторыя маюць такую якасць, што цяжка паверыць, што яны былi зробленыя сто гадоў таму.
Бацька распавядаў крыху пра продкаў. Скласцi дэталёвы радавод i занатаваць усю вядомую iнфармацыю я не паспеў... Нiкога са старэйшых пакаленняў больш не засталося.
Прыйшлося пачынаць, абапiраючыся на тое, што памятаў з бацькавых
аповядаў. Найбольшай таямнiцай былi апошнiя гады прадзеда. Звароты ў
архiвы нiчога не далi. Нацыянальны архiў — звестак няма. Архiў КДБ — iнфармацыi не маецца. Кнiга «Памяць» увогуле яго не згадавае, нiбыта не
было чалавека.
Надзея знайсцi якiя кольвек дакументы марнее, i раптам —добрая навiна.
Вiцебскi архiў паведамляе, што ў дакументах аддзела Народнай адукацыi маюцца асабiстыя справы 1919-1920-х гадоў. А крыху пазней Шумiлiнскi краязнаўчы музей высылае мне бацькавы ўспамiны за 1985 год...
Еду ў Вiцебск. Дакументаў няшмат, але я гартаю iх не адну гадзiну. Праглядзеў кожны радок. Потым мне робяць копii самых цiкавых дакументаў, i я, не
на жарт усхваляваны, пакiдаю горад.
Па дарозе дадому на пачатку Шумiлiна зварочваю з трасы ўправа. Праз некалькi сотняў метраў спыняюся. Могiлкi. Я добра памятаю, што мне патрэбна
знайсцi дзве вялiкiя бярозы. Заблукаўшы, толькi з трэцяй спробы знаходжу
месца. З партрэтаў пазiраюць бацькавы мама i бабуля. Адразу вiдаць, што да
iх нiхто не прыходзiў гадоў дзесяць...
У галаве пачынаюць круцiцца — не, не ўспамiны, а тыя драбнiцы гiсторыi,
што сталi часткай мяне. Я прыгадваю прадзеда Фёдара, што ў гады вайны за
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дапамогу партызанам i падпольшчыкам быў зацкаваны сабакамi ў двары СД
(месца пахавання яго так i не знайшлi). Думаю пра прабабулю Марыю, што
даведалася аб гэтым праз больш чым трыццаць гадоў i не магла ў гэта паверыць. Успамiнаю iх сына Мiкалая, якому зламаў жыццё НКВД, пасадзiўшы яго
за краты за палiтычны анекдот. Праз колькi год Мiкалай прапаў без вестак на
фронце. Думаю аб бабулi Валянцiне (бацькавай мацi), што выгадавала траiх
дзяцей без мужа, якога таксама забрала пекла другой сусветнай. Сама яна
загiнула ў аўтамабiльнай аварыi...
Спакваля я адчуваю ўвесь боль трох пакаленняў. I раптам разумею бацьку,
якi пакiнуў родны кут — месца, пазначанае шнарамi гiсторыi. Пакiнуў, але не
забыў...

***
Праз некалькi тыдняў на магiлах бабулi i прабабулi з'яўляюцца кветкi, помнiкi ачышчаны ад моху, навокал насыпаны жоўты пясочак.
Мы з сястрой наведваем iх цяпер прынамсi раз на год.

Героi
Аўтамабiльны парадокс: адцягваць увагу кiроўцы ад дарогi можа ... сама
дарога. Еду па гарадской вулiцы. Тое, што зiмой было схавана пад iльдом i
снегам, зараз пазiрае на цябе бессаромна i нахабна. Чорныя дзiры ў дарожным пакрыццi караюць усiх, хто не паспявае зрабiць перад iмi рэзкiх перуэтаў.
Вулiца, што мае iмя героя, нараджае эмоцыi i думкi, нiяк не звязаныя з добрай
памяццю i ўдзячнасцю нашчадкаў.
Мне заўсёды здавалася, што некаторыя вулiцы Полацка названыя не ў гонар знакамiтых людзей, а каб iм за штосьцi адпомсцiць. Ёсць пэўнае калiва
цынiзму ў тых, хто надае мiкрараёну, якi штовесну патанае ў брудзе, iмя дзяўчыны, што загiнула падчас вайны ад рук нямецкiх карнiкаў. Хто ведае, дзе
знаходзiцца i як выглядае вулiца, што носiць iмя лётчыка, якi ўратаваў дзясяткi
сiрот на сваiм самалёце i ў апошнiм палёце згарэў жыўцом? Можна не ўзгадваць, у якiм стане знаходзяцца вулiцы двух найвялiкшых беларускiх песняроў.
Мiнулыя пакаленнi палачан былi больш лiтасцiвымi да герояў i не хавалi рэчаiснасць пад прыгожымi шыльдамi: Заканаўная, Канаўная, Гарбузоўская, Свiны
завулак. А калi не хацелася напружваць глузды — пасавала i Безыменная...
Павярнуўшы ўглыб полацкай ускраiны, бачу хлапчука гадоў двух-трох. Ён
стаiць адзiн на тратуары ў незразумелай (хатняй?) вопратцы i, крыху памарудзiўшы, крочыць акурат на праезную частку мне насустрач... Разам са мной
спыняецца з супрацьлеглага боку яшчэ адзiн кiроўца. Абодва выходзiм i, шукаючы позiркамi бацькоў малога, спяшаемся да юнага вандроўнiка.
Бяру на рукi хлапчука. Неўзабаве з'яўляецца нейкая жанчына i пасля нашых
натуральных пытанняў пачынае лямантаваць. З поўных шкадобы слоў стано-
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вiцца вядома, што бацькi сышлi ў пошуках выпiўкi i пакiнулi малога з бабуляй.
Праз хвiлiну на рагу абшарпанага цаглянага будынка заўважаем старую. Яна
не iдзе, яна спрабуе рухацца, абапiраючыся на кульбу, бо ад старасцi i хваробаў ужо амаль не трымаюць ногi...
Суседка просiць пазванiць або напiсаць куды, каб не загубiць дзiця. Пакiдаю сваю вiзiтоўку з нумарам мабiльнага, каб паведамiлi, калi будзе патрэбны
сведка. Хлапчук, седзячы на руках i ўзрадаваны незвычайнай увагай да яго,
пачынае штосьцi распавядаць на толькi яму зразумелай мове. Перадаем малога суседзям, якiя вяртаюць яго дадому.
— Дзякуй, што спынiлiся, — кажа мне другi кiроўца. Крыху здзiўлены словамi, я пацiскаю працягнутую мне руку, i мы раз'язджаемся па сваiх справах.
Праз свае справы i, як гэта заўжды бывае, праз звычайную ляноту я нiкуды
так i не пазванiў...
Раз-пораз я еду той самай вулiцай i мiжволi паглядаю ў бок двухпавярховай
спаруды (як там толькi могуць жыць людзi?). Малога я болей не бачыў. Цi хачу
я яго ўбачыць? А калi ўбачу, што тады? Я не ведаю...

Алена Масла
пiсьменнiца, журналiст. Аўтарка кнiг казак: «Каляды
з хроснай», «Таямнiца закiнутай хаты», «Першая
Прыгажуня» i iнш. Заснавальнiца i арганiзатар праектаў
«Лiтаратурная Масленiца», «Мiлашоўска-Мiлашаўскiя
чытаннi», арт-студыi «Казка». Нарадзiлася ў 1967 годзе
ў вёсцы Мiлашова на Мёршчыне. Жыве ў Мiнску.
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«Сонны» дзённiк
Я вяла «Сонны» дзённiк» са школы. Тры тоўстыя агульныя сшыткi, густа спiсаныя, былi нiбыта бартавыя дзённiкi касмiчнага карабля, на якiм я
штоноч выпраўлялася ў падарожжы. Касмiчны карабель мой не хiтрай канструкцыi — выглядаў то як звычайны ложак, то як канапа, а сон стаўся
не проста начным адпачынкам — другой рэальнасцю, iншым вымярэннем, у
якое мне быў дазволены ўваход.
Гэта былi вандроўкi блiзкiя, звыклыя — i далёкiя, настолькi далёкiя, што
ў сне станавiлася страшна ад разумення, што яшчэ iмгненне — i дарогi
назад не знойдзецца. Аднойчы так я бегла па зорах, як па рознакаляровых
мячыках, у адкрытым космасе; аднойчы, завiхураная ў нейкi паветраны калiдор, дапяла да касмiчных чорных дзюрак... Страшна было да жудасцi! Але ж i
захапляльна, i працягу чакаеш-не дачакаешся! Бывала, i працягi снiлiся — як
серыялы, з ночы ў ноч. Бывала, за адну ноч столькi пабачыш-перажывеш,
што нi адзiн серыял не дакажа... Я перачытвала свае дзённiкi i шкадавала
толькi пра адно: як бы нi стараўся, перадаць перажытае i ўбачанае ў сне
поўнай мерай не магчыма; яшчэ было шкада, што я не мастак...
А пасля аднойчы, развiтваючыся з пэўным адрэзкам свайго жыцця i адсякаючы яго, я засела палiць паперы. Лiсты, чарнавiкi... А найбольш мне не
дагадзiлi мае «Сонныя» дзённiкi»: каб не пашкадаваць, кiнула агню адразу
ўсе сшыткi... Вогнiшча прагна глытала iх: здавалася, не жарынкi, а зоркi з
маiх сноў сягалi ў цёмнае неба... Калi ж адумалася, ад занатовак пра далёкiя
галактыкi i палёты засталiся чорныя агаркi лiстоў, якiя жаласлiва шапацелi
пад жарснымi подыхамi ацiхлага i стомленага кострышча.
Выпадкова збераглося некалькi лiсткоў, выдраных з аднаго са спаленых
сшыткаў. Пасля з'явiлiся новыя занатоўкi — мой касмiчны карабель па-ранейшаму возiць мяне дзе захоча. I вельмi часта бывае, што менавiта ў сне
прыходзяць падказкi i адказы на пытаннi, з якiмi складана разабрацца ў жыццi рэальным.

18. 03. 1989
Усе соннiкi — лухта. Толькi сам чалавек можа вызначыць, што б «гэты» сон
значыў. У сне чалавек праяўляецца як у экстрэмальнай сiтуацыi, бо падсвядомасць ставiць перад табой задачу i падказвае выйсце — закладзенае дзесьцi
там, глыбока-глыбока i, можа, у жыццi яшчэ не выявiлася — а тут праявiцца i
прымусiць задумацца...
Можа, да сноў варта ставiцца як да iспытаў — каб нешта зразумець найперш у сабе самiм. Бо ўсе Сусветы — у табе самiм, i чалавек такi, як на карцiнах Сальвадора Далi — складаецца з мноства скрыначак, i чаго толькi ў тых
скрыначках не прыхавана: i добрага, i кепскага.
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***
Сню аднойчы: у краме з сяброўкай намерылiся нейкiя рэчы прыгожыя
скрасцi ды вынесцi. А я не пра тое думаю, што нягожа так рабiць, а пераймаюся, каб людзi не ўбачылi.
Добра ўразiў мяне гэты сон. Што гэта — усё дазволена, абы шыта-крыта
было? А жыць сумленна можна толькi тады, калi жывеш у згодзе са сваiм Сумленнем, а не круцiш галавой на бакi — што людзi скажуць...

***
Заходжу я ў нейкую абсерваторыю, дзе людзей ператвараюць у зоркi i выпраўляюць у розныя галактыкi. Дзяўчына прыгожая сядзiць пры стале i вядзе
ўлiк тым, хто становiцца зоркамi. Адчынена вакно, i нiбыта гэтае вакно — у
Космас, у Сусвет... Падыходзiць да вакна Ларыса, сяброўка, i лёгка, не задумваючыся, крочыць у невядомасць...
Я зайздрошчу ёй, бо ў мяне не стае рашучасцi — я думаю, як жа маё знiкненне бацькi перажывуць? Дзяўчына пра нешта пытае ў мяне, называе лiчбы,
праводзiць вылiчэннi i ўрэшце абвяшчае назву галактыкi, дзе я мушу стаць
зоркай. Мне страшна. Я прашу паказаць месца на небе, дзе буду жыць. Дзяўчына не задаволена маёй нерашучасцю, але падводзiць да вакна.
Пачалося самае цудоўнае, i цуд не толькi ў тым, што я бачу, але менавiта
ў тым, што ў сне я адчувала Сусвет, чула яго маўчанне... Праплыла перада
мной галактыка як згустак зорнага туману; потым — з закiнутымi дамамi, з
пустымi аканiцамi высачэзных дамоў i было зразумела, што гэта загубленая
цывiлiзацыя. Потым — у трэцяй галактыцы — з'явiлiся людзi, як на гравюрах
16 стагоддзя. Так цяжка было чамусьцi бачыць iх — не такiя яны, як мы, так не
хацелася з Зямлi iсцi да iх...
Перарвалася вiдовiшча тым, што ў абсерваторыi з'явiўся сябра i абвясцiў,
што мне пашчасцiла — я хоць зоркай буду, а яго ў iншую галактыку сантэхнiкам выпраўляюць, каналiзацыю рамантаваць...

***

I за гэты час яшчэ адзiн сон, на якi не хачу забыцца, таму занатую.
Я не ведаю, супраць каго i чаго было паўстанне. Але мноства людзей на конях, у даспехах спешылiся на пагорку над нашым возерам у Мiлашове. Калышуцца харугвы, на людзях — белае адзенне з чырвонымi палосамi па краях.
Наперадзе — найпрыгажэйшы ад усiх i я ведаю, што гэта — Хрыстос (магчыма, з Караткевiчаўскага «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi», чамусьцi думалася,
што адтуль).
Войска стаiць над абрывам, унiзе — вада. А дзень летнi — казка! У жнiўнi
такiя днi бываюць: спякотныя, цiхiя — толькi конiкi стракочуць. I смуга ў паветры вэлюмам калышацца.
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Мне даручаюць быць птушкай-вестуном. Абвесцiць людзям нешта важнае
i глянуць, цi няма дзе непрыяцеля... Я часта лётаю ў сне, але то ўцякаючы ад
некага, то дэманструючы сваё ўменне перад iншымi. I амаль заўжды палёту
перашкаджаюць правады высакавольтных лiнiй, я асцерагаюся зачапiць iх i
пакутую праз гэта, бо яны досыць нiзка вiсяць над зямлёй.
А тут здарыўся цуд, i быў толькi вольны палёт — без уцёкаў, выхваленняў i правадоў. I нават у сне я памятала, што нiколi не ўзнiмалася так высока — смуга, стаўшы ўжо там, на вышынi, аблокамi, нават зямлю засланяла...
Было так вольна, лёгка, столькi любовi i замiлавання ў сэрцы — не перадаць
словамi. А тады быў момант, калi я адумалася — так заглыбiлася ўвысь, што
не знайду дарогi назад! Ох, якiм жахам сцяла душу — у жыццi такога не перажывала нi разу.
...А паўстанне нашае скончылася тым, што з Хрыстом хавалiся ад пераследу, уцякалi на матацыкле.

1996. Пажар
Сню — уся Зямля ў агнi. Гараць дамы, музеi, бiблiятэкi. I сярод гэтага суветнага пажару бягуць людзi. Вольныя, лёгкiя, бягуць не таму, што iм страшна —
яны не баяцца агню. Бягуць да сваёй, толькi iм вядомай, мэты, не зважаючы
на пажар.
Я разумею, што гэта — душы. Чую голас: «Усё на Зямлi можна знiшчыць.
Усё! Апроч душы чалавечай.»

Студзень 1996. «Досыць уцякаць»
Мяне пераследуе нехта вялiзны, жудасны. Я бягу штосiлы, каб уцячы ад
яго, схавацца — а ён гiганцкiмi крокамi скача след у след, i ратавацца ад яго
пераследу не магчыма.
За iм па зямлi паўзе гнiлая вада, густа замешаная на сапрэлых водарасцях.
Яна плыве, залiваючы ўсё на сваiм шляху. Там, дзе толькi стаяў лес, красавалi кветкi, блiшчэла возера — утвараецца балота.
Перад сабой, на пагорку, бачу шацёр. Разумею, што ў iм можна стаiцца.
Высiльваюся, падскокваю — i ўжо не бягу, а пералятаю да шатра.
У сярэдзiне ўтульна. Кострышча, абкладзенае камянямi. Чыгун з гарачымi
зёлкамi. Калматая скура пад нагамi.
Сцiшваюся, бо чую над шатром цяжкое дыханне таго вялiзнага, што гналася за мной. Яно коратка ўцягвае паветра i доўга выдыхае яго: «Хх-хооооооо!»
Вынюхвае, шнарыць вакол. Але — з палёгкай адзначаю я — падобна, што нi
шатра, нi мяне не бачыць.
Iмгненне кароткай радасцi, а пасля становiцца яшчэ страшней, чым падчас
бегу. Бо бяздзейнасць пад нацiскам гэтага доўгага бесперастаннага дыхання
здольны давесцi да вар'яцтва.
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Робiцца нясцерпна. Падхоплiваюся i расхiнаю завесу шатра. «Досыць уцякаць!» — чую магутны голас, i гэта надае мне рашучасцi. Раблю крок наперад.
Нябачны войкае, квокча, нiбы атрымаў па галаве, дыханне яго слабее i ацiхае зусiм. Брудная жыжа, якая плыла за iм след у след, згортваецца ў кропку
i знiкае. Перад вачыма — зiхоткi лёд, якiм пакрыта ўся зямная паверхня i якi
iмклiва ператвараецца ў чысцюткiя ручаi.
«Досыць уцякаць!» — чую я зноў.

Люты 1998. «Нiкога не бойся»
Ноч. Я сяджу на разорах у полi. Ветрана. Хмары па небе лятуць шалёным
лётам. Кроны дрэваў, як падатлiвую траву, хiлiць на адзiн бок, i галiны сцеляцца паралельна зямлi. Але — цiша. Такая цiша, што мне думаецца — я ў
адкрытым космасе. Насамрэч я — перад шафай з адчыненымi дзверцамi: яна
стаiць сярод узаранага поля. Акуратна, па палiчках, у ёй раскладзены качаны
капусты. Хтосьцi, нейкiя кiраўнiкi, будуць iнспектаваць маю працу, ацэньваць
яе менавiта па тым, як я адбiрала капусту.
Я ведаю, што ў полi былi качаны, якiя камiсii спадабалiся б бясспрэчна —
правiльна круглыя, тугiя i зялёныя. А я павыбiрала тыя, што ўпадабала за незвычайнасць — з рознакаляровымi лiстамi, са шкляной храпкай, а вось яшчэ
адзiн, паточаны — але ж дзюрачкi на iм складаюць адмысловы ўзор.
Сяджу, чакаю прысуду. Нiбыта разумею ўжо, што трэба было гэтыя, незвычайныя, прыхаваць у другiм шэрагу, а паперад iх выкласцi звыклы стандарт.
«Вышлюць цяпер на край свету», — думаецца мне, i на душы маркотна-маркотна. У полi не засталося нi качанчыка, каб замянiць абраныя мной. Толькi
разоры.
Вецер ацiх. Выглянуў месяц. Ён свецiць неяк дзiўна — не рассейваючы
святло, а ў адну кропку. Кропка гэта расце, наблiжаецца — i я бачу высокага
старога з доўгiмi белымi валасамi i барадой, з аголеным торсам, у шырокiх
чорных нагавiцах нiжэй кален. У яго строгi выраз твару, вочы строгiя. Але я яго
зусiм не баюся — не тое, што камiсii, якая марудзiць i ўсё не iдзе.
Стары падыходзiць да шафы, бярэ ў рукi i ўважлiва аглядае кожны качан.
Ухвальна кiвае: «Абiраеш не дзеля камiсii. Дзеля праўды. Нiкога не бойся».

Лiпень 2010. «Дабрахоць на катаргу не вяртаюцца!»
Толькi адшумела залева. Хмары сплываюць, падзялiўшы наваколле на
дзве часткi. Адна — залiтая сонцам, шматколерная, бо пасля дажджу на кожнай красцы грае вясёлка. Да таго ж, тут рапсавае поле. Яго яркая жаўцiзна
яшчэ дадае святла — i так хораша, што хочацца ў скокi пусцiцца.
На другой палавiне атрамантавыя хмары паўзуць нiзка, ледзь не кранаючыся збажыны. Там яшчэ бушуе навальнiца, круцiць вецер i ляскаюць перуны.
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Стаю на сцежцы, якая акурат у мяне пад нагамi раздвойваецца. Адна вядзе
да залiтага сонцам рапсавага поля, другая — пад цяжкiя чорныя хмары.
Чую ўмольнае: «Дабрахоць на катаргу не вяртаюцца!»
Але ж там, дзе сонца, i так усё хораша. Можа, патрэба ўва мне якраз там,
дзе цёмна?
Я абiраю сцежку, якая вядзе за навальнiцай.

02. 06. 2013. Разам
...Трэба iсцi на важны сход, дзе вырашаецца лёс нейкага князя. Я прыхiльнiца гэтага князя, як i большасць людзей, якiя жывуць у маёй краiне. Шмат хто
выпраўляецца ў дарогу, на сход. Рушу i я.
Шлях наш ляжыць праз падземныя лабiрынты. Чаго там толькi няма! Багата прыбраныя пакоi, прычым гэта — нiбы дэманстрацыя стыляў розных эпох.
Рэнесансу, ампiру, мадэрну — да хайтэку.
Абапал умоўнай «дарогi» ў лабiрынце насыпана каштоўных камянёў. Мне
так карцiць выкалупаць хоць адзiн — яны ляжаць нiбыта ў застылых рэках з
кiсельнымi берагамi. Але — не, думаю. Колькi ўжо ў казках панапiсана пра розныя спакуслiвыя штучкi, не буду я кранаць гэтых каштоўных камянёў.
Мiж тым, па лабiрынце мяне нясе нiбыта ветрам. Цяга такая, што займае
дух. Я апынаюся ў вялiкай зале. Яна поўная людзей, сучасна апранутых. Гэта
тыя, хто выправiўся падтрымаць князя. Раптам яны пачынаюць смяяцца з мяне i тыцкаць пальцамi ў мой бок. Маўляў, таксама прэцца, а хто яна такая!
Я маўчу, не адказваю на насмешкi. Мне трэба прыслухоўвацца да ўнутранага голасу, якi падкажа, калi належыць рухацца далей.
Тым часам усе адкрываюць шматлiкiя дзверы ўздоўж калiдора. Я бачу, што
ва ўсiх пакоях на падлозе — дарагiя дываны, на сталах — кандэлябры са
свечкамi, а на сценах — крутыя плазменныя тэлевiзары.
Усе пачынаюць разыходзiцца па абраных пакоях, i толькi я маруджу — нейкiя капялюшыкi прымяраю. Раптам адчуваю штуршок, разварочваюся i iду да
дзвярэй, якiя да гэтай пары не бачыў нiхто.
У пакоi — нiякiх прыкрас. Толькi калярова-змрочны туман i хiсткiя ценi. Мне
страшна. Але я набiраю паветра ў грудзi i раблю крок наперад. Мяне iмгненна падхоплiвае вiхура i нясе сярод густога туману, сярод ценяў, дотыкi якiх я
выразна адчуваю.
«Ратуй, Божа, ратуй, Божа, ратуй, Божа!» — як заведзеная паўтараю я — i
паперадзе ўсiх апынаюся ля падножжа гары, на якой iдзе бiтва.
Гара ж, як я разумею, бачная не ўсiм. Яна нiбыта ў Лошыцы, i вакол нават
будаўнiчыя работы вядуцца. Паўсюль капачы, рабочыя... Але гэта — у рэальным жыццi. А я ў паралельнай рэчаiснасцi, якой рабочым не вiдаць, i гара тут
нейкая проста сiвая.
Князя схапiлi нелюдзi i трымаюць, занёсшы над iм кiнжал... Тыя, што ўнiзе — рабочыя, гараджане — раптам пачынаюць бачыць тое, што адбываецца
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на гары i стаяць, задраўшы галовы ўгору, назiраюць... Наўкол ўсё пачынае
рухацца, аджываць, нехта крычыць: «Пачакайце! Яна паспела!..»
Князя адпускаюць, але гэта часова — я павiнна канчаткова адбiць яго ў нелюдзяў, змагацца за яго.
Перш, чым бiцца, я гляджу ўнiз, да падножжа гары. Людзей там i так не
шмат, але i яны пачынаюць разбрыдацца куды каторы. Я крычу iм: «Людзi! Вы
куды? Без вас жа не будзе нiчога! Трэба быць РАЗАМ!»
Нiбыта гэтае РАЗАМ i ёсць галоўнае, ключавое слова, i пасля яго прамаўлення адбываецца перамога, а мяне зрывае ветрам з гэтай ужо гары i нясе
некуды далей. Мне ўжо не страшна, мне — вольна.
...Раптам на гары з'яўляецца Андрэй Федарэнка, апрануты ў багаты шаўковы халат, з цюрбаном на галаве, у кожнай руцэ — па шаблi. Ён пачынае
круцiць шаблямi ў паветры так, што нелюдзi разбягаюцца хто куды, i на гары
становiцца чыста i цiха.
...А я — паляцела!
Сон ёсць сон ...

Лiпень 2013
Сню, нiбыта вялiкай сяброўскай грамадой мы жывем далёка ад свету, якi
называюць цывiлiзаваным. Сярод непралазнага пушчанскага лесу — вялiкая
сонечная паляна, на якой не проста наша жытло, а сама паляна i ёсць — наша
жытло. У нас няма галоўных i падначаленых, мы ўсе на гэтай залiтай залатым святлом паляне — роўныя. I адзенне на ўсiх — белае, пералiвiстае, нiбы
з перламутру. Яно акумулюе сонечнае святло, якое нас i жывiць. Тут няма
патрэбаў нi ў чым, таму i грошай — няма. I кожны мае магчымасць займацца
выключна тым, што любiць: на паляне малююць, спяваюць, пiшуць. Турбот у
звыклым сэнсе — нiякiх!
I раптам мы даведваемся, што для аднаго з нас белае адзенне — толькi
прыкрыццё. Што пад iм хаваўся зайздроснiк, якi стаў здраднiкам i выдаў нас
нейкiм страшыдлам. Мы ведаем, што страшыдлаў шмат, што адужаць iх — няма нават шанцу. Але яны iдуць на нас, i раптам усе жыхары паляны аказваюцца ў шаломах, кальчугах, з мячамi i шчытамi ў руках. Мы мусiм абараняцца! У
мяне меч — двуручны, цяжкi-цяжкi.
Я бачу страшыдлаў. Яны ростам з хвоi, таўстыя, колеру балотнай тванi, з
вырачанымi вачыма, усе ў бародаўках. Яны бяззбройныя, але навошта iм тая
зброя — яны проста iдуць на нас i рагочуць, i лёгка пераломваюць пальцамi
дрэвы. Яны ступаюць — i нехта апынаецца пад iхнiмi нагамi-слупамi расцiснутым. Зброя ў нашых руках выглядае проста насмешкай.
Я бачу, што засталася на паляне адна, сам-насам са страшыдламi, якiя
нават не зважаюць на мяне, не глядзяць у мой бок — а проста iдуць i дратуюць паляну. Але я падымаю меч i замахваюся на аднаго. Меч цяжкi-цяжкi для
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мяне, а страшыдла хукнула — i я разам са зброяй падаю на зямлю. Ляжу нiц,
а яны iдуць, пераступаючы цераз мяне, жудасна рагочуць i кладуць кароўскiя
ляпёшкi проста на мяне...
Ад жудасцi я вось-вось сканаю. Я толькi паўтараю: «Госпадзi, Госпадзi, Госпадзi!»
...I раптам вакол цiшэе i навалач знiкае з паляны, знiкае з далягляду.
Я падымаюся з-пад наваленых iмi куч, атрасаюся — i бачу, што адзенне на
мне па-ранейшаму зiхотка-белае.

Чэрвень 2011. Дзiсенская, 13
Гара
На ўездзе ў мястэчка — гара. Як сказалi б аўтамабiлiсты — з зацяжным
спускам. Альбо з крутым пад'ёмам. Гэта ў залежнасцi ад таго, трэба ў мястэчка трапiць цi выехаць з яго. Урэшце, усё адно — пакуль тут не паклалi асфальт
i гару не падраўнялi, у дождж цi галалёд нечага было i думаць нi спусцiцца па
ёй, нi падабрацца пад яе. Каму «шчасцiла» ехаць у непагадзь, кiдалi транспарт
на подступах да гары ды пускалiся шукаць ратунку. Зiмой — да аўтобуснай,
дзе напагатове быў пясок у скрынi i дзяжурнае вядро. Падсыпалi гару — каб
было не так слiзка. У залеву iшлi па хатах — прасiць, каб якi гаспадар выручыў
дошкамi: падкласцi пад калёсы, калi машына загразала.
Зараз не разабраць — галалёд на гары, цi яна размоклая ад дажджу. Тут
адначасова нiбыта зiма — але нiбыта i восень. У машыне — мы з сястрой, малыя, i тата з мамай. Ехалi на госцi да бабы з дзедам за семдзясят кiламетраў
ад сваёй хаты, i вось — наш першы на вёску «Жыгуль», у якiм мы з нечуванымi камфортам i хуткасцю дабiраемся да Лужкоў, пасуе перад гарой i спыняецца, не давёзшы нас з якi кiламетр да пункта прызначэння. З нас памочнiкi
слабыя, i тата выпраўляецца ў мястэчка, шукаць мужыкоў, каб падпiхнулi машыну: ёсць i такi спосаб гару адужаць. Мы застаемся чакаць у «Жыгулi».
Аднак — дзiўна! Ракi тут раней не было. Я добра памятаю — яна дарогi не
пераразала: пакручастая Мнюта цячэ сваiм шляхам, не замiнаючы руху машын, хадзе людзей, статку.
Але ж нешта змянiлася ад той пары, пакуль я не была ў Лужках.
Гара абрынулася, адкрыўшы сваё нутро з чырвонай глiны, нiбы тлумачыла
кожнаму, чаму ў дождж яна становiцца такой сама слiзкай, як i ў галалёд. А
на зямлi, нiбы пасля землятрусу, адбыўся раскол i ўтварыўся глыбокi яр, да
краёў напоўнены вадой.
Але ж мне трэба, мусова трэба ў Лужкi! Мяне туды нiбыта вяроўкаю цягнуць. Я не магу чакаць, калi адновяцца шляхi-дарогi, таму без роздуму скачу ў
ваду. Яна iмклiвая, як бывае ў горных рэках, i каламутна-чырвоная.
Побач са мной апынаецца шмат людзей. Яны не плывуць — iх проста нясе
цячэннем. «Ты, галоўнае, не тузайся i не крычы, — кажа, праплываючы побач,

178
мая бабуля Алена. — Наглытаешся вады, ацяжалееш — пойдзеш на дно. А
так — вынесе». Я аддаюся плынi — i раптам апынаюся на аўтастанцыi.
Маленькая я, што толькi вiрыла разам з iншымi ў вадавароце — у белых
гольфiках i з вялiкамi бантамi ў косах — сядае ў аўтобус i махае мне букетам
гладыёлусаў.

Свята
Я стаяла б i глядзела дзяўчынцы ўслед, але ж i так ужо прамарудзiла час. У
Лужках вялiкае свята, поўна народу з усяго свету. Мастакi, артысты, журналiсты i пiсьменнiкi. Пiсьменнiкаў — найбольш. «А, — здагадваюся я, — гэта сюды
перанеслi свята пiсьменства. А мяне прызначылi распарадзiцелем...» Што ж,
лагiчна, бо ў маленстве ўсе сцежкi тут вытаптаныя i каму, як не мне, ведаць,
як найлепш зладзiць свята.
Каля аўтастанцыi царква. Насупраць — школа. Праўда, у ёй даўно ўжо не
вучацца, перабралiся ў новую, на другiм канцы мястэчка. Але хiба параўнаеш
пабудову, уторкнутую сярод чыстага поля, з гэтым дыхтоўным будынкам у
засенi высокiх таполяў... Я ведаю, што таполi спiлавалi, i замест iх на ўездзе
ў мястэчка цяпер раскашуе быльнёг. Сярод яго — з размахам распачаты i на
паўдарозе кiнуты, бо не хапiла грошай давесцi да ладу — фантан. Усё, што паспелi зрабiць — выкапалi пад яго ямiну i з бетону выштукавалi кола-бардзюр.
Каб не разбуралася, яго захiнулi некалькiмi радамi тоўстага цалафану i ўвязалi вяроўкамi. Але ад часу падраўся цалафан, i вецер забаўляецца, тузаючы
шапяткiя лахманы i вызваляючы з iх абдымкаў бетоннае кола.
Я памятаю, што недзе там, у iншым жыццi, таполяў даўно няма, i няма прахалоднага ценю, якi дарылi iх шаты ў спякотныя днi. Але тут, на свяце, усё як
трэба — i таполi на месцы, i ў будынку школы ўсе як адна цэлыя шыбы. Гэта
радуе: «Выдатна, пасля набажэнства павяду гасцей на выступ да вучняў».
Толькi я так падумала, усчалася тапалёвая завея.
— Ды што гэта! — узвышаю я голас, бо шаноўныя госцi пачынаюць чыхаць,
кашляць i сморкацца ў насовачкi. — Цяпер на тапалiны пух не сезон!
— Тут сезон тады, калi таполям надумаецца! — кажа касiрка з аўтобуснай
i падае мне з вакна расклад мерапрыемстваў. — Ты, галоўнае, не забудзься
людзей накармiць. Хочаш, я iх у сталоўку завяду?
Сталоўка — праз парк. Пакуль я разважаю, цi варта касiрку браць у памочнiцы, яна перакiдваецца ў казу з каралямi на шыi.

Каза
Каза выходзiць на двор, замыкае дзверы ў аўтобусную i пачынае раздаваць
усiм, хто таўчэцца на пляцы, кветкi з кошыка.
Кошык нейкi бяздонны — кветкi ў iм не закачваюцца i дзiвяць разнастайнасцю. Валошкi, нарцысы, сланечнiк, лотаць, калючыя дзяды... Госцi прымаюць
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кветкi i пачынаюць спрачацца, хто першым пабачыў казу i каму належыць яе
апiсаць. Даходзiць ледзь не да бойкi! Але вось каза гучна мэкае — i кветкi ў
руках гасцей ператвараюцца ў лебяду, а яна сама, трасучы хвастом i матляючы галавой, кiдаецца на недалёкi выпас. «Якое дурное стварэнне, — думаю
я, — добра, што не даверыла ёй людзей кармiць».
Я толькi крутанулася бегчы ў сталоўку да кухарак, як працяла: «ПРАЗ 10
ХВIЛIН НАРАДА!» Без гэтай нарады нельга гасцей нi ў царкву пускаць, нi ў
школу на выступ. I кармiць iх пакуль не належыць.
Я памятаю, што нарада — у самым канцы вулiцы Дзiсенскай. Доўгая, праз
усё мястэчка, вулiца. Але калi бегчы што ёсць духу — паспею.
Процьме гасцей, якiя таўкуцца вакол, тузаюць за рукi, хапаюць за падол, я
падаю знак — як штуршок — i яны нiбы забываюццца на мяне.

Вулiца
Я пускаюся бегчы сцежкай, якая шнуруецца ўздоўж дарогi. Правiльна, думаецца мне, што да свята садралi з брукаванкi шэрую свiту асфальта — такую
ж бязлiкую, як паўсюль. Дзiсенская — вулiца старая, камянi яе брукаванкi — нiбыта iероглiфы.
У дзяцiнстве думалася, што дарогай па нашай вулiцы ходзiць шмат шчаслiвых людзей, бо да паняцця «шчаслiвы» акурат дапасоўваўся колер пяшчотнаружовых, нiбы пацалаваных сонцам на досвiтку, камянёў — яны ў брукаванцы
пераважалi. Шэрыя, звычайныя, мяне мала займалi. А былi яшчэ смаляначорныя, са слюдзяным бляскам. Яны раз-пораз перабiвалi ружова-шэрае
палатно, удзень — адлюстроўваючы сонца, уначы — збiраючы месяцовае
святло. Штораз, iдучы па Дзiсенскай, я старалася ступiць на iх, нiбы менавiта
яны хавалi ў сабе неразгаданыя таямнiцы i мелiся падзялiцца iмi з самым настойлiвым хадаком. Зараз жа я спяшаюся, бягу прамой сцежкай — скакаць па
камянях, як зайцу, мне не выпадае.
Прабягаю паўз хату, ля якой расце разложыстая вiшня. Калiсьцi наш дзед
набыў у гаспадынi ягад з гэтага дрэва i прынёс дамоў — сабраных са свайго
на араву з дваццацi унукаў, якiя з'ехалiся ў дзедавай хаце на лета, не хапiла. А
малыя сёстры падумалi, што дзед адкупiў дрэва назаўжды, i наступным годам
пайшлi рваць ягады. Вылецела сварыцца на iх гаспадыня, а малыя даводзiлi,
што дзед за ўсё заплацiў... Вось, глядзiць цяпер на мяне тая самая гаспадыня
вiшнi з вакна i кiвае пальцам: «Ягад не руш!»
Мне некалi займацца абы-чым.
Мiнаю хату Мяцелiчыхi — швачкi, якая шыла гадамi, але заказчыцы яе не
кiдалi. Бо крой i шво ў Мяцелiчыхi былi як з Парыжу, i таму ў чаргу да яе нават
сталiчным моднiцам было не дабiцца.
— Зайдзiся, — клiча мяне Мяцелiчыха, седзячы ў двары за машынкай. —
Твая мамка як дзеўкай была, прынесла адрэз у гарохi. Давай модную кофтачку пашыю!
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Я адмоўна кручу галавой — якiя зараз кофтачкi — i вiтаюся з бабай Стасяй
з суседняга двара. У цёмнай плюшавай фуфайцы, доўгай спаднiцы, вылянялай хустцы баба, падобная да Ягi, сагнуўшыся ў тры пагiбелi i падпёршыся
кiйком, стаiць ля сваiх веснiчак. Хоць i не добра так пра памерлых, але я не
люблю яе. Калi не прыедзеш да дзеда, яна вечна таўчэцца ў нашай хаце, нiбыта сваiх спраў няма. Нашай бабе прысесцi некалi, а гэта пасялушнiчае. I
пахвалiць яна ўмее так, што адчуваеш сябе дурань дурнем.
«Глянь ты, — штораз кажа яна нам з сястрой пры сустрэчы, — як ваша
мамка выправiлася — каралева! А была ж нiякенькая — недарослая, крываногая...»
«Сама ты крываногая!» — паспяваю падумаць я, i баба Стася, задраўшы
спаднiцу i дэманструючы ногi колам, клыпае да хлявоў.
Мне становiцца шкада яе — усё ж на тым свеце яна ўжо не пераменiцца. I
я кiдаю схопленую на хаду грудку зямлi ёй у двор. Кранаючыся травы, зямля
перакiдваецца ў браткi.

Студня
А вось леваруч хата Таўкачыхi i студня каля яе. Студнi я баялася, бо дашак над ёй быў збудаваны ледзь не на зямлi. Варта было крыху нахiлiцца,
падацца ўперад — i скулiшся, бо цымбравiна нiзка — дзiцяцi ледзь да калена
дастае. Аднойчы, калi я рашылася зачэрпнуць вады — ад страху перад цёмнай безданню ўпусцiла вядро. Дзед пасля даўжэзнай жардзiнай з кручком на
канцы доўга цягаў па дну, каб дастаць яго.
Я i цяпер не наважуся да студнi наблiзiцца. Але на лаўцы ля яе сядзiць старая Таўкачыха. Хустка збiлася, з-пад яе тырчаць касмылi сiвых валасоў.
— Што, i ў сваю хату не зайдзешся? — дзiвiцца Таўкачыха. — Гэта ж Дзiсенская, 13, ваш дом. Калi ў студню нырнуць — нi хвiлiнкi не страцiш, — абяцае
мне яна.
Я памятаю, што ў старасцi Таўкачыха звар'яцела, але менавiта праз гэта
слухаюся яе. «У яе iншая свядомасць, — думаю я. — Яна i пра тое, што я спяшаюся, аднекуль ведае. Дык чаму б ёй тут усе хады-выхады не знаць?» Тым
больш, што трапiць у дом, якi нядаўна пабурылi i на яго месцы пабудавалi
новы, сучасны, мне хочацца нясцерпна.
Таўкачыха кiвае пальцам, i мяне цягне да студнi як магнiтам. Праз дарогу
ад хаты бабы Стасi да студнi я не пераходжу, не перабягаю — мяне ўзнiмае
невысока па-над зямлёй тая сiла, якая сыходзiць ад пальца Таўкачыхi, i я перасоўваюся, не зрабiўшы нi крока. Раз — i апынаюся ля адчыненага вечка.
Таўкачыха садзiць мяне ў вядро i павольна апускае на дно. Звiнiць ланцуг, рыпiць ручка — i гэтыя гукi рэхам рассыпаюцца ў сярэдзiне студнi: яна
пустая.
Я апынаюся ў дзедавай хаце.
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Люстэрка
Колькi тут людзей — не прабiцца. Людзьмi поўная прыхожка — так завецца
пакой, у якi трапляеш з сенцаў, ён вядзе ў залу i спальню. Усе апранутыя ў
цёмнае адзенне, у жанчын на галовах чорныя хусткi.
«Нехта памёр, — думаю я. — Тут часта памiраюць».
Я праточваюся памiж людзей i заходжу ў залу. Бачу нябожчыцу ў доўгай
брунатай сукенцы. На нагах у яе — чорныя туфлi з квадратнымi насамi i блiскучымi спражкамi. Я пачынаю пiльна ўглядацца ў гэтыя спражкi, кратаю iх, заўважаю звязаныя бiнтом ногi... «Ах, — згадваю я, — гэта ж наша цётка Лёдзя
памерла. Пахаванне, з якога я памятаю сябе ў Лужках».
Я аглядаю ўсiх, хто сядзiць пры нябожчыцы. Бачу душы памерлых раней —
i Валодзi, i Стася, i зусiм маленечкай дзяўчынкi — яна магла быць старэйшай
у сям'i, але пражыла ўсяго некалькi месяцаў...
«А вось гэта, — перашэптваюцца яны памiж сабой, паказваючы на суседнюю лаўку, дзе кiваюцца самотныя ценi, — далёкiя сваякi, якiя жывуць на Поўначы, не паспяваюць прыехаць, каб адвiтацца з Лёдзяй, але адбiлi тэлеграму,
што «душой з вамi...»
Раптам памерлыя заўважаюць мяне, ветла ўсмiхаюцца, уздыхаюць нiбыта з палёгкай — i сплываюць праз вялiкае люстэрка, што вiсiць над круглым
сталом.
«Дык вось што гэта за люстэрка! — апякае мяне згадка. — Шлях на той
свет!»
Я баюся люстэрка. Калi мы прыязджаем у Лужкi, мяне звычайна кладуць
спаць на канапе ў зале, дзе яно вiсiць. Я хаваюся пад коўдру з галавой, але
мне выдае, што люстэрка цiкуе за мной, толькi i чакае, каб я вытаркнула руку цi
нагу... Яго вялiкае палатно, апраўленае ў чорную раму, заўжды нiбы зацягнутае
туманам — мый не мый. У правым верхнiм куце люстэрка выгравiравана кветка
лiлеi. Уначы яе пялёсткi ператвараюцца ў шчупальцы i цягнуцца да канапы, дзе,
скруцiўшыся абаранкам i стаiўшы дух, я адчайна стараюся заснуць.
«Не забыцца дзеду сказаць, няхай збудзе», — зларадна думаю я, бо цяпер
маю доказ, што люстэрка гэтае — адна з прычын, чаму раз-пораз у нашай
хаце збiраюцца апранутыя ў жалобу людзi... Пакуль жа я хапаю са стала абрус — на падлогу падаюць малiтоўнiкi, распяцце, ваза з цукеркамi для ўспявак... Дзiўна, што люстэрка забылiся завесiць — я накiдваю на яго абрус.

Дзед
Зараз жа ў хаце мяняецца ўсё, знiкаюць усе, i застаецца толькi спакой звычайнага палудня. Дзед адпачывае ў спальнi на ложку — адна рука выцягнута
ўздоўж цела, другая ўскладзена на сэрца. Раз-пораз ён пахрапвае — нiбыта
кажа каню «тпру...» Гэта сон на некалькi хвiлiн, бо разлежвацца доўга не выпадае. Дзед нават боты не зняў — ляжыць, звесiўшы ногi. Ён высокi, з сiвым

182
«вожыкам» на галаве, нос з гарбiнкай... На iм — нязменныя галiфэ i кашуля ў
кратачку. З-пад яе выбiваецца беласнежная палоска сподняга.
Дзед спiць на ложку, але ён усюды, куды нi глянь. Вось ён у кампанii заезджых людзей пры стале — нiколi не было, каб у гэтай хаце адмовiлi ў начлезе
падарожнаму. I зараз нехта трафiўся, едзе на кiрмаш — дзед ў кiлiшкi налiвае
гарэлку, частуе... Вось пускае суседзяў на тэлевiзар: ён першым на Дзiсенскай
набыў гэты цуд тэхнiкi. Дзед i на панадворку — нясе з пунi ў хлеў вялiзнае бярэмя сена. Усё ў гаспадарцы ўпарадкавана iм, спраўлена, дагледжана, i таму
ён тут як усюдыiсны дух.
Я не рашаюся трывожыць дзедаў сон, на дыбачках мiнаю спальню... Але
цiкаўнасць мацнейшая за мяне, i я пытаю шэптам: «Дзед! А ты Драздовiча
ведаў?»
«Язэпку? — дзед расплюшчвае вочы. — Чаму ж не — ведаў! Што ж ты не
пыталася, пакуль я жывы быў?»

Баба
Дзед знiкае. Я адчыняю дзверы на кухню, дзе баба Лена пячэ блiны. Яна не
чуе, як я зайшлася. Яна наогул недачувае. Я думаю, што глухата — як зыгарадка ад мiтуснi свету, як сыход у манастыр, дзе бабуля ўвесь час сам-насам
з Богам. Молiцца яна бесперастанна, што б нi рабiла. То бязгучна варушыць
вуснамi, то цiхая мелодыя яе малебных спеваў урыўкамi прабiваецца вонкi.
Трэба добра ўзвысiць голас, каб баба Лена пачула цябе. Яна толькi ўздрыгне
ад нечаканасцi, i адразу ўскiне вочы.
Бабуля невысокага росту, русявыя валасы сабраныя ў вузел i павязаныя
хусткай. На ёй — зялёная сукенка ў дробныя кветачкi, падвязаная фартухом.
— Прыехала? — пытае яна ў мяне, i бабулiны вочы ззяюць, як дзве зоркi.
Яны заўжды такiя — цiхай усмешкай нiбы падфарбавана самае донца, а
праз вочы лiецца святло тых вышынь, дзе бабулю заспелi ў час малiтвы.
Я не магу згадаць, каб яна ўгневалася, закрычала цi выказала незадаволенасць тым, што яе тузаюць. Ускiне вочы, перапытае, недачуўшы: «Як?».
Адкажа — i зноў заглыбляецца ў малітвы.
У бабулi шмат унукаў, важдацца з кожным не выпадае, але мы ведаем, што
такое бабулiна любоў. Нi цукеркi, нi машынкi ды лялькi, якiх нам бабуля нiколi
не дарыла, а вось гэта святло, якое лiлося з яе вачэй, сталася падарункам назаўжды — таму што было сведчаннем падарожнiка, якi бачыў хараство iншых
зямель i шчодра дзялiўся з iншымi сваiмi ведамi...
Бабуля напякла вялiзную гару блiноў — такая сям'я, пад сорак чалавек за
стол зараз сядзе! Ажно печ стамiлася прымаць у сваё жэрала патэльню, а бабуля — не. Яна радая: сваiм жа есцi строiць. Здымае фартух, выцiрае аб яго
рукi i вядзе мяне да шафы.
Шафа дарагая, з ляшчыны, дзверы з iнкрустацыяй — дзед аднойчы ёй,
сваёй Алёнцы, з кiрмаша прывёз. Загранiчная! Тут — увесь няхiтры бабулiн
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скарб. Стосы iльняных абрусаў, прасцiнаў, наўлечкi, коўдры — гэтага трэба
каб шмат было, у хаце ўвесь час людзi, то свае, то чужыя: бабуля мяняе пасцель кожнаму. З шуфляды яна выцягвае ружовую камбiнацыю — шоўкавую,
з карункамi.
— Глянь, што Янак прывёз, — кажа яна i плача.
Плача бабуля, я ведаю, з радасцi. Янак — малодшы сын, адзiнаццатае яе
дзiця, з першага заробку набыў падарунак мацi.
Доўга i ўнiклiва бабуля глядзiць на мяне.
— Чула, ты хварэеш шмат, — кажа яна. — Лётаеш, як на злом галавы. Нявольна так.
Я хачу запярэчыць, што я ж мушу, што работу рабiць трэба. Во i зараз — такое свята мне правесцi даручана.
Але бабуля наперад ведае ўсё, што я маюся сказаць. «Ат, пустое!» — нiбыта чую яе звыклы прыгавор на нiкчэмныя размовы. Але яна з любасцю i
пяшчотай глядзiць на мяне. Папярэджвае:
— Дзед люстэрка яшчэ не збыў, глядзi, асцерагайся!
Я хачу абняць бабулю, пацалаваць — а яна пачынае аддаляцца, таяць —
знiкла.

Яблычная вiхура
Я астаюся ў пустой кухнi, на якой, бачна па ўсiм, даўно ўжо нiхто не бываў.
Жахаюся ад думкi, колькi часу я тут прабавiла. Няма ўжо нi дзеда, нi бабы. Хата засталася адна. Каб па начах не лазiлi чужынцы, яе здалi кватарантам.
Кватаранты неахайныя. Хлявы стаяць пустыя, а курэй яны трымаюць у хаце. Куры загадзiлi ўсё чыста — i старэнькую канапу, i крэслы, i партрэты ў
цяжкiх рамах. Нездарма пры жыццi дзед кватарантаў не браў. «Лепш барану
ў хаце паставiць, чым кватаранта пусцiць», — казаў. Не памыляўся! Я хапаю
курэй за крылы, выкiдаю праз вокны i дзверы на вулiцу, вадой з вядра плёхаю
на сцены, вокны, падлогу — нiбыта крыху чысцее.
Выскокваю на ганак сама. Як хораша, што панадворак пакуль не папсаваны. Ён доўгi, вузкi, з двума палiсаднiкамi. У адным, невялiкiм — кветкавае ўладарства. Флоксы, астры, вяргiнi, а найбольш браткоў. Бабуля вельмi любiць
браткi. Вышэйшыя кветкi падбiраюцца пад самыя вокны, заглядваюць у хату,
таксама абураюцца цяперашнiмi парадкамi, шэпчуць: «Пры Алёнцы такога не
было»...
У другiм палiсаднiку заўсёды паўзмрок, бо ён — у ценi суседскай хаты. Тут
холадна нават у спякотны дзень. У гэтым палiсаднiку — склеп i наша асабiстая
студня. З яе чэрпаюць ваду толькi дзеля гаспадарчых патрэб. Чаму — я нiколi
не пытала. Можа, у той, ля Таўкачыхi, вада смачнейшая?
Толькi я згадваю Таўкачыху — налятае вецер. У палiсаднiку растуць яблынi — ён страсае з iх яблыкi, круцiць у паветры, не дае апасць долу. Яблычная
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вiхура мацнее, мяне ажно калоцiць: забылася на ўсё, варона, i цяпер не ведаю, дзе i як знайсцi ход назад!
Мне вусцiшна, я захлынаюся крыкам — i раптам тое самае вядро, што даставiла ў дзедаву хату, падхоплiвае мяне i выкiдвае ля хаты Таўкачыхi.

Чыстая вада
Я разумею, што ўсё адбылося, як абяцала мне гэтая старая — час на вулiцы цячэ iнакш, чым у тым, па-за студняй, свеце, i ў мяне ўсё яшчэ ёсць шанец
трапiць на нараду.
Змянiлася надвор'е: насунулiся навальнiчныя хмары, чуваць грымоты.
Штосiлы я кiдаюся бегчы. Ужо не зважаю на людзей, якiя выбеглi са сваiх хат
вiтаць мяне. Тут мае сяброўкi, iх бацькi, суседскiя хлопцы, з якiмi ў маленстве
не маглi падзялiць вулiцу... Мне не да iх. Сэрца ледзь не лопаецца ад хуткага
бегу... Я мiнаю велiчны касцёл — яго аправiлi, адрамантавалi дах. Хораша, бо
шмат гадоў служыў гаражом для трактароў... Чую, як са званiцы даносiцца-ляцiць да мяне голас: «Асцерагайся! Дзед не збыў люстэрка!»
Мне становiцца млосна. Да месца, дзе адбываецца нарада, засталося мiнуць усяго дзьве хаты — а ў мяне перахоплiвае дых, зусiм не рухаюцца ногi. Я
стаю, як укапаная, хапаю губой паветра — не дыхаецца. Адчуваю, што зараз
сканаю...
Навальнiчныя хмары апускаюцца ўсё нiжэй, яны ўжо гатовы зглынуць мяне, зжэрцi, панесцi насустрач маланкам, утапiць у грымотах... ажно раптам
я разумею, што гэта за грымоты. Гэта крычаць там, на НАРАДЗЕ. Здагадка
працiнае мяне: у канцы Дзiсенскай, дзе яна адбываецца i куды (ужо вiдавочна)
спазнiлася я — магiльнiк!
Галасы тых, хто крычыць, мацнеюць, хмары апускаюцца ўсё нiжэй, з iх пачынаюць сыпацца людзi, якiх я пакiнула ля аўтастанцыi. Яны бязладна гамоняць, абураюцца маiмi паводзiнамi, сцiскаюць у кола. I каза тут — мэкае так,
нiбыта яе ваўкi дзяруць.
Я аглядаю сябе i бачу, што на мне — бабулiн фартух. Але ж ён — увесь у
крывi! Я зрываю яго, кiдаю на зямлю i са словамi: «Ды пайшло ўсё!..» — разварочваюся i крочу ў процiлеглы ад магiльнiка бок.
...Раптам я апынаюся на беразе шырокай ракi. Вада ў ёй да таго чыстая,
што бачны кожны каменьчык, кожная травiнка на дне. Дзень яркi, сонечны,
але ў вадзе адлюстроўваецца не сонца, а месяц — таму вада ў серабрыстай
лусцы. Супраць плынi, на водмелi, ляцiць на веласiпедзе мая малая дачушка
i залiваецца-смяецца.
Я стараюся ад яе не адстаць — плыву ўздоўж берага, блытаючыся ў водарасцях, чапляючы нагамi i жыватом дно, але пакрысе выбiваючыся на большую — чыстую — ваду.

Дар'я Раманенка. «Нечаканы прылёт».

Уладзiмiр Сiўчыкаў
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«...Як i мы даруем
вiнаватым перад намi...»
З нiзкi «Уладзевы гiсторыi»

Бiблiйнае прозвiшча
Меў Уладзя даўняга прыяцеля, археолага з бiблiйным прозвiшчам Iоў.
Так яно трансфармавалася ў Беларусi з колiшняга заходнееўрапейскага Job:
продкi Алегавы паходзiлi аднекуль з-пад Страсбурга, з нямецка-французскага
памежжа.
Неяк па Алегавай просьбе выкупiў Уладзя ў «Кнiгарнi пiсьменнiка» навуковы рарытэт дзесяцiгадовай даўнiны — тэматычны слоўнiк «Раслiнны свет»,
што ўключаў выбраныя з розных крынiц рэгiянальныя беларускiя народныя
назвы розных раслiн, а таксама лексiку, звязаную з iх характарыстыкай i жыццядзейнасцю.
Адвёз Алег той том свайму знаёмцу-фiлолагу ажно ў Славакiю.
Брацiславец быў проста шчаслiвы, бо кнiга тая, складзеная беларускiмi
руплiўцамi-фiлолагамi, — гатовы матэрыял на палову ягонай кандыдацкай
дысертацыi!
Але славацкi сувенiр, пляшку слiвовiцы, якую перадаў для Уладзi ўдзячны
навуковец-славянiн, «немец»-пасярэднiк нясе ўжо больш за паўгода!
Спасылаецца Алег на празмерную занятасць, на што Уладзю раз-пораз
карцiць адказаць: «А я вось гультай, нi халеры не раблю i маю проста процьму
вольнага часу!»
30 снежня 2010 г.

«Шануй бацьку твайго...»
На гастролi ў Балгарыю Купалаўскi тэатр вазiў i «Трыбунал» Андрэя Макаёнка.
Спектакль там правалiўся, пацярпеў поўнае фiяска.
Балгарскiя гледачы анiяк не маглi ўцямiць, як гэта мажлiва — пасадзiць у
мех свайго бацьку i мужа дый судзiць яго за калабарацыянiзм, за нiбыта супрацу з гiтлераўскiмi акупантамi!
Паводле iх уяўлення i менталiтэту не маюць анiякага права дзецi судзiць i
асуджаць таго, хто даў iм жыццё, таго, хто выгадаваў i выхаваў!
А Уладзю непрыемным адкрыццём было, што зусiм не чужы яму чалавек, аказваецца, не адгукнуўся на поклiч свайго бацькi, калi той ляжаў на
смяротным ложы, калi хацеў развiтацца i пакiнуць яму не толькi духоўную
спадчыну.
7 сакавiка 2013 г.
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Прэзiдэнцкая заўвага
На дыпламатычным прыёме ў сталiчным гатэлi «Crowne Plaza», якi ладзiла
амбасада Рэспублiкi Польшча, славацкi амбасадар Мар'ян Сэрватка шматзначна i дакорлiва пакiваў аднаму з гасцей, калi агледзеў у ягонай руцэ келiх
з белым вiном:
— Вось ваш калега i цёзка спажывае правiльны гатунак вiна! А вас, шаноўны Уладзiмiр, здаецца, зусiм нядаўна, на ўкраiнскiм прыёме ў Рамана Бяссмертнага ў Оперным тэатры я з калегамi прыняў у клуб аматараў чырвонага
вiна. Як прэзiдэнт клуба на першым разе дарую вам, што парушаеце статут,
i раблю адно толькi заўвагу. Але наступным разам мушу далажыць i нашаму
дуаену...
— Выбачаюся, спадар прэзiдэнт, — Уладзя падтрымаў жартаўлiвы тон
дыпламата i, каб перавесцi гутарку на iншае, папрасiў: — Патлумачце, калi
ласка, мне, фiлолагу, дакладнае значэнне слова «дуаен».
— Паходзiць яно ад французскага doyen i лiтаральна значыць «старшыня,
старэйшына». Гэта фактычна глава дыпламатычнага корпуса, найстарэйшы
па дыпламатычным класе i па часе акрэдытацыi ў дадзенай краiне дыпламатычны прадстаўнiк. У Беларусi сёння за дуаена амбасадар Сербскай Рэспублiкi Срэчка Джукiч, бо даўней за ўсiх атрымаў агрэман — папярэднюю згоду на
ягонае прызначэнне.
— Адзiн з «ветэранаў», чуў я, — амбасадар Чэшскай Рэспублiкi, вялiкi аматар ды знаўца мастацтва Iржы Карас.
— Так. Вось ён, як вiцэ-прэзiдэнт, статут нашага клуба анiколi не парушае. Не
раз прызнаваўся мне, што любiць вечарамi працаваць з дзелавымi паперамi i са
сваiмi рукапiсамi з фужэрам мараўскага сухога вiна. Чырвонага, натуральна.
— Помню, як гады два таму перадаў ён у наш ПЭН-цэнтр лiст ад Вацлава
Гавела, у якiм той падзякваў, што абралi яго ганаровым сябрам нашае творча-праваабарончае суполкi.
— Чэхi — гэта нашыя браты. Мы абсалютна спакойна разумеемся, калi гаворым адно з адным на родных мовах. Я i яго запрасiў на прэзентацыю нашай нацыянальнай кухнi ў рэстаране «Мясны смак», што ў пасёлку Сокал.
За шэф-повара там славак, таму не прамiнiце! Вам таксама днямi прыйдзе i
афiцыйнае запрашэнне.
— Дзякуй вялiкi! Прыйду абавязкова.
— Дарэчы, адзiн мой калега, лiвiйскi амбасадар Абдалах Алмахравi, ветлiва адмовiўся, адхiлiў неасцярожную прапанову прыйсцi на дэгустацыю i стаць
сябрам нашага клуба.
— Мусiбыць, таму, што паводле Карану не ўжывае спiртнога?
— Мабыць, так.
— Але ж мог бы прыйсцi, а пiць, скажам, сокi альбо мiнералку...
— Затое даслаў ён мне, нiбыта арабскi шэйх, цэлую калекцыю вiнаў у шыкоўным асартыменце. Я ўжо агледзеў — ёсць там i грузiнскiя, i чылiйскiя, i
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партугальскiя, i французскiя, i iспанскiя, i аргенцiнскiя, i паўднёваафрыканскiя,
i нават швейцарскiя! Ну, i, зразумела, усе яны — чырвоныя, усе можна будзе
прадэгуставаць i зацанiць!
10 жнiўня 2013 г.

Мiзантроп
Празаiк, аўтар трылогii Вячаслаў А. не раз паблажлiва казаў пра сваiх калег-лiтаратараў:
— Ну дык якi ж ён пiсьменнiк?! Ён жа рамана не напiсаў!
«I праўда, — думалася мiмаволi ягоным суразмоўцам, — не напiсаў рамана
наш Мiхась Стральцоў, не напiсала японка Сэй-Сёнагон, не напiсаў рускi Антон Чэхаў... Якiя ж яны пасля гэтага пiсьменнiкi? I што ўжо казаць пра паэтаў,
эсэiстаў, драматургаў!»
1 лiстапада 2013 г.

Надламаны
Яшчэ за савецкiм часам празаiк Iван П. завёў каханку, знайшоў з ёю дзiця,
аднак нi жанiцца, нi прызнаваць немаўля не схацеў.
Ну дык тая i папомсцiлася яму. Завабiла аднаго вечара да сябе дахаты,
падпаiла як след дый зацягнула ў ложак, залашчыла, замiлавала. Той i распусцiў хвост, што паўлiн. А ў п'янога, вядома ж, галава не ведае, што язык
апаведае. Дый хвалiцца — не касiць, рука не забалiць.
Стаў Iван распавядаць, што такi ён таленавiты дый працавiты, што каб жыў
на капiталiстычным Захадзе, дык напэўна быў бы са сваiх раманаў даляравым мiльянерам.
А помслiвая каханка ўзяла дый запiсала тыя словы на магнiтафон, а потым
i аднесла ў Камiтэт дзяржбяспекi разам з пiсьмовым даносам пра амаралку.
Выклiкалi камiтэтчыкi велешаноўнага празаiка на цвярозую размову i сталi дапытвацца, чаму не шануе ён сацыялiстычную айчыну i чаго не дадаюць
яму родная дзяржава з камунiстычнай партыяй. Пацiкавiлiся, няўжо мала яму
рэгулярных публiкацый у тоўстых часопiсах, шчодрых ганарараў за выданнi i
перавыданнi ў мiнскiх i маскоўскiх выдавецтвах, бясплатных пуцёвак у прыморскiя дамы творчасцi i адпачынку, паездак у складзе творчых брыгад не
толькi ад Балтыкi да Курылаў, але i ў далёкае замежжа...
Уратавалi небараку хiба што заступнiцтва калегаў — лiст старшынi пiсьменнiцкай суполкi, станоўчая характарыстыка парторга дый хадайнiцтва намеснiка старшынi Вярхоўнага Савета рэспублiкi.
Але так настрашылi выбiтнага празаiка, што пасля таго ён нiбыта надламiўся, зрабiўся цiхмяны, як вада ў лужыне.
А сябры па пiсьменнiцкiм цэху ўпотайкi бегалi ў кнiгарню «Светач» паглядзець здалёк на жорсткую i падступную прадавачку, што колiсь была Iвану П.
за каханку.
23 лютага 2014 г.
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Уважлiвая прычына
Аднаго разу старшыня творчай суполкi Барыс С. амаль што на паўгадзiны
прыпазнiўся на штотыднёвую планёрку, якая рэгулярна праводзiлася апоўднi
па панядзелках.
На нямыя запытальныя позiркi калегаў i падначаленых ён адказаў:
— Ды вось, толькi выйшаў са свайго пад'езда, як сустрэў суседа па двары,
нашага чальца Уладзiмiра С.. Неўзаметкi загаварылiся, але абмяркоўвалi не сямейныя i не пабытовыя рэчы, а праблемы, наўпрост звязаныя з нашым Саюзам.
Таму выбачаюся, што спазнiўся, але прашу лiчыць прычыну за ўважлiвую...
Ад таго дня, варта было шаноўнаму старшынi прыйсцi пазней за дамоўлены цi абяцаны час, як падначаленыя нязлосна, але крыху паблажлiва пакеплiвалi ў яго за спiнаю: — А-а, ўсё зразумела! Зноў сустрэў свайго суседа па
двары Уладзiмiра С. дый загаварыўся па надзённых пытаннях!
22 красавiка 2015 г.

Грыгерыя
Нярэдка праходзiў Уладзя з галоўнага сталiчнага праспекта ў свой двор
аркаю, што пры «белсаюздрукаўскай» краме № 3 непадалёк аўтобуснага прыпынку «Дом друку».
Не зважаў раней, а аднаго зiмняга дня прыпынiўся, прачытаў, а потым i
занатаваў двухрадкоўе, напiсанае на бруднавата-бэзавай сцяне чорным маркёрам:
Каляны з аленямi швэдар.
Хутчэй бы ўжо лiпень!
Вiдавочна было — паэт у душы той маладзён, што пакiнуў паэтычнае графiцi, вiдавочна, што знаецца ён з усходняй паэзiяй ды ведае пра паэтыку iспанскага пiсьменнiка Рамона Гомеса дэ ла Сэрны.
14 лютага 2016 г.

«Партызаны, партызаны...»
У адной творчай суполцы ёсць завядзёнка — штогод праводзiць у сакавiку
i ў кастрычнiку шахматныя турнiры. Проста выдатна, што сябры i калегi могуць памерыцца iнтэлектам i спрактыкаванасцю ў старажытнай гульнi, якую
адмыслоўцы нярэдка ставяць памiж спортам i мастацтвам.
Ды вось жа бяда — у суполцы налiчваецца ледзь не паўтысячы чальцоў, а
ўдзел у турнiры бяруць... блiзу дзясятка. Астатнiя дазнаюцца i пра сам турнiр,
i пра ягоныя вынiкi на Фэйсбуку альбо на сайце тае суполкi, любуюцца групавымi фотаздымкамi ўдзельнiкаў i пераможцаў, якiя з года ў год, падобна, тыя
самыя: уганараваны спартовым разрадам Вольф Р. ды майстравiтыя Васiль
Ж. з Iванам К. Не ў крыўдзе нават Андрэй Х., якi, бывае, атрымлiвае «дзiцячы»
мат ад свайго цёзкi Андрэя Ф.
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Што датычыцца жаночага турнiру, дык там i ўвогуле беспрэцэдэнтная, пацешная сiтуацыя. Выйграе адну партыю Людмiла П.-Х. у Валянцiны В., i чарговы дыплом пераможцы спаборнiцтва ёй забяспечаны! Няўжо толькi дзве
кабеты адрознiваюць ладдзю ад слана, умеюць хадзiць канём ды ведаюць, як
перасоўваць пешак?
Падобна, што кулуарна, без абвестак, па-партызанску будзе доўжыцца
гэтая традыцыя, хаця, мажлiва, Алесь У. i Барыс П., загартаваныя ў рэдакцыйных баталiях за клятчастаю дошкай, цi хтосьцi iншы i не супраць быў бы
памерыцца сiламi з заўсёднiкамi мiжсабойчыка?
Натуральна, можна казаць, што ў суполкi няма вялiкай залы i iншых мажлiвасцей праводзiць спаборнiцтва з вялiкай колькасцю гульцоў. Але пра тое,
што патэнцыйныя ўдзельнiкi ёсць i што iх нямала, сведчыць хаця б грунтоўнае
даследаванне прафесара Алеся Бельскага пра шахматы i шахматыстаў у беларускае лiтаратуры.
30 кастрычнiка 2016 г.

Хто каму вiнен?
Лiтаратуразнаўцу, тэкстолага i перакладчыка Мiхася Кеньку на вандроўку
падгаварыў, а потым ласкава пацвердзiў сваё запрашэнне па тэлефоне i праз
Фэйсбук дырэктар музея-сядзiбы «Пружанскi палацык» Юры Зялевiч.
На замову выдаўцоў спадар Кенька перагледзеў, «асвяжыў» свой пераклад аднаго з самых беларусацэнтрычных твораў Юзафа Iгнацага Крашэўскага (1812—1887) — гiстарычнай аповесцi «Кароль у Нясвiжы. 1784». Твор
выйшаў у серыi «Мая беларуская кнiга» i сярод iншых кнiг серыi не раз быў
прадстаўлены на прэзентацыях у сталiцы.
А тут прыспела важкая нагода — 130-я ўгодкi з дня адыходу пiсьменнiка
ў лепшы свет, каб пагаварыць i пра аповесць у музеi-сядзiбе, дзе была запланаваная прэзентацыя перакладаў твораў Юзафа Iгнацага Крашэўскага —
празаiка, фiлосафа, публiцыста, гiсторыка, мастака, кампазiтара, грамадскага
дзеяча.
Крашэўскi быў узгадаваны на Пружаншчыне, у маёнтку Доўгае, а вучыўся ў Свiслацкай гiмназii i ў Вiленскiм унiверсiтэце. Творчая спадчына яго не
можа не ўражваць: яго пяру належаць больш за 600 (!) тамоў, прычым ледзь
не палова з iх — раманы, аповесцi, навуковыя працы па гiсторыi, фiласофii,
лiтаратуразнаўстве...
Прыехаў спадар Кенька зараней, а таму паспеў прагуляцца па алеях у парку пейзажнага тыпу, дзе пераважаюць ясень, дуб i граб, а таксама агледзець
аранжарэю. У ёй i ў цяплiцах калiсьцi расло больш за сто найменняў кветак
i шэсцьдзясят найменняў дрэваў ды кустоў, у асноўным экзатычных — агаў,
апельсiнаў, камелiй, лiмонаў, мiртаў, пальмаў ... Этнограф Мiхал Федароўскi ў
свой час пiсаў: «На ўсю Лiтву была вядома аранжарэя Швыйкоўскiх. Падобнай
ёй не мелi i Радзiвiлы».
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Ведаў спадар Кенька, што «Пружанскi палацык» — помнiк сядзiбна-паркавай архiтэктуры неарэнесансу, адзiны такога тыпу, адноўлены ў Беларусi.
Пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалiтай пружанская сядзiба перайшла ва
ўласнасць Румянцавых, i ўяўляла сабою даволi вялiкi гаспадарчы комплекс.
За новымi гаспадарамi, Швыйкоўскiмi, займела яна абсалютна адрозны ад
планаў пачатку ХIХ стагоддзя выгляд. Маршалак Валенцi Швыйкоўскi збудаваў у маёнтку i бровар з цагельняй. Пры iм сядзiба набыла стан, блiзкi да сённяшняга, аўтарам праекта сядзiбы ў стылi «венецыянскага палацца» лiчыцца
дойлiд iтальянскага паходжання Францiшак Марыя Ланцы. Ансамбль сядзiбы
ўлучае мураваны дом, якi складаецца з дзвюх груп двухпавярховых аб'ёмаў,
аб'яднаных аднапавярховым корпусам, i два флiгелi.
Напрыканцы мiнулага стагоддзя ў сядзiбе размясцiўся мясцовы краязнаўчы музей.
Да пачатку iмпрэзы паспеў спадар Кенька вывесiць у параднай зале постары ды плакаты «500-годнасць», прысвечаныя слаўнаму юбiлею беларускага
кнiгадруку, раскласцi кнiгi ды iншыя падарункi музейшчыкам.
«Пружанскi палацык» папраўдзе быў рады вiтаць усiх, хто прыйшоў на сустрэчу з творчасцю слыннага творцы-«шматстаночнiка», а распачаў iмпрэзу
струнны калектыў выкладчыц Дзiцячай школы мастацтваў iмя Рыгора Шырмы
«Аркi» пад кiраўнiцтвам Вольгi Барысюк.
У музейнай зале сабралася шмат людзей, якiя ведаюць i цiкавяцца творчасцю Крашэўскага — тытана ХIХ стагоддзя, а яго ўплыў на грамадска-культурнае i навуковае жыццё тагачаснай Еўропы цяжка пераацанiць. Чалавека
гэтага можна паставiць у адзiн шэраг з такiмi знакамiтымi асобамi беларускай
гiсторыi i культуры як браты Тышкевiчы, Адам Кiркор, Ян Чачот...
Пяць гадоў таму ў сувязi з 200-гадовым юбiлеем тут ладзiлася шмат разнастайных мерапрыемстваў, прысвечаных славутай асобе. Нягледзячы на тое,
што сёлета такой маштабнасцi няма, тым не менш, даследчыцкая праца i збор
матэрыялаў працягваюцца.
Значную дапамогу пружанцам яшчэ ў 2003 годзе аказаў польскi музей
Ю. I. Крашэўскага ў Раманаве па iнiцыятыве яго тагачаснага дырэктара Ганны Чабадзiнскай-Пшыбыслаўскай. Ён перадаў «Палацыку» больш за 130 копiй фотаздымкаў i дакументаў, малюнкаў i палотнаў. З таго часу колькасць
прадметаў, якiя захоўваюцца ў «Пружанскiм палацыку», значна ўзрасла. Але
расповед аб шматграннасцi Крашэўскага чалавека, якi шмат гадоў займаецца
даследаваннем яго спадчыны, ганаровага госця iмпрэзы Ганны ЧабадзiнскайПшыбыслаўскай, слухалi з непрыхаванай цiкавасцю i павагай: да сённяшняга
дня творы Крашэўскага не страцiлi сваёй папулярнасцi i стала перавыдаюцца
па-польску.
У апошнiя гады з'явiўся шэраг перакладаў твораў класiка на беларускую
мову. На пытаннi: «У чым жа сакрэт папулярнасцi Крашэўскага? Што прываблiвае нас да яго твораў сёння?» пастараўся адказаць кандыдат фiлалагiчных
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навук Мiхась Кенька. У ягоным творчым даробку i чатыры перакладзеныя
аповесцi Крашэўскага, але найпадрабязней спынiўся ён на перавыдадзенай
— «Кароль у Нясвiжы. 1784». У ёй расказваецца пра паездку на сейм у Гародню ў 1784 годзе апошняга караля Рэчы Паспалiтай i вялiкага князя Вялiкага
Княства Лiтоўскага Станiслава Аўгуста Панятоўскага. Падчас падарожжа ён
спыняўся i ў Нясвiжскiм палацы наймагутнейшага магната Караля II Станiслава Радзiвiла, знакамiтага Пане Каханку, якi наладзiў Панятоўскаму неверагодна пышны i ўрачысты, феерычны i фантасмагарычны прыём.
Спадар Мiхась адзначыў таксама, што да перастварэнняў твораў Крашэўскага няраз звяртаўся i ўраджэнец пружанскай зямлi Васiль Сёмуха, з якiм
творча спаборнiчаў, а перакладчыцкi талент якога цэнiць вельмi высока. Наапошку свайго выступу 70-гадовы юбiляр, вядомы i як складальнiк зборнiкаў
анекдотаў, атрымаў прэзент ад дырэктара музея i пажартаваў: «Дата мая даволi важкая, а таму святкаваць яе можна цэлы год!»
У 2012 годзе выйшла паэма Крашэўскага «Вёска», пераклад якой на родную мову зрабiў паэт Мiкола Папека, якi жыве i працуе непадалёк, у вёсцы
Лiнова. Ён гэтаксама падзялiўся вопытам судакранання з творчай спадчынай
свайго вялiкага земляка, адзначыў яе ўплыў на Янку Купалу i на Уладзiмiра
Караткевiча.
Удзел у iмпрэзе бралi i скрозь рускамоўныя, пра што шкадаваў спадар
Кенька, госцi з Брэста.
Даследчыца i журналiстка Руслана Гусева выступала як аўтарка чатырох
кнiг, прысвечаных Крашэўскаму.
Кандыдат педагагiчных навук, прафесар Марыя Жыгалава, чамусьцi гаварыла пераважна пра Юзафава брата, Каэтана Крашэўскага.
Паэтка Любоў Красеўская не адмаўляла iмавернасцi хай сабе i далёкага
сваяцтва з амаль што цёзкам па прозвiшчы, але мiмаволi задаваўся сталiчны
госць пытаннем, цi дадаюць хоць што-небудзь рускай альбо беларускай лiтаратурам яе паэтычныя ўзнаўленнi на рускую мову?
На заканчэнне госцi — слухачы i выступоўцы — агледзелi музейную экспазiцыю: кветкавую залу, паляўнiчы кабiнет i пакой трафеяў, этнаграфiчны куток,
залу друкаваных выданняў XIX—пачатку XX стагоддзяў, а таксама Res Sacrae
— выставу твораў сакральнага прызначэння Пружаншчыны з найстарэйшым
экспанатам музея — унiкальным абразам XVI стагоддзя «Таемная вячэра».
Але, мабыць, найболей затрымалiся яны ў зале, прысвечанай братам Крашэўскiм. Сярод самых цiкавых экспанатаў пабачылi прыжыццёвыя выданнi
кнiг Ю. I. Крашэўскага — «Сакрэт пана Чурылы» (Варшава, 1877 год) i «Стах з
Конар» (Кракаў, 1879 год), два арыгiнальныя памятныя медалi ў гонар 50-годдзя лiтаратурнай творчасцi Крашэўскага 1879 года.
Пачэснае, выгоднае месца на сцяне заняў новаствораны барэльеф Ю. I.
Крашэўскага разца 85-гадовага юбiляра, славутага мэтра Iвана Мiско, з танiраванага гiпсу.
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— Праўда, у першапачатковым, цнатлiва-белым варыянце, якi ўдалося
пабачыць яшчэ ў майстэрнi скульптара, барэльеф падабаўся куды мне болей, — зазначыў спадар Кенька.
— На жаль, на бронзавы варыянт у музея грошай не хапiла! — нiбыта
апраўдваўся Юры Зялевiч. — Самi ведаеце, культура ў нас фiнансуецца па
рэшткавым прынцыпе...
— Вось колькi ведаю гэтых музейшчыкаў, а яны ўсё плачуцца, што бедна жывуць! — напаўжартам, але ўсё ж забасiў Мiкола Папека. — Шаноўны
Юрась, дарагi наш дырэктар, ды ты проста балюеш тут, раскашуеш нiбыта
заможны магнат! Кiнь наўкола вокам — маеш вялiзны старадаўнi палац, шыкоўны парк з аранжарэяй i цяплiцамi. У штаце ў цябе з тузiн супрацоўнiкаў, якiя
цалкам падпарадкоўваюцца табе. Коннага экiпажу для ўрачыстых выездаў не
маеш, але i кiроўца з аўтобусам, хай сабе i старэнькiм, — таксама някепска! У
сваiм палацы можаш i навуковую дзейнасць весцi, i экскурсii прымаць, i гасцiнныя вечарыны, на якiх гараць свечкi i грае струнны квартэт, ладзiць.
— Падазраю, што i гэта нездарма — госцi ж не з пустымi рукамi прыязджаюць! Сёння музейныя фонды папоўнiлiся i салiднай аўтаманаграфiяй, якую
перадаў праз мяне Iван Мiско, — падхапiў Папекаў тон спадар Кенька. — Гэта
нагадвае мне сiтуацыю, калi ў перабудовачныя часы ў нашым пiсьменнiцкiм
саюзе адкрылася вакансiя бухгалтаркi. Мая жонка ўгаворвала суседку, Святлану Рыбаковiч, а тая ўсё сумнявалася цi iсцi. «Дурнiца ты, што тут раздумваць? — казалi ёй. — Прыкiнь, што лепей: слухаць, як мацюкаюцца майстры
ды прарабы ў тваiм будаўнiчым трэсце за кальцавой аўтастрадаю або хадзiць
у цэнтры сталiцы па мармуровых лесвiцах Дома лiтаратара дый здароўкацца
з прыстойнымi людзьмi-творцамi?»
— Тут яшчэ трэба паразважаць, хто каму вiнен. Як на добры лад, Юрась,
дык не дзяржава табе, а ты дзяржаве за гэткае, эдэмскае жыццё яшчэ i даплочваць павiнен! — заявiў Мiкола Папека.
— Ну, усё, здаюся! Радзiвiлаўскага балю сёння не абяцаю, але абед у гарадской кавярнi ўжо замоўлены! — падхапiў жартоўны тон i гаспадар. — Графiк наш вельмi напружаны, але хацелася б паболей увагi i часу аддаць яшчэ
адной пружанскай славутасцi — касцёлу Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны
Марыi. Гэты цудоўны храм быў пабудаваны ў 1883 годзе, а знакамiты i тым,
што ў iм служыў у сане святара Казiмiр Свёнтак — будучы кардынал, першы ў
найноўшай беларускай гiсторыi.
— А пасля, — прапанаваў брэсцкi пiсьменнiк i перакладчык Яўген Бяласiн, — адмыслова з'ездзiм за паўдзясятка кiламетраў на ростанi, дзе пры паваротцы, што вядзе ў Доўгае. Сфатаграфуемся там на памяць каля гранiтнага
памятнага знака з надпiсам:
«Славутаму земляку
Юзэфу Iгнацы Крашэўскаму
28.07.1812—19.03.1887
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Пiсьменнiку, мастаку, гiсторыку,
выхадцу з маёнтка Доўгае».
— Ну, а развiтаемся, мабыць, на чыгуначнай станцыi з фацэтнай назваю
Аранчыцы, — зноў перахапiў iнiцыятыву Мiкола Папека. — Я, праўда, як лiновец, стаўлюся да назвы той вельмi раўнiва, бо раней станцыя звалася Лiнова.
Але ў зале-пачакальнi, калi не захочуць у кавярнi, мужчыны змогуць пасмакаваць майго фiрмовага, моцнага свойскага напою...
— Няйнакш «папекаўкi»?! — усклiкнуў Яўген Бяласiн.
— А хай сабе i так! А кабеты прадэгустуюць медавуху, прыгатаваную мною
ўласнаручна на, зноў жа, свойскiм, гатунку кшталту «iзабелы», вiнаградзе i на
мёдзе! Больш за тое, госцi атрымаюць ад мяне, паэта-пчаляра, заснавальнiка
i фундатара знакамiтай Мядовай прэмii для лiтаратараў Брэстчыны, важкiя
прэзенты — слоiкi-паўлiтровiкi з плёнам руплiвiц з маёй пасекi.
17 сакавiка 2017 г.

Гастралёры
Не паспела Крыстына К. прагаварыць з сяброўкаю, што добра было б схадзiць увечары ў тэатр цi на канцэрт, як пазванiлi ёй i прапанавалi два дармовыя квiткi на джазавую вечарыну ў фiлармонii.
Афiшы перад Вялiкай канцэртнай залаю прадстаўлялi польскую спявачку
Агу Зарыян як выбiтную джазавую вакалiстку, уладальнiцу харызматычнага
голасу з выключным сцэнiчным тэмпераментам, разам з якой на менскую сцэну выйдуць выдатныя музыкi «EUROPEN JAZZ TRIO».
У фiларманiчным фае сярод iншых перастрэла Крыстына i свайго колiшняга выкладчыка ў Гуманiтарным лiцэi iмя Якуба Коласа, паэта Андрэя Х..
— Надоўга, Крыстына Уладзiмiраўна, да нас у Менск з Варшавы? — ветлiва
пацiкавiўся той.
— Ды не, на некалькi дзён. Прыехалi заўчора на фестываль, што адбудзецца на возеры Сялява...
Былы выкладчык адно толькi паблажлiва, з разуменнем пакiваў у адказ:
— Ага, ведаем мы вашы фестывалi ды семiнары на свежым паветры 25 сакавiка. На ўчорашнi канцэрт, што праходзiў на галоўным сталiчным праспекце, таксама паспелi? Мабыць, ацанiлi шыкоўныя iнструменты i новыя касцюмы гастралёраў-«касманаўтаў», кажуць, з Магiлёва? Добра, што прыезд ваш у Менск не
зацягнуўся на пару тыдняў пасля Дня Волi, як гэта нярэдка бывае... Але хiба не
лагiчна было б паслухаць польскi феномен джазавага вакалу ў Варшаве?
— Я спадзяюся, што Ага Зарыян будзе асаблiва старацца на гастролях, каб
дагадзiць, спадабацца менскiм меламанам.
— Гэта праўда, не магу не пагадзiцца. Я гэтаксама, калi выступаю на паэтычных iмпрэзах перад замежнай аўдыторыяй, стараюся выкладацца на ўсе
сто адсоткаў, а то i болей!
26 сакавiка 2017 г.
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«Дабрыдзень!»
Крый Божа нават на досвiтку павiтацца з лысагорцам Анатолем К. словамi
«Добрае ранiцы!»
Складальнiк беларускага, польскага i рускага буквароў, якiя вытрымалi ажно дваццаць тры перавыданнi, за што варта было б занесцi ягонае iмя ў Кнiгу
рэкордаў Гiнэса, тут жа неадменна i катэгарычна паправiць: «Няма ў нашае
мове такога вiтання! Ёсць толькi форма «Добры дзень!». Бо беларус-руплiвец
як толькi падымецца, дык адразу ж бярэцца за працу, няма яму часу раскатурхвацца! Згодны я са складальнiкамi руска-беларускiх размоўнiкаў i iншых
моўных дапаможнiкаў, якiя падаюць адпаведнiкам рускаму «Доброе утро!» нашае «Добры дзень!»
Бывае, калi гаспадар Анатоль у асаблiва добрым гуморы, дык i показку агучыць: «Падняўся беларус куды раней за сонейка, паспеў з цёмнага рана намахацца касою, калi пачуў, як з вёскi данёсся бадзёры голас радыёдыктара:
«С добрым утром, дорогие товарищи!» Усмiхнуўся беларус у свае пшанiчныя
вусы дый кажа: «Вось, бач ты, нарэшце i маскалiкi прачнулiся!»
Тым больш настойлiва гаспадар Анатоль праводзiць сваю думку пра нашае адметнае ранiшняе вiтанне падчас 400-гадовага юбiлею нацыянальнага
буквара, якi ўпершыню пабачыў свет у 1618 годзе, у друкарнi Вiленскага Свята-Духавага праваслаўнага брацтва, што працавала ў мястэчку Еўе. На жаль,
выйшаў той буквар ананiмным i, не выключана, быў плёнам калектыўнай працы. Затое менавiта беларусы падарылi славянскаму свету не толькi слаўную
культурна-асветнiцкую з'яву, але i само слова «буквар».
16 красавiка 2018 г., Лысая Гара

«...Як i мы даруем вiнаватым перад намi»
Аўтар дэтэктыўных i гiстарычных раманаў i аповесцяў Кастусь Тарасаў дараваў доўг кнiганошу Алесю Дудару, калi дазнаўся, што ў Светлагорску злодзеi залезлi ў кватэру Алесевага партнёра, калегi-кнiгараспаўсюднiка. Кватэра
ў таго была i за склад, але злодзеяў, найхутчэй, нехта спалохаў, а таму паспелi яны вынесьцi толькi адзiн кнiжны пачак.
Пакунак той быў з кнiгамi Кастуся Тарасава, з дэтэктывам «Залатая Горка»,
што зваўся так паводле наймення адной са сталiчных вулiц. Залатых гор светлагорскiя злодзеi з таго пачка, напэўна ж, не займелi, але празаiку прыемна
было лiчыць, што паквапiлiся яны менавiта на кнiгi яго аўтарства, што гэткiм
своеасаблiвым чынам аддалi належнае менавiта яго пiсьменнiцкаму таленту.
13 траўня 2018 г.

Дар'я Раманенка. «Безпадмуркавы».

Эдуард Дубянецкi
паэт, эсэiст, крытык, гiсторык, культуролаг. Кандыдат
гiстарычных навук. Аўтар кнiг паэзii: «Душы маёй
няскончаны палёт» (2011 г.) i «Поклiч самотнага неба»
(2013 г.), энцыклапедычных даведнiкаў
i навучальных дапаможнiкаў па гiсторыi, культуралогii
i беларусазнаўству, а таксама серыi навукова-папулярных выданняў пра асветнiкаў Беларусi. Нарадзiўся
ў 1966 годзе ў вёсцы Чудзiн на Берасцейшчыне.
Жыве ў Мiнску.
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Знiкненне паэтычнага мастацтва
Якiм было разуменне i грамадскае прызначэнне паэзii ў мiнулым? Якi
шлях прайшла сусветная лiтаратура з часоў антычнасцi да нашых
дзён? Цi страчваем мы зараз паэтычнае мастацтва, цi паступова яно
знiкае? А калi так, то як такое магло стацца i якiя прычыны гэтай
незвычайнай страты? Цi можа лiтаратура ўваскрэснуць у сённяшнiм
мiтуслiва-меркантыльным свеце?
Зараз i паспрабуем знайсцi адказы на гэтыя няпростыя пытаннi. А
спачатку зробiм кароткi экскурс у гiсторыю лiтаратуры, а затым глянем крытычным вокам на сучасны стан айчыннай i замежнай паэзii.
У далёкiм мiнулым лiтаратура — найперш паэзiя — выконвала ледзь не
сакральныя функцыi, а паэт успрымаўся як пасланнiк багоў, iх вястун. З часоў антычнасцi паэзiя па сваім прызначэнні павiнна была спрыяць духоўнаму ўзвышэнню чалавека, задавальненню яго этычных i эстэтычных патрэб.
Так, выбiтны старажытнагрэчаскi фiлосаф Платон, якi i сам пiсаў таленавiтыя
вершы, лiчыў, што паэт — гэта «тлумачальнiк волi багоў» ды «iстота лёгкая,
крылатая i святая». У дадзеным кантэксце варта згадаць i такi паказальны антычны тэрмiн, як «катарсiс», што азначае працэс ачышчэння чалавечай душы
з дапамогай мастацтва. У старажытным Рыме паэтаў лiчылi прарокамi, вешчунамi, празорцамi. Невыпадкова старажытнарымскi паэт Гарацый у сваёй
кнiзе пад назвай «Навука паэзii» выказваў думку, што паэту нiколi не даруюць
пасрэдных радкоў «нi людзi, нi багi, нi кнiгарнi». А яшчэ ён спрабаваў пераканаць сваiх чытачоў у тым, што «мудрасць — вось сапраўдных вершаў выток
i iх пачатак» i што «вершы, наша душэўная асалода, ад дасканаласцi на крок
адступiўшы, бяздарнымi будуць».
У эпоху сярэднявечча мастак разглядаўся як адмысловы аловак у руках
усемагутнага Бога, якiм ён пiша вершы, паэмы, раманы, малюе карцiны. У тыя
часы фiлосафы i пiсьменнiкi ўспрымалiся як адораныя Богам людзi з «боскай
iскрай» у душы i сэрцы. Пазней, пачынаючы з эпохi Рэнесансу, хутка пачаў адбывацца працэс дэсакралiзацыi паэзii, пазбаўлення яе ад ранейшага моцнага
ўплыву рэлiгii i мiфалогii. У вынiку гэтай трансфармацыi паэты пачалi ўспрымацца як звычайныя зямныя людзi, якiя маюць большы цi меншы творчы дар.
Прычым тады лiчылася, што гэты адмысловы дар даецца чалавеку не Богам,
а самой прыродай, што яскрава засведчылi наступныя радкi з трактата французскага пiсьменнiка Нiкаля Буало «Паэтычнае мастацтва» (1674): «Прырода
шчодрая, як клапатлiвая мацi, // Умее кожнаму адметны талент даць».
На працягу Новага часу (17—пачатак 20 ст.) роля i месца паэзii i стаўленне
да яе ў грамадстве неаднаразова мянялiся, нагадваючы своеасаблiвую сiнусоiду. Калi ў эпоху Асветнiцтва пад уплывам шырокага распаўсюджання iдэй
вальнадумства i рацыяналiстычнага спасцiжэння свету паэзiя адышла на другi план i саступiла дарогу фiласофii i навуцы, то ў перыяд панавання раман-
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тызму (канец 18 — першая палова 19 ст.) яна «нарадзiла» нямала генiяльных
паэтаў, iзноў выйшла ў авангард мастацкай культуры i звярнула пiльную ўвагу
на багаты духоўны свет моцнай асобы. А затым, калi ў другой палове 19 ст.,
на змену рамантызму прыйшлi рэалiзм i натуралiзм, паэзiя спачатку саступiла
прыярытэтнае становiшча прозе, але са з'яўленнем сiмвалiзму ў канцы 19 ст.
яна пачала iмклiва аднаўляць страчаныя пазiцыi. Менавiта тады на авансцэну
выйшлi выбiтныя паэты, якiя ў сваёй мастацкай практыцы абапiралiся найперш на творчае ўяўленне, iнтуiцыю, мiстычныя перажываннi.
Аднак, бадай, самы кардынальны пераварот у галiне прыгожага пiсьменства адбыўся ў наступным, 20 стагоддзi. Ужо ў яго пачатку амаль ва ўсiх вiдах
культуры набыў iстотнае паскарэнне працэс суб'ектывiзацыi мастацтва, калi на
першы план пачало выходзiць своеасаблiвае творчае свавольства мастака, яго
неадольнае жаданне як мага паўней i глыбей выказаць свае пачуццi, эмоцыi,
жаданнi, свядомыя iмпульсы, (не)прыхаваныя фантазii i мары. Адлюстраваннем гэтай тэндэнцыi стала ўзнiкненне на розных кантынентах свету цэлага шэрагу новых мастацкiх плыняў (неарамантызм, футурызм, экспрэсiянiзм, сюррэалiзм, акмеiзм, герметызм, дадаiзм, ультраiзм i iнш.), кожную з якiх прадстаўлялi
самабытныя асобы вялiкага таленту. У той перыяд многiя мастакi слова былi
настолькi магутнымi i велiчнымi творчымi фiгурамi, што да iх добра пасуе думка
Марцiна Iдэна, героя аднайменнага рамана Джэка Лондана (дарэчы, яскравага
прадстаўнiка неарамантызму) аб тым, што знакамiтыя пiсьменнiкi — гэта загартаваныя ў баях гiганты, «супраць якiх нiкому не выстаяць».
Мяркую, што менавiта ў пачатку 20 ст. i ў наступныя некалькi дзесяцiгоддзяў
сусветнае мастацтва дасягнула свайго апошняга творчага пiка (апагею). Прычым гэты пiк меў месца практычна ва ўсiх вiдах мастацтва (акрамя хiба кiнамастацтва, якое рабiла першыя крокi), але найперш у лiтаратуры, музыцы i выяўленчым мастацтве. А пазней, дзесьцi з другой паловы 20 ст., пачаўся, на жаль,
паступовы працэс своеасаблiвага прабуксоўвання, заняпаду i здрабнення мастацтва — у тым лiку i паэзii. Зразумела, што ў творчасцi найлепшых паэтаў былi
заўважныя дасягненнi, але яны ўжо звычайна не выклiкалi такога захаплення i
ледзь не абагаўлення творцаў, як тое нярэдка мела месца ў мiнулыя стагоддзi.
На маю думку, калi з часоў антычнасцi ажно амаль да сярэдзiны 20 ст. для
сусветнага мастацтва быў уласцiвы пераважна вертыкальны кiрунак, то з
другой яго паловы найбольшае распаўсюджанне займеў ужо гарызнатальны
кiрунак. Што тут маецца на ўвазе? А тое, што калi са старадаўнiх часоў мастацтва, так бы мовiць, глядзела пераважна ўверх (на неба, на Бога, на анёлаў,
мiфалагiчных асоб i iстот) i спрабавала «ўкараняць» духоўныя каштоўнасцi,
то ў Найноўшы час (асаблiва ў другой палове 20 ст.) яно ўсё больш i больш
пачало глядзець унiз — на зямлю, на сябе, на звычайных людзей, на фабрыкi
й заводы, аўтобусы, трамваi i да т.п. Пра своеасаблiвае знiжэнне планкi мастацкага погляду сведчыла i вiдавочнае змяншэнне ўвагi творцаў да рэлiгiйных
матываў i вобразаў, чаму непасрэдным чынам «спрыяла» павелiчэнне сярод
пiсьменнiкаў колькасцi агностыкаў i нават атэiстаў. У вынiку падобных зрухаў
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мастацтва няўхiльна страчвала свае ранейшыя прыгажосць, узнёсласць, (бога) натхнёнасць i мiстычнасць, i адпаведна рабiлася больш павярхоўным, прымiтыўным i рацыяналiстычным. Iнакш кажучы, у акрэслены перыяд мастацтва
у сэнсе сваiх творчых патэнцый паступова пачало згасаць i нават знiкаць, што,
безумоўна, адбiлася i на стане тагачаснага паэтычнага слова.
Яшчэ ў пачатку 20 ст. вядомы расiйскi культуролаг i лiтаратуразнаўца Уладзiмiр Вейдле напiсаў кнiгу пад красамоўнай назвай «Памiранне мастацтва.
Развагi аб лёсе лiтаратурнай i мастацкай творчасцi» (1937). У ёй ён адзначаў,
што сучаснае мастацтва цалкам згубiла свой стыль i моцна дэградавала ў
духоўных адносiнах i ў своеасаблiвай чалавечнасцi. А яшчэ У. Вейдле лiчыў
адной з галоўных заганаў мастацтва 20 ст. страту iм «жывой цэласнасцi», без
якой немагчыма ўявiць сапраўднага мастацкага твора. I напраўду, сёння многiя творы з'яўляюцца нейкiмi фрагментарнымi, нязграбна-хаатычнымi, са свядома цi неўсвядомлена парушанай цэласнасцю — да таго ж яшчэ i амаль поўнасцю пазбаўленымi жывога пачуцця, шчырых, глыбокiх i трапяткiх эмоцый.
Усё гэта, безумоўна, у лепшым выпадку значна змяншае i эмацыянальнае, i
iнтэлектуальнае ўздзеянне мастацкiх твораў на спажывальнiкаў культурных
каштоўнасцей, а ў горшым — увогуле адварочвае людзей ад такога неахайнага мастацтва, адбiваючы ахвоту хоць штосьцi чытаць, слухаць, глядзець.
У адрозненне ад канца 19 — першай паловы 20 ст., сёння ў сусветнай i айчыннай паэзii вiдавочна дамiнуе, так бы мовiць, аднастайная другаснасць — у
тым сэнсе, што ўжо не з'яўляецца прынцыпова новых вiдаў i формаў верша,
а напiсанае ў рэчышчы традыцыйнай рыфмаванай цi мадэрнiсцкай нерыфмаванай паэзii выглядае найчасцей другасным у параўнаннi з лепшымi творамi
айчынных i замежных паэтаў-класiкаў мiнулага стагоддзя. Так, у беларускiм
паэтычным дыскурсе колькасная перавага па-ранейшаму застаецца за вершамi рыфмаванымi, традыцыйнымi па строфiцы i рытмiцы, а ў замежным —
наадварот, бо там амаль усе творцы яшчэ ў другой палове 20 ст. канчаткова
адмовiлiся ад традыцыйнай рыфмы i строфiкi i цалкам перайшлi на свабодны
верш (верлiбр), у якiм, на жаль, практычна нiчога ўжо i не засталося ад сапраўднага паэтычнага мастацтва. I сумна, што сённяшнiя маладыя беларускiя паэты-мадэрнiсты ў большасцi пайшлi ўслед за сваiмi кумiрамi i «выдаюць на-гара» мноства аднатыпнай паэтычнай прадукцыi неглыбокага (часцей
сцёбнага) зместу i пераважна эпiгонскага характару. Да таго ж, асобныя творы
сённяшнiх модных паэтаў i празаiкаў маюць вiдавочныя прыкметы безгустоўнасцi, бессэнсоўнасцi, а часам нават i нейкага вычварэнства. Тады як у свой
час Мiхась Стральцоў слушна казаў, што высокае мастацтва нiколi «не бывае
нi бессэнсоўным, нi вычварным у светлым вобразе сваiм».
Зараз, на жаль, ужо практычна нiдзе не iдуць размовы i дыскусii пра паэтычнае майстэрства, пра якасць мастацкiх твораў, пра недахопы вершаў розных паэтаў. Нейкiя лакальныя спрэчкi рэдка калi выходзяць за межы вiртуальнай прасторы i адбываюцца пераважна ў сацыяльных сетках — найперш
у Фэйсбуку. Тады як рэальных публiчных дыскусiй з удзелам усiх зацiкаўле-
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ных бакоў (у тым лiку i з розных творчых саюзаў) не назiраецца зусiм, i гэта,
безумоўна, аказвае вiдавочны адмоўны ўплыў на ўвесь характар i дынамiку
лiтаратурнага працэсу, бо не дазваляе, з аднаго боку, вызначыць «болевыя
кропкi» i недахопы ў развiццi айчыннай лiтаратуры, а з другога, зафiксаваць
адпаведныя творчыя дасягненнi i ўдачы, узнагародзiць сапраўды лепшых з
лепшых, дакладна вызначыўшы пры гэтым крытэрыi якаснага мастацкага прадукта. Затое актыўна iдзе (сама)пiяр з боку многiх даволi пасрэдных творцаў i
iх непрыхаванае самаўзвялiчванне ў межах пэўных груповак i тусовак. Нават
калi ўручаюцца нейкiя прэмii, выдаюцца творчыя стыпендыi i камандзiроўкi, то
практычна нiколi не гаворыцца пра крытэрыi вызначэння лепшых твор(ц)аў,
пра рэальныя мастацкiя заслугi тых цi iншых пiсьменнiкаў. Таму ўсе пытаннi
з вызначэннем пераможцаў, размеркаваннем прэмiй вырашаюцца кулуарна,
без анiякага грамадскага абмеркавання i публiчных дыскусiй, што само па сабе стварае глебу для ўсялякiх злоўжыванняў i адмоўных чутак, плётак.
Пры гэтым свой прамы цi апасродкаваны ўклад у працэс вiдавочнай сёння
(сама)дыскрэдытацыi лiтаратуры ў цэлым, i паэзii ў прыватнасцi, уносяць, на
вялiкi жаль, i многiя лiтаратуразнаўцы разам з лiткрытыкамi, абавязкам якiх з
даўнiх часоў павiнна быць найперш падтрыманне i абарона найбольш таленавiтых аўтараў, папулярызацыя высокамастацкiх твораў — прычым незалежна
ад таго, вядомы творца цi пакуль не, належыць ён да якiх творчых суполак цi
не, з «правiльнага» ён Саюза пiсьменнiкаў цi з «няправiльнага». Але ж гэтыя
спецыялiсты цяпер у значнай ступенi страцiлi свой былы прафесiяналiзм i па
сутнасцi скацiлiся да абслугоўвання iнтарэсаў пэўных лiтаратурных груповактусовак. У той жа час творцы, якiя маюць бясспрэчны талент i працуюць сумленна, пазбаўлены доступу да вышэйназваных грантаў, стыпендый, прэмiй,
творчых камандзiровак, паколькi не ўваходзяць у лiк адпаведных «тусоўшчыкаў-пiяргенiяў». У вынiку атрымлiваецца адмысловае замкнёнае кола, у якiм
пастаянна «варацца» адныя i тыя ж асобы, i прабiцца ў якое з боку практычна нiхто не можа. Самаўхваленне людзей з гэтага кола непазбежна вядзе да
iх няўхiльнай творчай дэградацыi, а недаацэнка i непрызнанне людзей па-за
межамi кола найчасцей прыводзiць у лепшым выпадку да паступовага аслаблення iхняга творчага iмпэту, а ў горшым — увогуле да iх «развiтвання» з лiтаратурай i пераходам у абсалютна iншую сферу дзейнасцi.
А яшчэ сёння паскараецца працэс халтурызацыi мастацтва, якi становiцца
ўсё больш вiдавочным ды заўважна паскараецца. I сапраўды, складваецца ўражанне, што сённяшнiя творцы часцяком недапрацоўваць/недашлiфоўваюць
свае творы — а гэта значыць, яны папросту халтураць, зусiм мала працуюць
над сваiмi опусамi (для iх напiсаць верш, як кажуць, што «папiросу скурыць»),
кiруючыся пры гэтым прынцыпам накшталт «пойдзе i так». У вынiку можна з
поўным правам казаць, што найчасцей мы маем справу з халтурнымi вершамi, халтурнымi раманамi, халтурнымi апавяданнямi i аповесцямi, халтурнымi
п'есамi i да т.п. Прычым гэты працэс халтурызацыi досыць небяспечны не
толькi самiм фактам прадастаўлення публiцы (чытачам-слухачам-гледачам)
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яўна нiзкаякаснага мастацкага прадукта, але i феноменам своеасаблiвага
эмацыянальнага заражэння, калi iншыя творцы таксама iмкнуцца пераймаць
адпаведныя кепскiя звычкi сваiх увiшных калег-халтуршчыкаў.
Акрамя вышэйсказанага, у цяперашнiх варунках таксама, на вялiкi жаль, набiрае абароты i працэс няўхiльнай фэйкiзацыi мастацтва, што праяўляецца ў першую чаргу ў прыкметным павелiчэннi колькасцi разнастайных мастацкiх фэйкаў
(падробак), якiя выдаюцца нiбыта якасныя творы. Лiтаратурныя фэйкi — гэта
такiя творы, якiя для публiкi выдаюцца зусiм не за тое, чым яны на самай справе з'яўляюцца. Напрыклад, калi за раман выдаецца нешта такое, што па аб'ёму
больш падобнае да аповесцi, а па кампазiцыi i зместу таксама не мае нiчога
агульнага з раманным жанрам. Альбо, скажам, калi за паэтычны твор выдаецца
штосьцi такое, што не мае нiякiх тыповых прыкмет верша (нi рыфмы, нi рытму,
нi адпаведнай вобразнасцi ды эмацыйнасцi) i ў вынiку часта не выклiкае амаль
нiякай зваротнай рэакцыi — напрыклад, суперажывання (эмпатыi).
Такiм чынам, атрымлiваецца, што сусветная лiтаратура зараз па сутнасцi
перастала выконваць свае былыя функцыi духоўнага ўзвышэння i «падцягвання» чалавека ў iнтэлектуальным плане. А калi казаць больш строга, то ў
сваёй былой iпастасi сур'ёзнай, мудрай i натхнёнай асобы яна папросту знiкла, перастала iснаваць. I цяпер яна iснуе пераважна ў iпастасях зусiм несур'ёзных — найчасцей у выглядзе перасмешнiка, паяца, задзiры, вадэвiльнага
(цi балаганнага) персанажа. I гэтыя малапрыемныя персанажы на працягу
ўжо досыць доўгага часу па-ранейшаму працягваюць хахмiць, сцябацца, весялiць-забаўляць людзей, не даючы iм нiякага iнтэлектуальнага цi духоўнага
падсiлкоўвання. Думаецца, што зараз мы знаходзiмся, мажлiва, ужо на самым
дне акiяна мастацтва. I цi выплывем мы калiсьцi адтуль, невядома, але тут
мгногае будзе залежаць ад сённяшняга маладога пакалення, ад здольнасцi
яго прадстаўнiкоў авалодваць паэтычным майстэрствам i засвойваць лепшыя
традыцыi айчыннага i замежнага прыгожага пiсьменства.
А на заканчэнне, вiдаць, будзе дарэчным нагадаць выказанае прыблiзна стагоддзе таму назад меркаванне Максiма Багдановiча аб тым, што наколькi нашы
днi багатыя паэтамi, настолькi ж яны бедныя паэзiяй. Як бачна, словы нашага
класiка аказалiся цалкам прарочымi, i зараз паэтаў i паэтак у Беларусi i ў свеце
вельмi шмат, аднак паэзii ў iх творах зазвычай вельмi мала, калi яна ўвогуле
там ёсць. А калi ж казаць па самым высокiм i строгiм рахунку, то сапраўднай
паэзii ў яе класiчным разуменнi ў сучасны перыяд, бадай, сапраўды практычна няма, паколькi адсутнiчаюць генiяльныя Майстры, якiя выдатна валодаюць
усiмi прыёмамi паэтычнага мастацтва, ведаюць усе яго сакрэты i маюць тонкiя
каналы сувязi з Богам i Сусветам. Аднак жа давайце не будзем кiдацца ў адчай,
нягледзячы на ўсе шматлiкiя неспрыяльныя моманты. А будзем усё ж такi спадзявацца, што ў будучым на змену былым буйным майстрам мастацкага слова
абавязкова прыйдуць новыя яркiя творцы, якiя дапамогуць усiм нам разам моцна адштурхнуцца ад дна вышэйназванага «акiяна» i ўрэшце выплыць на яго
залiтую сонцам прыгажосцi, чалавечнасцi i мудрасцi паверхню.
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дзясяткi гiсторыка-краязнаўчых i лiтаратуразнаўчых
кнiг. У тым лiку: «Слонiмскiя падмуркi», «Такi
iх лёс», «Па слядах Купалы i Коласа», «Беларуская
Беласточчына», «Хочацца дахаты», «Iншых шляхоў
не было», «На радзiме Iгната Дварчанiна» i iнш.
Нарадзiўся ў 1958 годзе ў вёсцы Хадзявiчы
на Слонiмшчыне. Жыве ў Слонiме.
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Трагiчнае каханне
Гальяша Леўчыка
Кажуць, што каханне застаўляе Зямлю круцiцца, а генiяў тварыць. За кожным вялiкiм i невялiкiм пiсьменнiкам заўсёды стаiць i стаяла каханая жанчына.
Але, на жаль, не кожны раз каханыя жанчыны прыносiлi шчасце лiтаратарам,
хаця творчыя людзi iх натхнёна кахалi, шанавалi i любiлi. Да такiх пiсьменнiкаў
з трагiчным каханнем належыць i беларускi паэт, калекцыянер, мастак, музыкант, грамадскi дзеяч Гальяш Леўчык (Iлья Ляўковiч, 1880 —1944).
Гальяш Леўчык быў родам са Слонiма. З 1908 года пачаў друкавацца ў газеце «Наша нiва». А ў 1912 годзе ў Вiльнi выйшаў яго першы паэтычны зборнiк
«Чыжык беларускi». Да 100-годдзя пiсьменнiка ў Мiнску быў выдадзены яго
невялiкi зборнiк твораў «Доля i хлеб» (Мiнск, 1980).
У Слонiме Гальяш Леўчык меў невялiкую хатку на вулiцы 3-га траўня. Да
яго ў горад над Шчарай прыязджалi многiя беларускiя дзеячы. Гасцявалi ў яго
хатцы мастак Язэп Драздовiч, фалькларыст i кампазiтар Антон Грыневiч, пiсьменнiк Мiхась Лынькоў, святар Адам Станкевiч i нават заязджаў Янка Купала.
Меў адпакаёвую кватэру паэт i ў Варшаве. Дарэчы, у Варшаву ён трапiў у
1904 годзе. Там уладкаваўся на працу чарцёжнiкам у гарадскi магiстрат i наведваў лекцыi ў школе мастацтваў. За гэты час Леўчык знаходзiць у Варшаве
шмат беларусаў, знаёмiцца з iмi, арганiзоўвае сустрэчы, ладзiць вечарыны.
Самым дарагiм госцем у Варшаве для яго была пiсьменнiца, лексiкограф,
публiцыстка, перакладчыца, асветнiца i грамадская дзяячка Зоська Верас
(Людвiка Сiвiцкая, 1892—1991). Упершыню ў Варшаву Людвiка прыехала восенню 1913 года на курсы. Але перш чым трапiць туды, яна моцна перажывала, што там няма знаёмых. I пра гэта распавядала Вацлаву Ластоўскаму. Тады спадар Вацлаў даслаў ёй адрас Гальяша Леўчыка. Адначасова ён напiсаў
Леўчыку, што ў Варшаву прыедзе прыгожая i таленавiтая дзяўчына, i каб той
яе шчыра прыняў. Але Зосьцы Верас Гальяша не прыйшлося шукаць, бо ён
сам да яе завiтаў i ў хуткiм часе пазнаёмiў яе з многiмi беларусамi Варшавы.
Пра першае спатканне з Гальяшом Леўчыкам Зоська Верас прыгадвае так:
«Першая сустрэча была даволi арыгiнальная i смешная. Гальяш Леўчык убег
шпарка, не прывiтаўся, не зарэкамендаваўся... Яго першыя словы былi: «Гэта
я Вас маю «ратаваць»? Ха-ха-ха! Такi маю загад з Вiльнi. Бег як мага!»1.
Прыгожая Людвiка глядзела на Гальяша здзiўлена. Перад ёй стаяў чалавек
невысокага росту, незвычайна рухавы, з шапкай кучаравых валасоў, з вясёлымi невялiкiмi вачыма. «Нарэшце, заўважыўшы маё здзiўленне, ён спаважнеў. «Выбачайце, — кажа, — я нават не зарэкамендаваўся — Гальяш Леўчык,
па прозвiшчу Ляўковiч. Толькi што атрымаў лiст з рэдакцыi «Нашай нiвы». Так
1
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трагiчна апiсалi Вашае самотнае
iснаванне, тым больш самотнае,
што памiж тысячамi людзей, што я
сапраўды бег як на ратунак...», —
прыгадвае далей Зоська Верас.2
На курсах у Варшаве Зоська
Верас знаходзiлася дзесяць месяцаў. I вельмi часта сустракалася i праводзiла час з Гальяшом
Леўчыкам. Яны наведвалi розныя
выставы, ездзiлi ў Крулiкарню, пазнаёмiў ён яе з многiмi беларусамi
Варшавы, наведалi Мiхала Федароўскага, аўтара «Люду беларускага», якi сустрэў iх вельмi ветлiва. Зоська Верас бывала i ў яго ў
невялiкай аднапакаёвай кватэры
на вулiцы Леапальдыны, 35-32.
Гальш Леўчык
Гасцiў Гальяш i ў Зоськi вечарамi,
дзе яны бясконца размаўлялi i прыгадвалi ўсiх тых, каго ведалi. На той час
Гальяшу Леўчыку было 33 гады, а Зосьцы Верас — 22. Магчыма тады Гальяш
Леўчык прызнаўся ў сваiх пачуццях да Зоськi Верас. Але Зоська Верас яму
далiкатна адмовiла. А магчыма — былi iншыя прычыны...
Чаму я так упэўнена пра гэта пiшу, бо пацвярджэннем гэтаму з'яўляюцца
«Мэмуары. Стагодзьдзе ў рэтраспэкце» Яна Пятроўскага, якiя выйшлi з друку
ў горадзе Гэйнсвiл (ЗША, 1988). Адзiн з артыкулаў «Мэмуараў» прысвечаны
Гальяшу Леўчыку. Ян Пятроўскi прыгадвае 1931 год: «Увайшоўшы ў яго кватэру на сцяне на левым баку я заўважыў каляровую большых памераў фатаграфiю, а на ёй маладую пару. Хлапец з фатаграфii — гэта Ляўковiч. Але
маладая дзяўчына — нiкога сабою мне не прыпамiнала... Я запытаў у яго:
«Прыгожая пара... хто яна?». Ляўковiч нiчога не адказаў, а твар, як мне здалося, спаважнеў з прычыны, праўдападобна, пытаннем выклiканых рэмiнiсцэнцыяў перажытага мiнулых дзён, адышоўшых у вечнасць... Мне здалося, што я
закрануў нешта, што з'яўляецца iнтымнасцю з жыцця гаспадара дому... Аднак
праз доўгiя гады я заставаўся пад уражаннем, што памiж iм i прыгожай дзяўчынаю на фатаграфii мусiла быць тое, што прынята называць любоўю. I гэта,
праўдападобна была любоў, якая нiколi не ўвянчалася шчасцем...».3
Далей Ян Пятроўскi ўдакладняе, што пасля, амаль праз паўстагоддзе, ён
аднойчы разгарнуў газету «Лiтаратура i мастацтва» ад 30 верасня 1977 года i
2
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ўбачыў там Гальяша Леўчыка i дзяўчыну «прыгожае падабенства якое бачыў
я калiсьцi на фатаграфii, што знаходзiлася ў памяшканнi Ляўковiча».4
Гартаю падшыўку тыднёвiка «Лiтаратура i мастацтва», пра якi згадвае Ян
Пятроўскi, i знаходжу ўспамiн Зоськi Верас «Сустрэчы з Гальяшом Леўчыкам».
На гэтай старонцы таксама апублiкаваны i два фотаздымкi — Зоськi Верас i
Гальяша Леўчыка. Значыць, у варшаўскай кватэры паэта Ян Пятроўскi ўбачыў
iх агульны фотаздымак. Хутчэй за ўсё яны сфатаграфавалiся разам у Варшаве ў 1914 годзе. Альбо гэта быў вядомы здымак, на якiм адлюстраваны
Рамуальд Зямкевiч, Гальяш Леўчык i Зоська Верас. Але крайнi Зямкевiч быў
проста выразаны са здымка i на сцяне вiсеў партрэт Гальяша i Зоськi. Асобнага фотаздымка Леўчыка з Верас я нiколi не бачыў.
Напачатку лiпеня 1914 года Зоська Верас пакiнула Варшаву. Яна пачала
лiставацца з Гальяшом Леўчыкам. Першы лiст Зоська Верас атрымала ад яго
1 жнiўня 1914 года. У iм Гальяш пытаўся, цi прыедзе яна ў Слонiм? Бо ён таксама планаваў быць у Слонiме i хацеў там з ёю спаткацца. А ў пiсьме ад 13
студзеня 1915 года пытаўся: «Цi вы прыедзеце яшчэ калiсь у Варшаву, цi не?
На дадатковыя курсы...».5
У траўнi 1915 года Зоська Верас на Сёмуху запрашала Гальяша наведаць яе
i яе мацi. А 7 траўня 1915 года Гальяш Леўчык адказаў: «Вельмi дзякую вам i
маме вашай сардэчна за запросiны мяне да вас на Сёмуху! Але што ж — жаль,
што не магу скарыстаць, бо i мая хворая сястра будзе тут праз свята...».6
Сустракалася з Гальшом Леўчыкам Зоська Верас яшчэ два разы ў Вiльнi.
Вясной 1923 года i ў 1926 годзе. Першы раз яна ўбачыла Гальяша ў кнiгарнi
на Завальнай, 7. «Але як жа ён змянiўся, як пастарэў! Анi следу даўнейшага
гумару, вочы прыгаслi, поўна сiвых валасоў. Матэрыяльнае становiшча было
вельмi цяжкае. Працы не меў...»7 — успамiнала Зоська Верас.
У гэты час Зоська Верас ужо была замужам за грамадска-палiтычным дзеячам, якога расстралялi бальшавiкi, Фабiянам Шантырам (1887—1920) i ад якога ў яе нарадзiўся сын Антон.
Пасля трагiчнай смерцi мужа Фабiяна Зоська Верас знаёмiцца з журналiстам, рэдактарам i перакладчыкам Антонам Войцiкам (1898 —1948). У 1923
годзе ў лясным масiве на Панарскiх узгорках пад Вiльняй разам з Антонам
яны пабудавалi прасторную хатку з галiнак дрэў, абмазаных глiнай так, як гэта
рабiлася некалi на Украiне. У 1926 годзе Зоська Верас выходзiць замуж за Антона Войцiка, маладыя павянчалiся ў Вiленскiм Касцёле Святога Мiкалая...
Можа я памыляюся, але мне здаецца, што тады ў Варшаве, калi ў Зоськi
Верас яшчэ нiкога не было, калi быў вольны Гальяш Леўчык, магла б нарадзiцца цудоўная беларуская сям'я. Ды i жыць было дзе — кватэра ў Варшаве i хат4
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ка ў Слонiме. Але лёс распарадзiўся
iнакш, i ён не дужа радаваў Людвiку
Сiвiцкую i быў трагiчным для Гальяша Ляўковiча. Да самай смерцi Зоська Верас добра i шчыра прыгадвала
Гальяша Леўчыка. Яна казала, што
ён быў «вельмi таварыскi, спагадлiвы, услужлiвы, гатовы кожнаму дапамагчы, увайсцi ў палажэнне».8 Ён
быў знаёмы з мацi i дзедам Зоськi
Верас: «Мама i дзед вельмi хвалiлi
Г. Леўчыка. Ён як даведаўся, што
яны ў Варшаве, часта прыходзiў адведаць хворага, а нават замяняў на
пару гадзiн маму, каб яна магла пахадзiць, дыхнуць свежым паветрам i
адпачыць».9
У 1986 годзе разам з настаўнiкаЗоська Верас
мi Слонiмшчыны я наведаў Вiльню
i гасцяваў у хатцы Зоськi Верас. У адным невялiкiм пакойчыку на кнiжнай палiцы стаяў вялiкi партрэт Гальяша Леўчыка мастака Алега Аблажэя. Зоська
Верас папрасiла зняць з палiцы партрэт, узяла яго ў рукi i сказала, што гэты
партрэт яна хоча падараваць Слонiму. Мы з радасцю i шчырай падзякай прынялi гэты падарунак ад старэйшай беларускай пiсьменнiцы. Цяпер ён знаходзiцца ў Слонiмскай раённай бiблiятэцы iмя Якуба Коласа...
Iлья Ляўковiч меў шмат сяброў. Яны прыязджалi не толькi ў Слонiм i Варшаву, але i часта пiсалi пiсьмы, дасылалi кнiгi, паштоўкi, часопiсы. А вось сяброўкi, сапраўднай гаспадынi ў доме ў яго доўгi час так i не было. I аднойчы ў
1932 годзе ён прачытаў у газеце «Кур'ер Кракаўскi» аб'яву, дзе 30-гадовая
жанчына з Ваўкавыска, якая пiша апавяданнi, хоча выйсцi замуж. Гальяш Леўчык «клюнуў» на гэтую аб'яву i напiсаў жанчыне лiст. Пачалася перапiска, а
праз пэўны час яны спаткалiся. Жанчына аказалася прыгожай i вельмi спадабалася слонiмскаму паэту. Праўда, яна была даволi лёгкiх паводзiн i любiла
жыць раскошна. I гэта Гальяша Леўчыка трохi насцярожвала. Ён нават заехаў
у Дзярэчын да свайго сябра метадыста i публiцыста Яна Пятроўскага, якi тады
там жыў, каб пагутарыць пра сваю будучую жонку. Той яго шчыра прасiў, каб
не жанiўся на польскай дзяўчыне з Ваўкавыска: «Быў гэта год 1933, на весну
Ляўковiч на мае запросiны прыехаў да мяне ў Дзярэчын. Тут у даўжэйшай гутарцы са мною выражаў ён сумнеў, цi павiнен ён браць сабе за жонку дзяўчыну, паводзiны якое ён тады ахарактарызаваў, што найменей, як анармальныя.
8
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Выслухаўшы ягоныя доўгiя i сумныя выказваннi, я раiў яму, каб ён парваў з
дзяўчынаю, якая мела добрых трыццаць i некалькi гадоў. Далей ад гэтага я
не мог пайсцi, звяртаючы яго ўвагу, што апошняе слова належыць усё ж яму.
У асноўным ён пагаджаўся са мною, але тут жа дадаваў, што ён шкадуе i ўсё
ж спадзяецца знайсцi помач у ёй. Ягоная аргументацыя болей мяне дзiвiла,
чымся пераконвала. Уся гутарка скончылася мiж намi тым, што гэта рэч паважная i вырашэнне знаходзiцца ў ягоных руках...».10
Але Гальяш не паслухаў сябра, i праз пэўны час слонiмскi паэт i польская
дзяўчына Зося ўзялi шлюб.
Вельмi цяжка жылося Гальяшу Леўчыку з Зосяй Ляўковiч. Яна яго не кахала
i не берагла, а жыла, як хацела сама. Ян Пятроўскi меў рацыю. Ён прыгадваў, што Зося ў Варшаве «мела шмат знаёмых людзей, якiя часта наведвалi
Ляўковiчаў у iхняй кватэры i тэрарызавалi яго, пра што Гальяш неаднаразова
казаў мне. Ён, Ляўковiч, чуўся абкружаны варожымi людзьмi для сябе. I гэта
было асноўнаю прычынаю, чаму Ляўковiч гэтак часта выязджаў, адносна на
доўгi час у Слонiм, дзе шукаў для сябе адпачынку».11
Усе зберажэннi Гальяша
Леўчыка жанчына праз некаторы час поўнасцю расходавала.
Яна выдумляла розныя прычыны, куды пайшлi фiнансы, прыпiсвала сабе хваробы, штрафы, а Гальяш ёй даваў грошы,
дапамагаў. Гальяша Леўчыка
яна не тое што не кахала, а i не
паважала, як беларуса, як мужчыну.
Падчас Другой сусветнай
вайны Гальяш Леўчык знаходзiўся ў Слонiме, а Зося Ляўковiч — у аднапакаёвай кватэры ў
Варшаве. Разам быць яны доўга не маглi, бо сварылiся. Тады
слонiмец уцякаў у родны горад,
цi туды ехала полька-жонка ад
яго. Ды i з фiнансамi ў Леўчыка
Зося Леўчык
былi вялiкiя праблемы.
Знаходзячыся падчас вайны ў Варшаве, Зося Ляўковiч прадала кватэру
Гальяша Леўчыка палякам цi, магчыма, на нейкiх iншых умовах падаравала
яе. Прадала, бо была ўпэўнена, што Леўчык загiнуў. Ян Пятроўскi ўспамiнае:
10
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«Ляўковiчыха дзейнiчае. Ляўковiча няма. Ён загiнуў. Пасля яго праўнаю кватаранткаю становiцца жонка Ляўковiча. Яна «прадае» кватэру. Гаспадар дому,
магчыма, ёсць добрым польскiм патрыётам. Усё тое ў кватэры, чым гаспадар
кватэры жыў, выкiдаюць на сметнiк, альбо аддаюць у адну з варшаўскiх бiблiятэк...».12 Ёсць мажлiвасць, што ўсё сабранае Леўчыкам у варшаўскай кватэры,
забрала Акцыя каталiцкая ў Варшаве.
Але Гальяш Леўчык не памёр, не загiнуў, як думала Зося. Ён са Слонiма
дабраўся да Варшавы i прыйшоў у сваю кватэру. Але ў ёй ужо жыла iншая
сям'я, якая, нiбыта, нiчога не ведала пра папярэднiх кватэрантаў. Так знакамiты беларус застаўся без кватэры i без каштоўных беларускiх архiваў.
А што Зося Ляўкевiч? Яна вярнулася ў Слонiм. Гальяша там не было.За
ёй пачала актыўна сачыць нямецкая палiцыя, якой не падабалiся яе частыя
выезды ў Варшаву. Палiцыя ўзяла ў яе распiску пра тое, што яна больш не
будзе пакiдаць межы Слонiма. Але Зося спрабавала зноў выехаць у Варшаву. Яе хутка арыштавалi, i ў камеру палiцыя падаслала правакатаршу, якой
жанчына расказала, што яна захоўвае ў падушцы польскi сцяг з вышытым
арлом. У хатцы на вулiцы 3-га траўня ў Слонiме немцы, сапраўды, знайшлi
сцяг i незадоўга пасля гэтага ў 1942 годзе яе расстралялi на Пятралевiцкай
гары каля Слонiма.
У 1944 годзе не стала i Гальяша Леўчыка. Ён загiнуў цi памёр ад голаду ў
трагiчныя днi Варшаўскага паўстання.
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Дар'я Раманенка. «Люсі».

Яна Будовіч
паэтка, крытык, парадыст. Аўтар кнiгi паэзii «Дуэль
паглядаў» (2002 г.). Нарадзiлася ў 1977 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Месца моцы
Міхал Бараноўскі. «VOLUMEN.1». Кнігазбор. «Пункт адліку». Мінск, 2016.
Як шмат твораў мастацтва прысвечана каханым! І зусім няшмат знойдзецца
творцаў, тым больш сярод моладзі, якія ахвяруюць вершы альбо цэлыя кнігі
бацькам. Асабліва пакуль тыя жывыя... «Бацькам сваім прысвячаю...», — чытаем пад вокладкай зборніка паэзіі Міхала Бараноўскага «VOLUMEN.1», што пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор» (Мінск, 2016) у падсерыі «Пункт адліку».
Матчына, матчына, матчына.
Бацькава, бацькава, бацькава.
Гэта зямля ніколі не будзе тваёй...
Аўтарскі эпіграф вызначае лейтматыў, асноўны сэнсавы стрыжань, на які
«нанізаны» вершы. Зямля — матчына, бацькава — і ёсць для аўтара месца моцы. А раней так называлі пэўную тэрыторыю, якой уласцівыя нейкія
містычныя, духоўныя асаблівасці, дзе сканцэнтравана магутная энергетыка. У
старажытнасці там прыносілі ахвяры боствам, будавалі алтары, капішчы. Паспрабуем трапіць разам з аўтарам у ягонае месца моцы... Што мы там бачым?
Традыцыйная беларуская вёска з яе спрадвечнымі архетыпамі (але паэзія М.
Бараноўскага не мае нічога агульнага з плынню 1980-х, калі ідылічна пісаць
пра вёску лічылася модным, і вырасла цэлае пакаленне паэтаў, якія рыфмавалі «вёскі-палоскі», а горад малявалі як асяродак сусветнага зла, пры гэтым
зрабіўшы ўсё магчымае, каб вырвацца з вёскі і «зачапіцца» за горад): млын,
рака (чорная), агонь, агмень, вогнішча, полымя, камень, хлеб, палын, дрыгва, твань, крыжы пад небам, жураўліны клёкат... Спакваля паглыбляемся ў
нашу ментальнасць, як у дрыгву, апускаемся ўсё ніжай і ніжай. Аўтар, як гіпнатызёр, заварожвае, пагружае чытача ў трансавы стан:
На чорнай рацэ стаіць млын,
Што меле палын,
Каля яго —
Агонь,
А ў тым агні пякуць хлеб палыновы,
Бо стары хлеб летась пагніў...
Даверліва ступаючы след у след — усё тут знаёмае, блізкае, звыклае для
традыцыйнай свядомасці, чытач паспеў «расслабіцца»... і тут раптам... Як на
цябе выліваюць цэбар ледзяной вады, што адразу працверажае, не дае шанцу застацца ў зоне камфорту:
Вось табе! —
Колькі яшчэ трэба?
Нізка вершаў спатоліць смагу?
А нам усё — толькі скарэй бы,
А што далей — без розніцы:
Кольт ці магнум.
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Але чаго дзівавацца, калі ў нас — гены нашых вынішчаных продкаў, якіх
пад корань касілі шматгадовыя войны, а потым і рэпрэсіі... Падмацаваныя даносамі сваіх жа «добразычліўцаў» (згадваецца народная мудрасць пра саміх
сябе: якая найвялікшая радасць для беларуса — калі ў суседа карова здохне)... Але ж галоўная наша ўласцівасць — адраджацца з нічога, як тая птушкаФенікс, паўставаць з попелу... (да месца працытаваць мексіканскую прымаўку:
нас пахавалі, але не ведалі, што мы — насенне...)
У «месцы моцы» далёка не ўсё бясхмарна і ідэальна. Сведчаннем таму і
распаўсюджаныя ў зборніку вострыя сацыяльныя матывы:
У пошуках ежы знікла цэлае пакаленне...
А лядоўня, як заўсёды, зачынена на абед...
Счарсцвеў хлеб...
і, збіраючы крошкі, поўзалі на каленях...
Мае таварышкі... па ложку і барацьбе...
Але і тут не без нечаканасці, — у завяршэнні верша аўтар здзіўляе:
Аўрабор скруціўся вужом пад ганкам...
Не можа быць выпадковым гэты адзін з самых старажытных сімвалаў: змяя,
якая кусае сябе за хвост. (Тут, можа, лагічней было б сказаць: вуж скруціўся
аўраборам, бо як можа скруціцца ўжо скручанае паводле свайго вызначэнняі).
У старажытнашумерскіх міфах аўраборам называлі міфічную існасць. Знак гэты сустракаецца ў культуры ўсіх без вынятку народаў свету, а след яго паходжання губляецца напачатку першых цывілізацый. Сімвалізуе бясконцасць,
цыклічнасць быцця: змену дня і ночы, паравін году, месяцовых фаз, а таксама
цыклічнасць жыцця і смерці... Што ж ён сімвалізуе ў вершы М. Бараноўскага? Беспрасветнасць? Невырашальнасць праблем, спрадвечную неўладкаванасць?.. Ці тое, што беларус жыве, толькі калі (і таму што) выжывае, штодзень
змагаецца за кавалак хлеба?
Яшчэ адна страфа, істотная для разумення творчасці М. Бараноўскага і яго
светаадчування:
А людзі ў роспачы гоняць галопам коней:
Ніводнай хвіліны
На роздум і ўспаміны...
Тут толькі нябожчык можа застацца спакойным
Ды Колас на плошчы свайго азімага імені.
Як трапна і тонка лірычны герой адчувае пульсацыю і шалёны рытм часу!..
А таксама атмасферу месца. А яшчэ ён вельмі патрабавальны і адчувальны
да слова — таму часам любіць вытанчаныя слоўныя «падачы»:(як тут: «Колас на плошчы свайго азімага імені»). (Падобны прыклад і ў назве зборніка:
Volumen.1 — нібыта адсылка да музыкі — на дысках (ці як раней было на касетах) часта значыцца: vol.1, vol.2 — то бок частка 1, частка 2 і гэтак далей.
Насамрэч «volumen» з лацінскай мовы перакладаецца як скрутак — і, дарэчы,
у кнізе шмат біблейскіх алюзій і адсылак да Бібліі, а, як вядома, некаторыя
біблейскія тэксты знаходзілі менавіта ў скрутках...)
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А ў ніжэйпрыведзеным творы сканцэнтравана адчуванне аўтарам нашага
менталітэту, квінтэсенцыя нашага нацыянальнага характару. Мала таго — аўтар, знаходзячыся адначасова і ўнутры карцінкі, і звонку яе, уздымаецца над
сітуацыяй, яго свядамасць пашыраецца і ён пачынае бачыць больш, чым просты «чалавек з натоўпу»: высокі пафас ператвараецца ў поўныя горычы кпіны:
У пакой зайшоў незнаёмы,
Спыніўся і тупнуў нагой:
«З вас людзей мне зрабіць дапамогуць
Толькі вада і агонь!
З гэтай хвіліны мы рушым наперад,
Бо я не цярплю пустаты!»
На грудзях яго ззялі «Зорка Венера»
і ордэн «Красной звезды».
Не верыш, што гэта сцёб дзеля сцёбу, альбо аўтарскі прыём шакаваць чытача. Не верыш, што гэта здзек з нечага... слабейшага, нехлямяжага... — занадта
моцна аўтар «замяшаны» на тутэйшай гліне і дажджах. Хутчэй ён кпіць з навязанага нам вобраза забітага і цёмнага мужыка, які сядзе на цвік і скажа, што так і
трэба, і будзе чакаць, што нехта прыйдзе і выведзе яго да шчаслівага жыцця...
і птушкі мусяць ляцець на поўдзень,
Па белай крыві разганяючы ртуць.
Але я застаюся,
Я застаюся тут. —
Кажа лірычны герой, бо менавіта тут — месца моцы. І нягледзячы на холад
і беспрытульнасць, няўпэўненасць і ў будучыні, і ў мінулым толькі тут можна
адчуваць сябе жывым. І ў гэтым няма нічога гераічнага ці патрыятычнага (як
для птушак няма геройства ў тым, што яны лётаюць, і патрыятызму ў тым,
што на лета яны вяртаюцца ў родныя пенаты) — нармальная чалавечая патрэба, як і іншыя. Месца моцы набірае сваю сілу спакваля, яно жывіцца нашымі марамі, ідэямі, урэшце рэшт, любоўю. Але і наўзамен падсілкоўвае сваіх
«донараў» — таму яны «донарамі» і не з'яўляюцца, тут хутчэй з'ява сімбіёзу
вышэйшага парадку. Таму яно, месца моцы, і не адпусціць сваіх герояў:
Сябры,
Калі праз цела маё
Пацягнуцца кветкі да неба
і раптам мінак выпадковы пацікавіцца,
Хто тут і што,
Адказвайце:
«Беларусь...»
І — дзякуй перадусім бацькам, што яны нарадзілі нас. Тут, дзе:
Жывое прагне жывога,
Але пакуль вагітная айчына кавалкам шкла
Разарве сабе ўлонне,
Мы ў яе палоне, мы ў яе палоне...
І гэты палон будзе вечным, вечным... Пакуль адчуваем боль — існуем...

Анатоль Трафімчык
лiтаратуразнаўца, гiсторык, крытык, паэт.
Кандыдат гiстарычных навук. Кандыдат філалагічных
навук. Аўтар паэтычных кнiг: «Пасведчанне
аб нараджэннi», «Ноты цноты», «Лiрыка лiрыка»
i шматлiкiх публiкацый у замежным i айчынным друку.
Нарадзiўся ў 1976 годзе ў вёсцы Вялiкiя Круговiчы.
Жыве ў Мiнску.
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Цёплыя колеры слоў...
Пінчук Я. Фарбы душы. Мінск: Галіяфы, 2017. 84 с.
Назва кнігі Яніны Пінчук насцярожыла. Названую нематэрыяльную субстанцыю настолькі «заездзілі» паэты!
Ну колькі можна пра душу,
Ну колькі можнаі —
Усклікнуў быў адзін з іх яшчэ не за памяццю гэтай аўтаркі. Але тут жа заўважыў:
Ніяк душу
Не затушу,
Не пагашу
Агонь трывожны.
Не пужае (асабліва паэтак) і небяспечная аманімія слова «душа» ў родным
склоне, паводле чаго ўзнікае яшчэ адно значэнне — асфіксіі. Наўрад ці эстэтычныя прыярытэты любога з творцаў (калі ён, вядома, не мае тытул маркіза)
уключаюць у сябе такія схільнасці.
Так што «души прекрасные порывы» працягваюць прарывацца і ў наш век,
які паспеў перажыць нават постмадэрнізм. Увачавідкі адбываецца вяртанне
да традыцыі. Творчая моладзь усё часцей хоцькі-няхоцькі кіруецца класікай.
Такім чынам ствараецца пэўны мэйнстрым. У ім не кожнага чутно. Але хто
мае вушы, каб чуць, няхай чуе.
Зрэшты, такое літаратурнае «біяполе» (пр)адчувалі многія. Успомнім яшчэ
аднаго, дастаткова пазнавальнага, каб яго імя прамаўляць услых:
Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно. Сумма дней, намозолив
человеку глаза, так же влияет на
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.
Тое ж маглі б сказаць і сучаснікі. У тым ліку аўтарка разглядаемага зборнічка
вершаў, ужо вядомая некаторым чытачам сваім кніжным выданнем прозы
(«Горад мрой», 2016).
Галоўнае тут, відавочна, не гучнасць ці — тым больш — назойлівасць. А,
прабачце, далей скажацца з дапамогай той жа класікі, суцяшэнне, надзея. «У
таго, хто бярэ ў рукі пяро, надзея ёсць таксама. О, паэт да таго ж бывае яшчэ
крыху забабонным. Наіўны, ён хоча перамагчы сапраўднасць, ён хоча верыць:
я засцярогся ад бяды — бо сказаў».
Такая ж наіўнасць, «і штосьці дагэтуль нязнанае, і штосьці даўно знаёмае»
завершавана ў радках Я. Пінчук, якая паўстае як лірык:
...Амаль распранутая,
Адкрытая для натхнення,
Для новых уражанняў... (с. 8)
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Яе творы сапраўды выглядаюць безабароннымі ад прэпарыравання. Ці то
вытанчанага эстэта. Ці то беспардоннага сноба. Для паэткі нібыта ўсё проста.
Напрыклад: «Прыгрэла сонейка», — і адразу з'яўляецца вынік, —
Пупышкі вершаў
Паўсюдна,
Куды ні зірні.
Растуць радкоў
Танюткія галінкі,
і аповед-дрэва
Мне проста ў сэрца
Запускае карані. (с. 17)
Чым не яшчэ адна «исчерпывающая картина весны»? Чым не паралель з
вобразнасцю раўнютка стогадовай даўнасці:
Весна, я с улицы, где тополь удивлён,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельём
У выписавшегося из больницы.
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишённых выраженья.
Шматлікія супастаўленні, тут прыведзеныя, як можна падумаць, якраз і з'яўляюцца сведчаннем схільнасці Я. Пінчук да постмадэрнізму. Аднак яна сама
кажа, што гэта — «скарбы, міжволі мной сабраныя» (с. 10). Прычым — у беларускіх паэтаў, якім — назваю — і адрасаваны верш. Адчуваецца, што тая ж
вобразнасць у паэткі ўзгадаваная на родных літаратурных палетках. Прывядзём колькі, на наш погляд, удалых ці — як мінімум — цікавых прыкладаў:
...і ртуць дрыжыць на павучыных кроснах. (с. 23)
Ўздыхае сонна ў лужынах вада... (с.67)
і столь — нібыта аркуш
для думак ранішніх. (с. 71)
Хочацца да вясны
Прыкінуцца валуном. (с. 73)
Разам з тым тут прасочваецца яшчэ адна школа — мастакоўская. Гэта адчуваецца ўжо само па сабе: пры чытанні ўзнікаюць жывыя карціны. Падмацоўваецца такое адчуванне-меркаванне яўнымі і прыхаванымі адсылкамі да
прадстаўнікоў ці з'яў выяўленчага мастацтва:
Тут зіма паўсюль старажытная,
Быццам Брэйгелевы палотны... (с.57)
Будзем з табой філасофстваваць,
Абмяркоўваць нашу адметнасць...
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А потым за рукі возьмемся
і скокнем у беспрадметнасць. (с.56)
Апошняя цытата ў звязку з абазначаным у самым пачатку верша локусам
(«Мы будзем бадзяцца па Віцебску...») з'яўляецца канчатковым цвікам ва
ўзвядзенне мосціка да Шагала.
Зрэшты, Я. Пінчук не хаваецца як мастачка. Пра гэта яна гаворыць ужо
размяшчэннем асабістай карціны на вокладцы. Дый на вершах імкненне да
пэндзля сказваецца. Вось мы бачым «пейзаж» (назва верша з малой літары),
а вось — «Васількі», «Майскі дзень», «Лістападаўскі шлях»... і паўсюль — колеры, колеры...
А яшчэ — шмат кветак (як і на карціне-вокладцы):
Вось гэта — рамантыкі бэз,
А гэта — шыпшына самоты,
А там вунь — кахання ружа,
А побач — лілія цноты;
А вось анемона журбы,
Півоніі славалюбства... (с. 18)
Не дзіўна, што такая кветкавасць адразу кідаецца ў вочы крытыкам — і яны
пачынаюць свой водгук з гэтага: «Першае ўражанне — лагодна-кветкавае (мо,
таму што летам чытаю?) Другое: невялічкая кніжыца на добрай бялюткай паперы з чымсьці — і чамусьці я перакананая ў гэтым — менскімі вершамі».
Яшчэ ў адным вершы кветкі становяцца метафарай беларускай мовы:
...укленчыўшы,
успамінаеш
гэты водар
забытых імёнаў. (с. 21)
З аднаго боку, тут гаворыцца пра амнезію чалавека гарадскога, які прызабыў пра прыроднае хараство. Але з іншага — падтэкставага — ідзецца пра
беспамяцтва экалагічнае, гістарычнае, моўнае. Таму і ўкленчванне тут набывае яшчэ адзін сэнс — малітоўны: маўляў, не забывайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі.
Разам з тым паэтка не збіраецца пазбаўляцца статуса месціча. Відавочна,
ёй у горадзе збольшага ўтульна. Прыкметнае імкненне ў яе да ўрбаністычных пейзажаў. Пачынаючы з М. Багдановіча гэты выраз для беларускай
літаратуры не з'яўляецца аксюмаронам (пейзаж, нагадаем, гэта жанр выяўленчага мастацтва, у якім асноўным прадметам выяўлення з'яўляецца
прырода). Таму, з прычыны ўсталяванай традыцыі, тут лёгка пачувацца і
лірыкам-неафітам.
Таксама відавочным з'яўляецца схільнасць вершаў Я. Пінчук да
імпрэсіянізму. Яна выхоплівае імгненні, падгледжаныя ў часе і прасторы, — і
паэтычна пераплаўляе: сярод будзённасці бачыць узвышанае ці, па крайняй
меры, пэўны вобраз:
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Людзі ў тунэлі спяшаюцца,
Цякуць, як грунтовыя воды... (с. 20)
выбухнула лістота
і расквяціла шэрасць (с.48)
Да такога светаўспрымання паэтку нешта штурхае (што натуральна). У
такім стане яна сама сабе не належыць — і «здаецца прыгожым / Гэтым восеньскім днём / Літаральна ўсё» (с.45).
Разам з тым імпрэсіянізацыя часам заходзіць настолькі далёка, што, напэўна, ніхто, апроч самой аўтаркі, не можа ўлавіць сэнсы ці адчуць эстэтыку. У
такіх выпадках пасля прачытання верша ўзнікае нейкі вакуум (гл., напрыклад,
«Правядзі мяне, восень-сястра...» — с. 31, «Чырвонаармейская» — с. 40-41,
«Танга ля ратушы» — с. 43-44 і інш.). Прычым тыя вершы могуць падарыць
і вобразныя залацінкі. Але цэласна творамі не ўспрымаюцца. Іншым разам
здаецца, што паэтка прымяняе знарочыстую цьмянасць. У сувязі з гэтым яна
сама сябе нават не разумее: «Хто мне скажа, навошта гэта...» (с. 51).
Ёсць і адваротны бок медаля. Часам вершы Я. Пінчук грашаць спрошчанасцю і банальнасцямі. Напрыклад, паэтка абыгрывае вядомы антынамічны
штамп, які ў выкананні Я. Пінчук выглядае наступны чынам: «салодкі хлеб Еўропы» versus сапраўднае існаванне тут, на радзіме («магу... БЫЦЬ — толькі
Тут» — с. 27). Ці пераймае нашаніўскія матывы, да таго ж тоесным голасам,
што сёння гучыць ужо нават і трывіяльна:
З народам хачу быць еднай,
і разам імкнуцца да мар —
Не трэба мне мора раскошы,
Мне мілы родны гушчар. (с. 29)
Аднак не варта крытыцы на падобных слабых месцах зацыклівацца. Яны
даволі тыповыя для многіх творцаў, і не заўсёды нават на пачатку літаратурнага шляху.
Асобную ўвагу варта ўдзяліць некаторым элементам архітэктонікі вершаваных твораў Я. Пінчук. Паэтка сама падштурхоўвае да гэтага, кажучы ў першых
жа радках кнігі:
Цяпер вось сяджу ізноў
і ўпарта шукаю рыфмы... (с. 7)
На жаль, сугучныя клаўзулы даводзіцца часам шукаць і чытачу. Найперш таму, што рыфмоўка большасці вершаў (верлібраў у разлік не бяром) зводзіцца
да схемы АБВБ. Уражанне такое, што пошук рыфмаў аўтарцы даецца вельмі
складана. Бо нават наяўныя пары сугуччаў значнай сваёй часткай характарызуюцца вучнёўствам. Возьмем дзеля прыкладу толькі адзін верш, прычым
канцэптуальны для творчага credo паэткі — «Вера ў прыгажосць» (с. 22). Вось
такія нас чакаюць клаўзулы ў «пунктах Б»:
прайшоў — шоу (гэта рыфма яшчэ хай сабе),
карункі — малюнкаў (банальна і недакладна),
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воўк — шоўк (вось каб «шоўк» з «прайшоў» зарыфмаваць!),
прыгажосць — злосць (што тут казаць пра тое, што гэтыя паняцці не сугучныя),
век — чалавек (але і гэта лепей, чым «век — снег» — с. 74).
Схему з дзвюма рыфмамі ў катрэне — АБАБ — увогуле маюць адно два
вершы з кнігі: «Заводскі раён» і «Першы снег». Аднак у першым паэзіі мы не
знойдзем — так, дробная (да таго ж зусім чужая непралетарскай рэцэпцыі)
думка: «Тут жыве проста процьма ўспамінаў» (с. 38). Другі — нашмат лепшы:
перадае настрой, транслюе вобразы, хоць і не без некаторых «але».
Шмат у выданні вершаў, прызначаных для альбомнага фармату. У іх аўтарка расказвае пра звыклыя рэчы (гл. вышэй пра «Заводскі раён), пра сяброўскія кантакты («Масква»), пра свае банальныя думкі («Малітва», «Даруй
мне, Мінск, калі ласка...»). Паэтычных фарбаў тут практычна не знойдзем (што
глядзіцца дысанансам з назвай кнігі). А яны ж у паэткі ёсць! Думаецца, іх не
варта шкадаваць нават для альбомнай лірыкі.
Мы не заклікаем, каб слова падносіла цэглу, маўляў, вершы ў альбом і
другія напішуць. Якраз наадварот. Дзякуючы паэтычнаму бачанню будзённасць ззяе колерамі, кветкамі, праменіцца водарамі, ахутваецца душэўнасцю.
Інакш заплача песня наша. Тым болей калі гэта песня будзённая і штодзённая. Фарбы душы не зашкодзяць.
Падагульняючы сказанае, можна выразіць упэўненасць, што ў выпадку Я.
Пінчук песня не заплача, мова наша не пакінецца, фарбы не страцяць сваёй
насычанасці, а словы данясуць да чытача свае цёплыя колеры. Хаця б таму,
што выразна адчуваецца, як паэтка ўвесь час задаецца пытаннем:
Спадзяюся, ніхто не крыўдуе —
Бо кранаю ж я нечыя сэрцы? (с. 60)
Пагодзімся з ёю. Дабро і надзея тут накрэслілі свой круг.
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Новае неба Адама Глобуса
Глобус Адам. «Новае неба». Мінск: Галіяфы, 2010 г.
Можа, разоў з пяць браўся я напісаць пра апошнюю кнігу прозы Адама Глобуса «Сказы» і пяць разоў казаў сабе: не. Пісаць пра яго не буду. З розных
прычынаў. Не так даўно прачытаў у «Звяздзе» ягоныя нататкі пра Міхаіла
Савіцкага ды іншых беларускіх мастакоў і зразумеў, што ў майстэрстве даводзіць іншых людзей да шалу Адам Глобус дасягнуў віртуознасці. Ну нашто
пра яго пісаць, калі столькі людзей яго ціха ненавідзяць? Затым у «Сказах»
ужо прачытаў, як ён піша пра маю сяброўку, і зноў вырашыў — не, не буду
пісаць! Праз нейкі час іншая мая сяброўка напісала, што ён яе мэтанакіравана
знішчае ў фэйсбуку, і яна была вымушаная выдаліць сваю старонку з інтэрнэта. Я суцешыў яе і прывёў некалькі важкіх аргументаў, чаму ён так робіць,
а для сябе яшчэ раз вырашыў — не, нішто не прымусіць мяне напісаць хоць
што-небудзь пра Адама Глобуса.
А потым я адгарнуў вокладку зборніка выбраных вершаў Адама Глобуса
«Новае неба», які мне даслала сюды, у калонію, трэцяя мая сяброўка, і прачытаў у аўтографе: «На добры ўспамін пра часы нашай маладосці...» і ўсе
мае цвёрдыя «не» пасля такога банальнага прысвячэння паваліліся. Бо Адам
Глобус, падпісваючы зборнік, ведаў, што ён меў на ўвазе. Ведаў пра гэта і я.
Усялякія згадкі пра «Таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя» раззбройваюць мяне, і я станаўлюся бесхарактарным, як П'ер Бязухаў у «Вайне і міры»
Льва Талстога. Як і ён, я разумею, што дадзенае самому сабе слова не пісаць
пра Адама Глобуса нічога не значыць. Бо заўтра я, можа, памру, а можа, жыццёвыя абставіны складуцца так, што ў мяне не будзе часу на тое, каб запісаць
свае развагі пра творчасць Адама Глобуса, а я хачу падзяліцца імі з чытачом! А,
не дай Бог, што зробіцца з Адамам Глобусам! І я ізноў жа не змагу тады напісаць
пра яго так вольна, як цяпер. Мудрыя лаціняне казалі: пра памерлых — ці добра,
ці нічога. А пра беларускіх пісьменнікаў — тым больш, кажу я.
Нягледзячы на звычайнае, як для чужога вока, прысвячэнне на кнізе вершаў «Новае неба», насамрэч, часы нашай маладосці былі зусім не звычайныя. І такімі іх рабілі мы. І гэта тое сапраўднае, што назаўсёды звязала нас у
мінулым.
Я не магу не напісаць пра Адама Глобуса, нягледзячы на ўсе акалічнасці.
Але я знаходжу кампрамісны варыянт. Я напішу не пра ягоную апошнюю кнігу
прозы «Тэксты», а вось пра гэты зборнік вершаў пад назваю «Новае неба», які
выйшаў у 2010 годзе і які ёсць фактычна зборнікам выбраных вершаў Адама
Глобуса за чвэрць стагоддзя ягонай паэтычнай творчасці.
Мне падаецца, гэта будзе добры кампраміс. У вершах, у адрозненне ад
той плыні свядомасці, якая ўвасабляецца ў Адама Глобуса ў прозе, ён амаль
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нікога не чапляе і не зневажае. А можа быць, гэтага не дапускае сам узнёслы
стыль вершаванага радка. Апроч таго, лепшыя ягоныя вершы былі напісаныя
даўно, а з цягам часу любы чалавек не становіцца лепшым.
А можа быць, усё таму, што ён забагата піша, — думаю я. Можа, гэтая вядомая пісьменніцкая формула: ані дня без радка, згуляла з Адамам Глобусам
злы жарт. Можа, ён, не раўнуючы, як Леў Талстой, хоча пакінуць пасля сябе
амаль дзевяноста тамоў розных тэкстаў, пісьменніцкай спадчыны. Вось ён і
натуе старанна на паперы ці ў кампутары ўсё, што лічыць для сябе патрэбным. І розум, крытычны з юнацтва, цынічны ад бізнэсу, падсохлы ад смагі,
разважлівы і зласлівы розум Адама Глобуса весела скача па рэбрах і костках
не такіх паваротлівых як ён і крыўдлівых беларускіх мастакоў і пісьменнікаў,
сяброў і знаёмых. Ёсць у гэтых абстынентных скоках і свае святыя мясціны, і
свае пэўныя правілы гульні, і багата чаго яшчэ і цікавага, і не зусім.
З «Сказаў», у якія Адам Глобус уціснуў тры розныя кніжкі, дзве з якіх: «Крутагорскія казкі» і «Хлопчыкі» вартыя асобных выданняў, калі б адкласці ў архіў
пісьменніка тое, друкаваць зараз з розных прычынаў не варта, можна было
б зрабіць файную кніжку. А ўсё таму, што няма ў гэтай кнігі так патрэбнага
ёй добрага рэдактара. Адам Глобус, папрацаваўшы сам некалі рэдактарам,
і працягваючы працаваць у выдавецкім бізнэсе, праігнараваў рэдактарскую
працу. Не тую, па вычытцы тэкстаў, — яны збольшага вычытаныя, а тую, дзе
рэдактар патрэбны як умелы дызайнер, які з зарослага і забуялага лесу можа
зрабіць дагледжаны парк. «Парк» — менавіта так некалі Адам Глобус назваў
свой першы зборнік вершаў у 1988 годзе. На маю думку, тры паэты адфарматавалі маладую беларускую паэзію ў другой палове 80-х і пачатку 90-х гадоў.
Яны задалі нечуваны і нябачны дагэтуль у сучаснай беларускай літаратуры
ўзровень унутранай і творчай свабоды. Вось жа адзін з іх і быў Адам Глобус.
У тыя часы паэзія і паэтыка, апяванне вясковай савецкай Беларусі перажывала сістэмны крызіс. Горад, які ў 70-я гады высмоктваў сельскую моладзь
ды імкліва змяняў да непазнавальнасці адвечныя беларускія краявіды, горад,
у якім папярэднія пакаленні адчувалі сябе чужымі, бы «сена на асфальце»,
багата для каго з пакалення «Тутэйшых» быў ужо родным і натуральным.
Мы жылі ў горадзе, мы вучыліся ў горадзе, мы ўсведамляліся ў горадзе, горад
быў — нашым. Таму адразу Адам Глобус пазіцыянуе сябе як беларускі гарадскі
паэт. Санет «Сталіца» можна лічыць за асабісты творчы маніфест маладога
паэта. Ён гучыць моцным дысанансам у хоры тагачаснай паэтычнай лірыкі:
Мне падабаецца: мікрараён —
Жалезны дух у канстуктыўным целе,
Дзіцячы пляц і школьны стадыён...
Мне падабаюцца шурпатыя панэлі.
Люблю метро, асветлены вагон
І колы, што на грукат захварэлі.
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Люблю, калі састаў бярэ разгон
У доўгім, як працоўны дзень, тунэлі.
Мне да душы падмуркі ў катлаване,
Абмазаныя ў чорную смалу.
Мне да душы ісці па рыштаваннях
На самы найвышэйшы дах. Люблю
Убачыць на дарожным скрыжаванні
Рассыпаную з кузава зямлю.
(Сталіца, с. 75)
Гарадская эстэтыка Адама Глобуса была незразумелай і брыдкай для беларускай паэтычнай супольнасці, якая, сціснуўшы зубы, цярпела чужы па духу, зрусіфікаваны горад, як непазбежнае зло. Не ўспрымала ягоныя вершы і
тагачасная наменклатура, якая па ўказцы з Масквы вылучыла для беларускай
культуры стойла ў савецкай стайні і, зачыніўшы ўсе завалы, трымала яе там
у ізаляцыі. Таму самы першы зборнік вершаў Адама Глобуса, хоць і быў ужо
набраны ў дзяржаўным выдавецтве, а іншых тады і не было, але быў затым
раскіданы. Паказальна, для ўсіх маладых і старых беларускіх творцаў. Але
Адам Глобус быў даволі ўпартым, у меру адважным і дастаткова самастойным. Цяжкасці не адбілі ў яго жаданне пісаць. Ён любіў свой Менск, ён жадаў
складаць пра яго вершы, ён спяваў пра яго свой аднастайны рокавы напеў,
шукаючы, знаходзячы і выкшталцоўваючы адметную эстэтыку з скажоных рысаў індустрыйнай гарадской цывілізацыі. Рыхтык такі ж горад маляваў на сваіх
палотнах Фернан Лежэ:
ідуць каменныя гіганты
На эбанітавых руках
Пенабетонныя атланты
Нясуць урбаністычны гмах.
Над нерухомасцямі блокаў,
Над пенапластавай гарой,
У паралонавых аблоках
Стракоча верталётны рой.
(Шпацыр, с. 65).
Знайсцi гэтую эстэтычную вабнасць у рысах i грукаце iндустрыйнага савецкага горада цяжка, але Адам Глобус нiбы i не зважае на гэта. Бо змалку
ён гадаваўся сярод беларускiх хрушчоўскiх панэльна-бетонных «фавэлаў» на
запаскуджаных сабакамi i катамi мiзэрных дзiцячых пляцоўках. Яго не здзiвiць
смуродам цесных пад’ездаў i вечна разрытымi дварамi. Ненатуральнае захапленне ў яго выклiкалi не родныя лабiрынты менскiх вулiц, а драўляныя хаты
Койданава i Варакомшчыны.
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Такая парадаксальная сутнасць чалавечага таленту, здатнага апяваць i
ўзвышаць нават рэзрух i смерць. Многiя тагачасныя беларускiя лiтаратары
ўспрымалi горад як цывiлiзацыйную магiлу для беларушчыны. Беларуская мова жыла ў вёсцы. На гарадской мяжы сканчалася яе валадарства. З спеўнай
i мiлагучнай яна пераўтваралася ў брыдкую трасянку. Вось жа, гарадскi беларускi паэт Адам Глобус рашуча бурыць гэтыя стэрэатыпы. Гэта ўяўлялася
i прыватным унёскам у новае беларускае адраджэнне, i своеасаблiвым мастацкiм хэпэнiнгам працягласцю ў чалавечае жыццё.
Нагадаю, што праблема беларускага горада паўставала i перад класiкамi
беларускай лiтаратуры. I калi Якуб Колас, удзячны сын беларускай вёскi, глядзеў на горад здзiўлёнымi вачыма «дзядзькi», якi ездзiў у Вiльню, дык для Янкi
Купалы горад быў рэальнай неабходнасцю, местам, дзе беларуская шляхта
спрадвек вучылася i залатвала розныя гаспадарчыя ды адмiнiстрацыйныя
справы. Шляхта не баялася места-горада i не грэбавала iм. І для яе ўсё роўна
было, што засценак, што мястэчка, што Менск, што Пецярбург. Для Максiма
Багдановiча ж горад быў цалкам сваiм. Ён гадаваўся i рос у губернскiх Менску
i Гораднi, у Нiжнiм Ноўгарадзе i Яраслаўлi. Для яго экзотыкай былi вясковыя
краявiды Ракуцёўшчыны. I ён пiсаў вершы пра сталiцу, гарадскiя вершы. Толькi што ў ягоны час сталiцай беларусаў была яшчэ Вiльня, а не Менск.
Максiм Багдановiч першым у беларускай лiтаратуры шукаў i знаходзiў «красу» ў гарадскiм тлуме, грукаце i мiтуснi. Таму не дзiва, што Максiм Багдановiч
стаў паэтычным настаўнiкам Адам Глобуса, а Адам Глобус — паслядоўнiкам Максiма Багдановiча. Ад Максiма Багдановiча ў Адама Глобуса i любоў
да класiчных формаў верша. Таксама вiдаць, што старанна выбудоўваючы
структуру сваiх вершаваных зборнiкаў, за ўзор Адам Глобус трымаў у галаве
багдановiцкi «Вянок».
Цяжкая i бясплённая спадчына сацыялiстычнага рэалiзму ў лiтаратуры забывалася, як нудотны сон. Паэты з пакалення «Тутэйшых» вярталiся самi i
арыентавалi ўсю беларускую лiтаратуру на чыстыя крынiцы адраджэнскай
паэзii пачатку ХХ стагоддзя.
Ад пачтаку лёс быў спрыяльны да Адама Глобуса. Ад нараджэння ён адразу атрымаў моўную фору перад iншымi беларускiмi гарадскiмi дзецьмi. Ён
нарадзiўся ў сям’i будучага класiка беларускай лiтаратуры, ягоная мацi была
фiлолагам па адукацыi. Беларуская мова змалку для яго, гарадскога хлопчыка, была роднай моваю мацi, сям’i. I гэта такая фора, якая перабiвае ўсялякiя
iншыя зласлiвыя развагi накшталт таго, што на дзецях генiяў прырода адпачывае. Хутчэй у выпадку з Адамчыкамi падыходзiць iншая прымаўка пра яблыню i яблык, якi ад яе далёка не адкочваецца.
А другую творчую фору Уладзiмiр Адамчык (Адам Глобус) выцягнуў сам,
пайшоўшы вучыцца на мастака. Пры ўсiх «але» мастацкая вучэльня, а за ёй
тэатральна-мастацкi iнстытут былi ў 70-я гады найбольш свабоднымi ў Беларусi навучальнымi ўстановамi. Там працавалi цiкавыя выкладчыкi, асобы, i ву-
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чылiся таленавiтыя вучнi, там спелiлася творчая асоба Адама Глобуса, якая
шукала сябе ў колерах фарбаў i ў фарбах слова.
Адразу скажу, што Адам Глобус — мастак не мой. Я з задавальненнем чытаю ягоныя вершы, я з разнастайнымi адбiткамi эмоыяў на твары чытаю ягоную прозу, але я не ўспымаю неалiтычных Венераў, мажных кабетаў з вялiкiмi
цыцкамi i вялiкiмi шчылiцамi похваў, якiя так любiць маляваць Адам Глобус.
Здаецца, што ў тыя выгаленыя похвы можна схаваць цэлы свет...
I хаця Адам Глобус-празаiк часта i з вялiкай асалодаю любiць апiсваць розныя стадыi творчага працэсу Адама Глобуса-мастака, я яму чамусьцi не веру.
Мяне не пераконвае ягоныя майстэрня, мальберт, куча цюбiкаў з разнастайнымi фарбамi, натуршчыцы i нават тое, што ён часам прадае свае карцiны.
Адная мая знаёмая, якая намалявала зграбную паштоўку з праваабарончым
зместам, напiсала мне, што жыла ў Iзраiлi чатыры месяцы i ад суму намалявала там дзве карцiны, выставiла iх у iнтэрнэце i адную з iх прадала.
Мне здаецца, што ўвесь гэты мастацкi антураж, усе гэтыя мастакоўскiя аксэсуары — чыстае прыкрыццё, дымавая завеса. Такiм чынам Адам Глобус не
пакiдае сабе нiводнай вольнай хвiлiны, гэтак ён трымае сябе ў руках, каб не
сарвацца. Насамрэч, у сваёй майстэрнi Адам Глобус, як мне здаецца, забiвае
адзiноту i хаваецца ад людзей. Урэшце, магчыма я i памыляюся...
Вось чаму дакладна навучыла Адама Глобуса шматгадовае навучанне на
мастака, дык гэта бачыць навакольны свет у колерах i матэрыяле. Гэткiм каляровым i фактурным, якiм Адам Глобус бачыў яго, такiм i iмкнуўся адбiць у
сваiх вершах. Мастацкiя iнстынкты ды iнтэнцыi Адама Глобуса раскрываюцца
ў жаданнi i ўменнi маляваць словам. Такiм чынам у яго:
На шэра-жоўтым сухiм асфальце
Ляжыць мой сiнi вiльготны цень.
(Цень, с. 13)
Рэчы i прадметы маюць у Адама Глобуса колер i якасць. Паэт-мастак дакладна апiсвае стан рэчаў ды iх асвятленне:
У цень залятае сухое лiсце,
Гарыць блакiтна-зялёным агнём.
(Цень, с. 13)
У паэта-мастака
Блакiтна-попельныя хмары
Цяклi па дрэвах срэбрам слёз.
У мякка-чорныя калюгi
Плылi апошнiя лiсты;
(Восень, с. 14)
У вершах Адама Глобуса i «валошкавы ранак», i «ружовы голуб», i «мацiцовыя туманы», i «сiнiя фiранкi», i:
Чырвона-цёмныя лiсты,
Сарваныя пякучым ветрам,
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Ляцяць: на чорныя карэннi,
Праз ярка-жоўтую зару.
(Холад, с. 17)
Усе гэтыя цытаты з вершаў са зборнiка «Парк». Часам Адам Глобус мастакпаэт выязджае «на натуру» i замалёўвае словам местачковыя краявiды, што
ў яго атрымлiваецца даволi добра:
Зачапiлася хмара за комiны над хлебазаводам.
На рамбазе звiнела, заходзiлася цыркулярка.
Уздымаўся да неба драўляна-бурштынавы водар.
За касiлкаю сыпала трэск электрычная зварка.
(На станцыi Койданава, с. 58)
У сваiх вершах Адам Глобус не шкадуе фарбаў, але ў iх амаль адсутнiчаюць метафары, а якiя ёсць — даволi сцiплыя i дакладныя. Мне падабаюцца
метафарычна-дакладныя радкi паэта:
Гумовакрылыя стрыжы
Самазахоплена пiшчалi,
Раскрэслiвалi вiтражы
Над сметнiцай i гаражамi.
(Вечаровае, с. 25)
Вось ужо другое лета «раскрэслiваюць вiтражы» над маёй галавою «гумовакрылыя стрыжы». Я люблю назiраць за iмi падчас ранiшняй i вечаровай
праверкi, калi мы стаiм, маўчым i чакаем, пакуль палiчаць атрад i ўсю зону.
Стрыжы менавiта такiя i з такога матэрыялу, як апiсаў iх Адам Глобус. Яны падаюцца выплаўленымi з чорнай гумы i прашытыя кордам на бабруйскiм шынным камбiнаце. Яны носяцца туды-сюды бесперастанку, закладаючы вiражы,
i сварацца, «самазахоплена пiшчаць», не зважаючы на чорныя калоны зэкаў,
якiя нерухома стаяць на праверцы.
Злёгку пазначаны ў «Парку» i час, у якiм жыў паэт:
Вецер кiдаў бялiзну —
Навальнiцу палохаў.
Ён ляцеў на балконы,
Рваў старыя газеты, —
I круцiла над светам
Некралогi з партрэтамi.
(Гарадскi вечар, с. 71)
Гэта быў такi «некраложны час», калi адзiн за другiм памiралi старыя генсекi, валадары СССР.
Намаляваў у «Парку» Адам Глобус i сябе, зрабiўшы эскiз да аўтапартрэта:
Вiтаю сваё аблiчча
У дранай джынсавай куртцы.
Яно папяросу курыць
I лязгае запальнiчкай.
(Рэклама, с. 72)
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Гэты кучаравы, даўгатвары Валодзя Адамчык, з беламорынай у губе, любiць працаваць i дакладна ведае, што ён робiць i чым займаецца:
Пазiтыўна-няярка
Скончу дзённыя справы —
У «Траецкай» кавярнi
Вып'ю кубачак кавы.
(Фотакарэспандэнт, с. 70)
I хоць Адам Глобус з iнтэлiгентнай сям'i i сам вывучыўся на мастака, але
паводзiць сябе рыхтык як хлопец з якiх Шабаноў:
Я злаўлю цябе, спрытная ластаўка, —
Начыкрыжу цвiком цi фламастэрам
У салоне начнога аўтобуса,
На блакiтна-падрапаным пластыку
Падпiсаўшы — малюнак Глобуса.
(Аэрадынамiка, с. 56)
Але за знешняй флегматычнай i шэра-будзённай абалонкаю шараговага
гарадскога хлопца, якога спрабуе ўдаваць з сябе Адам Глобус, хаваюцца пякельныя жарсцi, якiя часам прарываюцца на паверхню. I паэт праўдзiва пiша
пра гэта:
Я той, у кiм жыве глыток спакою,
I той, у кiм стаiць агонь пякучы.
...
Я той, у кiм заблыталiся страсцi,
Хто хоча працай выратаваць хворых,
Хто не паспеў пакуль яшчэ упасцi,
Той, хто змяшае разам радасць з горам.
(Да аўтапартрэта, с. 66)
I ён сапраўды такi! Паэт не манiць i не фанабэрыцца. Тут ужо, калi хто не
дае мне веры, раю пачытаць ягоную прозу.
Такi Адам Глобус, якi iснуе ў «Парку», мне болей падабаецца за сённяшняга. Але, урэшце, i я сам сабе болей падабаюся ў тых гадох. Там, у 80-ых,
засталася нашая маладосць. Там мы яшчэ не паспелi выпiць атруты з прывабнага келiху жыцця. I вiно яшчэ не было за атруту. Там мы былi наiўнейшыя
i лепшыя.
Мастацкая адукацыя сфармавала эклектычную эстэтыку творчасцi i светапогляду Адама Глобуса. У самавыражэннi паэта намяшана ўсяго. Памятаеце? Ён — «той, хто змяшае разам радасць з горам». Ён давярае толькi сваiм
пачуццям i нiкому не верыць на слова. Ён той — «хто чуе, бачыць, дыхае,
кранае». Паэт з-за сваёй мастакоўскай эмпiрычнасцi проста асуджаны на адзiноту. Таму паэт заўсёды знаходзiцца там, «дзе чалавек пакутлiва-самотны»,
дзе найлепшым сябрам i суразмоўцам для яго ёсць ён сам.
Эклектыка працiнае ўсё жыццё Адама Глобуса. Ён часта карыстаецца рускай
моваю, але мастацкi свет у яго паслядоўна беларускамоўны. Яго вучаць маля-

230
ваць монстры сацыялiстычнага рэалiзму, а ён стварае на палатне абстрактных
пачвараў. Ён пiша вершы пра «бляшаную поўню» i «асфальтавае мора», пра
«механiстычнае гудзенне» i «магазiнна-пластмасава-новае неба», але старанна
рыфмуе радкi i заганяе iх у класiчныя формы санетаў, актаў i трыялетаў.
Калi Адам Глобус выдаў свой першы зборнiк «Парк», ён выкарыстаў дзве
сваiх форы, дадзеных яму жыццём. Але ж ён мусiў за iх i заплацiць. Нiчога
нiкому ў гэтым свеце не даецца задарма. За беларускую лiтаратурную мову,
якую ён лiтаральна атрымаў у спадчыну, яму прыходзiлася адкупляцца, адпiхваючыся рукамi i нагамi ад моцнага пiсьменнiцкага прыцягнення Вячаслава
Адамчыка, ягонага бацькi. Яму прыходзiлася даказваць, што ён не другасны,
што i ён мае свой розум i свой талент, што ён прыйшоў у лiтаратуру не «па
блату», не за iльготнымi пiсьменнiцкiмi пайкамi i дармовымi пуцёўкамi ў дамы
творчасцi, што ён i сам нечага варты як пiсьменнiк i як паэт.
Вядома, не абышлося i без стратаў. Так Уладзiмiр Адамчык згубiў сваё сапраўднае iмя i прозвiшча i стаў Адамам Глобусам, узяўшы за псеўданiм дзявоцкае прозвiшча мацi. Што ж тычыцца самастойнасцi мыслення i ўзгадаванага творчага «эга» падчас вучобы на мастака, дык тут плата, выглядае яшчэ
большай. У сiле iндывiдуалiзму, як iголка ў акаваным куфры, была схаваная
будучая слабасць. Плацiць давялося пазней, калi Уладзiмiр Адамчык-бiзнэсмэн забiў Адама Глобуса-паэта. Можа, й не да канца забiў, а скажам так, моцна знявечыў. Але гэта адбудзецца значна пазней.
Ёсць у мяне любiмы вобраз у зборнiку «Парк». Гэта — «кафельная чайка» ў
вершы «Рэзананс», якая сядзiць на «цэментнай балюстрадзе», i ў яе «халоднае сардэчка» «з малакаштоўнага металу». Калi я бегаў на волi па ўзбярэжнай
Свiслачы ў парку Горкага ў Менску, дык з боку разбуранай першай гарадской
электрастанцыi на «цэментнай балюстрадзе», якая аблямоўвала берагi плыткай Свiслачы, акурат сядзелi нерухомыя маўклiвыя чайкi i суправаджалi мяне
блiскучымi пацеркамi вачэй. Я бег, мне было горача, пот цёк па маiм твары,
а нерухомыя «кафельныя» чайкi спакойна назiралi за мной, i ў маiх скронях
грукаталi iхнiя «латунныя сардэчкi».
Заўважны ў зборнiку «Парк» i спробы перайсцi ад мастакоўскай апiсальнасцi да фiласофскага спасцiжэння жыцця, што так моцна загучыць у наступным
зборнiку вершаў Адама Глобуса «Скрыжаванне». Пакуль што гэта цi адзiнокi
радок: «Нас не спыталi, нам далi жыццё...», цi асобны вобраз:
Мы будуем сабор,
дзе, можа, будзе
будучае жыць
мiж сцен мiнулага,
пад купалам прасторы,
(Зоры, с. 44).
Але яны прадвызначаюць новую iпастась, новы вышэйшы ўзровень паэтычнага таленту Адама Глобуса, якi неўзабаве раскрыецца ў наступным зборнiку вершаў «Скрыжаванне».
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Другi зборнiк вершаў Адама Глобуса «Скрыжаванне», змешчаны паэтам у
зборнiк выбраных вершаў «Новае неба», выйшаў у 1993 годзе i ўключыў у
сябе вершы, напiсаныя паэтам у канцы 80-х пачатку 90-х гадоў. Час крушэння савецкай iмперыi, закладання падвалiнаў незалежнай Беларусi, час эканамiчнага крызiсу, талонаў, страйкаў, жабракоў, дэманстрацыяў, час свабоды,
якая нараджалася на нашых вачах i якой суджана было хутка загiнуць. Час
мройных спадзеваў i агульнай няўпэўненасцi. У вершах «Скрыжавання» адчуваецца дух гэтага драматычнага часу. «Скрыжаванне» атрымаўся прафесiйна
больш моцным зборнiкам вершаў за «Парк». Творчы дыяпазон аўтара вырас
ад умення маляваць дробныя замалёўкi да ўзроўня лiрычных абагульненняў.
Паэт авалодаў майстэрствам перадачы праз вершаваны радок сваiх унутраных пачуццяў i эмоцыяў, якiя часам разрывалi ягоную свядомасць.
Цяжка ў беларускай паэзii знайсцi больш змрочны па настроях i фарбах
зборнiк вершаў за «Скрыжаванне». Гарадская тэма ў вершах Адама Глобуса
становiцца малаактуальнай. Час зменаў у сацыяльна-палiтычным ладзе краiны прынёс другое дыханне для беларускай мовы, якая стала своеасаблiвай
вiзiтнай карткаю беларускага дэмакратычнага руху ў канцы 80-х пачатку 90-х
гадоў. Беларуская мова пераможна загучала на стотысячных мiтынгах, з высокiх трыбунаў ды ўрэшце стала дзяржаўнаю. У гарадах iмклiва, як грыбы,
пачалi з'яўляцца беларускiя школкi i ў дачыненнi да беларускай мовы знiкла
ранейшая насцярожанасць. Беларуская мова ў тыя часы хутка пазбаўлялася
пагардлiвага iмiджу «дзеравенскай».
Зрэдку, тым не менш, паэт яшчэ задумваецца над тым:
Цiкава ўсё ж, а да якой мяжы
Нас давядзе законатэарэма,
Калi замест iскрыстай хрызантэмы
Квiтнеюць бiтумныя капяжы?
(Рост, с. 82)
Але значна мацней яго турбуюць iншыя пытаннi. На вачах змянiўся свет.
Паэт рупна натуе атмасферу пярэдадня сацыяльна-палiтычнага землятрусу:
Страцiў розум вялiкi кароль
I завыў у парожнюю бочку.
I пачынаецца ў бочцы гул-боль,
I вiруе i ўдзень i ноччу...
...
I чакае глухая зямля,
Хто ўсiм скажа: «Няма караля!»
(Кароль, с. 95)
Логiка звыклага жыццёвага ўкладу не спрацоўвала. Новы час, якi iмклiва
выспяваў навокал, доўгачаканае i неверагоднае адчуванне Новага неба, выклiкала ў паэта iнстынктыўнае пачуццё нявер'я нi ў што добрае. Чалавек, якi
доўга жыве ў зачыненай, заканапачанай з усiх бакоў прасторы, як i ў турме,

232
прызвычайваецца i баiцца зменаў. Ён цэнiць i жыве тым, што мае, што адваявана iм уласным потам, упартасцю i хiтрасцю. Ён з недаверам глядзiць у будучыню, бо змены могуць прынесцi нешта горшае i пазбавiць i таго, што маеш.
Чалавек, якi выйшаў урэшце на свабоду, палохаецца Новага неба:
Адчынiце ўсе дзьверы,
Паламiце замкi,
Адпусцiце ўсе душы
На чатыры бакi.
Паляцелi ўсе душы
На чатыры бакi,
Зачынiлiся дзверы
I ржавеюць замкi.
Я стаю на крыжы
Беларускiх дарог
I не бачу дзвярэй,
За якiмi ёсць Бог.
(Скрыжаванне, с. 78)
Паэт спрабуе намацаць мяжу дапушчальнага i не знаходзiць яе. Мары палохаюць i не збываюцца, а барацьба за «хлеб», за сутнасць жыцця расчароўвае, яна асуджаная на пройгрыш:
Мы стаялi ў чарзе па хлеб,
Дастаялiся, тамака смерць.
Мы спыталi: «А дзе наш хлеб?»
Нам у вочы глядзела сьмерць.
(Чарга, с. 80)
Зададзенасць жыццёвых рамак, народны характар, звычкi, усё тое добрае
i паганае, якое ёсць вакол нас i ў нас, цяжка, а то i немагчыма змянiць, мяркуе
паэт. Ёсць нейкая наканаванасць у нашых дзеях, хоць мы i iмкнемся вылузацца за межы нашага ўсталяванага iснавання:
У квадрата чатыры вуглы.
Хай вялiкi, цi самы малы,
А ўсё роўна, як нi павярнi, —
У квадрата чатыры вуглы.
Нi адзiн, i нi тры, i нi пяць...
Можаш плакаць, а можаш скакаць,
Можаш бiцца аб столь галавой, —
Ты не зменіш сiстэмы старой.
(Квадрат, с. 106)
Але жыццё iмкне наперад. Адам Глобус не стаiць збоку тых падзеяў, якiя
адбываюцца ў краiне. Ён — на плошчах, манiфестуе разам з народам за сва-
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боду i незалежнасць. Ён лiчыць сваiм унутраным абавязкам падтрымлiваць
дэмакратычныя змены. Матывы ўнутранай разгубленасцi заглушаюцца чаканным радком суровай, чорна-белай рытмiкi беларускай маршоўкi, гiмна змагання за вольную Беларусь:
Мы — беларускi рух!
З намi славянскi дух.
Покi сумленне ёсьць,
Мы — беларускi лёс!
...
Брат, мой брат — беларус,
Годзе трываць прымус,
Стань пад штандар са мной,
Разам абвесцiм бой
Процi сваёй брыды,
За вызваленне з бяды,
Супраць варожых зграй,
За беларускi край!
(Беларускi рух, с. 108)
Нашанiўскiя матывы пераможна гучаць у некаторых вершах Адама Глобуса. Ён адчувае i разумее ўсю важнасць i вызначальнасць тых падзеяў, якiя
iдуць у краiне. Ён заклiкае беларусаў не сядзець па дамох, склаўшы рукi, ён
заклiкае не баяцца i ахвяраваць сабой:
Дык што рабiць, калi i быў, i ёсць
Нязгасны жах прад пашчаю пачвары,
Калi наўсцяж ашчэрваецца злосць?
Скажу табе, няхай сабе i марна, —
Змагайся, каб святое не звялось,
Iдзi на бой, iдзi самаахвярна!
(Паплечнiку, с. 89)
I ў той самы час ў душы паэта iдзе вельмi цяжкая, драматычная, унутраная работа. Законы развiцця грамадства, ягоныя паразы i перамогi, — усё,
што адбываецца звонку, толькi апасродкавана кранаюць паэта i адбiваюцца
на ягонай расколатай душы, заглыбленай у пакуты.
З паэтам можна было ў тыя гады сустрэцца на барыкадах. Але за бунтарскiмi баявымi воклiчамi хаваецца датклiвая натура паэта. I праўдзiвыя барыкады пралягаюць праз ягоную душу. I там паэт адзiнокi. I там ён змагаецца з
цэлым светам. I нiхто не можа дапамагчы яму.
Канец 80-х пачатак 90-х гадоў мiнулага стагоддзя быў пераломным часам
для найбольш буйных беларускiх паэтаў. Тэктанiчны зрух у гiсторыi народа
непазбежна адбiўся на iхнiм уласным лёсе. Кожны з iх па-свойму перажываў
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гэтую каштоўнасную пераарыентацыю грамадства. У пэўным сэнсе беларускiя паэты аказалiся незапатрабаванымi i неацэненымi нi беларускiм грамадствам, нi, тым больш, постсавецкiмi ўладамi. Яны, тыя, хто сваёй вольналюбiвай творчасцю i нонканфармiсцкiмi ўчынкамi рыхтавалi змены ў грамадстве,
былi праiгнараваныя i апынулiся ў сацыяльна-культурным маргiнэзе. Чарговы
раз у нашай гiсторыi беларусам былi непатрэбныя свае прарокi.
Адам Глобус адчувае вострую адзiноту, усеагульную разгубленасць, якая
выклiкала духоўную спустошанасць. Ён спрабуе супрацiўляцца ўнутранаму
бяссiллю:
Нехта будзе бадзяцца, шукаючы праўду i радасць у стоме.
Нехта стане малiцца, забыўшыся, што ён у Бога не верыць.
Нехта будзе пацiху спiвацца, а нехта — канаць у дурдоме...
Толькi прыйдзе адлiга i мы павымаем з-пад лавы цяжкiя сякеры.
(1939. Вiльня. Слова беспрацоўнага, с.102)
Але ад сябе не ўцячэш i перад уласным «я» сякерай не памахаеш. А ўнутраны аналiз, падвядзенне рахункаў не суцяшае. Паэт не задаволены сабой, не
задаволены сваiм жыццём, лiтаральна ўсiм, што ён робiць i чым займаецца:
Што нi раблю — адны памылкi спрэс.
Я сам сабе ўтвараю перашкоды,
Працуючы, калi патрэбны продых, —
I праца ў рэшце рэшт губляе сэнс.
(Зiмовы лес, с. 86)
Паэт сур'ёзна задумваецца над сваiм жыццём. I чым глыбей ён занырвае
ў самааналiз, тым менш ён бачыць перад сабой тую мэту, дзеля якой варта
iсцi наперад. Толькi вобраз брата, як зборны вобраз родных людзей, яшчэ дае
нейкi слабы спадзеў, што ўсё, што адбываецца з паэтам, недарэмна, што трэба жыць дзеля таго, каб жыць:
Ёсць дарога, няма ў той дарогi канца i пачатку;
Можа, ёсць, толькi я iх нiколi не ведаў, не бачыў.
Я iду, каб дарога прасцейшай здавалася брату;
Над пуцiнаю рогат крыжуецца з енкам i плачам.
(Развагi, с. 99)
Такое механiстычнае жыццё звонку падаецца бадай што самастойным i
ўраўнаважаным, маючым сэнс. Але за знешнiм спакоем, штодзённай працаю
i будзёнымi клопатамi хаваецца ледзяная пустэча:
Ён жыве на прыватнай
Безвыгоднай кватэры.
Ён малюе выдатна
На шалёсткай паперы.
...
Ён надзiва спакойна
Адмаўляе спакусы.
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Ён працуе ў пакоi
Невялiкiм i вузкiм.
Ён нiкуды не лезе
I нiчога не просiць.
Ён малюе прадвесне
I графiчную восень.
(Мастак, с. 100)
I каханне не ратуе паэта, не разбiвае ягоную адзiноту, не саграе яго ад
унутранага холаду i пераўтвараецца ў банальны сэкс:
Ты прыходзiш, i мы застаемся адны
У халодным пакоi ратуемся моўчкi.
(Ты, с. 111)
Можа, выратаванне ад адзiноты ў святле веры? Можа, у ёй паэт бачыць
збаўленне ад сусветнай жудаснай нуды? Ды не:
Вецер стогне. Вецер вые.
У акне старой царквы
Плачуць свечкi залатыя.
Свечкi плачуць. Плач i ты.
(Смутак, с. 96)
Рэальнасць у свядомасцi паэта перамешваецца з уяваю, усё навокал набывае мiфiчнае адценне i губляе сэнс. У свеце паэта няма ясных арыенцiраў i
знiклi iдэалы. Дабро пералiваецца ў зло, тое, што здавалася злом, выяўляецца ў нейкае iмгненне дабром:
Клiча коннiк: «Мой брат, устань!»
Будзем разам змагацца са злом,
Назавём нашу справу дабром!»
Узнялася чырвоная здань,
Засiпела змяёю зямля,
Брату брат крыкнуў: «Зло, гэта ж — я!»
(Браты, с. 92)
Нiшто не трымае паэта ў гэтай рэчаiснасцi. Ён сам можа лёгка перакiнуцца
ў ваўкалака, бо толькi ў тым, уяўным свеце, яму мроiцца душэўная раўнавага
i спакой:
Узыдзi на гару, абярнiся ваўком
I ляцi праз чатыры гады, —
Сваю мацi забудзеш i родны свой дом,
Не сустрэнеш нiколi бяды.
(Воўк, с. 79)
Але i раўнавага, i спакой не маюць нiякага значэння i сэнсу. Усё марна i дарэмна ў гэтым свеце — i твае дзеi, i тваё жыццё, перакананы паэт:
А калi на мяжы памiж ноччу i днём
Перакулiцца ўвесь белы свет,
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Будзе ў цемры свяцiць ярка-чорным агнём
Непатрэбны i воўчы твой след.
(Воўк, с. 79)
Хто вiнаваты ў гэткiм душэўным рэзруху i маральным спусташэннi? Паэт
нiкога не вiнавацiць у гэтай унутранай катастрофе, нiкога, апроч самога сябе.
Ён не здаецца, ён, як тапелец, хапаецца за саломiнку надзеi i шукае выйсця:
А хто зрабiў з мяне раба?
Каму свярбiць мая бяда?
Я сам аддаў, крый Бог збрашу,
Я сам прадаў сваю душу.
А што я мог яшчэ прадаць?
I дзе мой Бог, каб ратаваць?
(Сабака, с. 105)
Паэт шукае выйсця i не знаходзiць. Не ўсе жыццёвыя i душэўныя драмы
маюць шчаслiвы працяг. I вось ужо пiшацца верш, якi дакладна перадае стан
алкагольнага трызнення , выдатны вар'яцкi верш, напоўнены прывiдамi i бязмежнай чорнай самотай:
Танчыць чорная котка
На кухонным стале.
Аксамiтныя танцы
Падабаюцца мне.
Лашчаць лёгкiя лапы
Тонкi глянцавы цень.
У духмянай цямрэчы
Палымнее агмень.
На дварэ халадэча,
Свет належыць зiме.
Котка, цемра i чарка
Суцяшаюць мяне.
(Аксамiтныя танцы, с. 97)
Стан бесперапыннага адчаю i безнадзейнасцi не можа не прывесцi паэта
да думак пра смерць. Не пра смерць, як нейкi акт адчаю, а як пра натуральны
працяг iснуючага трагiчнага стану душы, як наступны крок ва ўласным шляху
iснавання, барацьбы i знiкнення, якi ўласцiвы ўсяму жывому:
Засынаю, iзноў засынаю,
Бо надзеi нiякай не маю,
I ў жыццi ўжо нiшто не трымае...
Засынае душа, засынае,
Перарэзаная трамваем;
А вар'яцтва душу абдымае,
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Закалыхвае i спавiвае
Чорна-мутарным дымам адчаю...
(Сон, с. 91)
Гэтае павольнае згасанне бачыцца паэту як у дзiўным сне. I нават прымроены i прыснёны палёт ягонай душы не дае яму супокою:
Чаму наўскос
Ляцiць душа?
Чаму наўпрост
I на пагост
Iмчыць шаша?
(Сцяна, с. 93)
Паэт уяўляе працэс сваёй смерцi. У смерцi ён бачыць пазбаўленне ад пакутаў i атрыманне свабоды:
У мяне ёсць атрута —
Вельмi лёгкая смерць.
Можна знiшчыць пакуты
Волю-вольную мець.
(Атрута, с. 81)
У вершы «Тастамент» ён падрабязна апiсвае працэс свайго добраахвотнага сыходу з жыцця:
Глыну крышталёвай, халоднай атруты,
У студнi-лядоўнi здранцвее мой лёс.
(Тэстамент, с. 83)
Згодна сваiх уяваў паэт хацеў бы быць пахаваным не ў зямлi, а на небе:
Мяне панясiце з ампiрнага дому,
Туды, дзе па хмарах грымяць перуны.
Над небам, на вежы мяне пакладзiце,
Хай войстрыя дзюбы арлоў, груганоў
Разблытаюць нерваў блакiтныя нiцi,
А даўгiя кiпцi iх зблытаюць зноў.
(Тэстамент, с. 83)
Паэт не ўяўляе сябе ў раi. Суладдзе i супакой — не для яго супярэчлiвай i
грахоўнай душы. I ўсе спадзевы i расчараваннi, усё добрае i благое з гэтага
зямнога жыцця ён хоча захапiць з сабой. Бязлiтасны да гэтага свету паэт гэткi
ж бязлiтасны да сябе i ў iншым жыццi. Ягоная неўтаймаванасць — бязмежная. Фальшывай абалонкаю здаюцца вонкавы спакой i хвалёная сцiпласьць
беларускай душы:
Хай велькая зграя чарцей i анёлаў
У трубы i дудкi напружана дзьме;
А ў грукаце сонечна-месячных колаў
Хай лета зруйнуецца ў шарай зiме;
(Тэстамент, с. 83)
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Вось жа, гэтая фантасмагарычная карцiна, намаляваная паэтам «велькай
зграi чарцей i анёлаў», якая сумесна « у трубы i дудкi напружана дзьме», суправаджаючых ягонае ўяўнае пахаванне, паказвае хiба што ўсю глыбiню таго
бедламу, таго спалучэння дабра i зла, якiя перапаўняюць душу паэта.
Змаганне дабра i зла няспынна iдзе ўнутры кожнага чалавека. Але не кожны хоча цi ў стане зразумець гэта. Звычайна, мы падсвядома iмкнемся думаць
пра сябе лепей, чым мы ёсць на самой справе. Мы не зважаем на сваiх «чарцей» i абдорваем увагаю i ласкаю сваiх «анёлаў». Адам Глобус-паэт у вершах
iмкнецца быць шчырым i знаходзiць мужнасць паглядзець на сябе збоку.
Знiшчаны маральна, раздушаны жорсткiмi законамi свету, лiрычны герой
(цi сам паэт?) усё ж знаходзiць Таго, да каго звычайна звяртаюцца людзi ў
самыя безнадзейныя моманты жыцця. I нараджаецца, на мой погляд, адзiн з
лепшых вершаў паэта, верш-малiтва:
Божа, забяры маё жыцьцё,
Выратуй знямелую Айчыну,
Выратуй ахвяры i злачынцаў...
Божа, забяры маё жыццё.
...
Я слабы, з атручанай душой,
Брудны гад, скалечаны, нiкчэмны...
Веру ў розум светлы i надземны.
Я слабы, з атручанай душой.
Божа, забяры маё жыццё.
Iншага не маю, каб аддзячыць.
Ну хiба што гэтым цiхiм плачам.
Божа, забяры маё жыццё.
(Спроба малiтвы, с. 113)
Верш гэты i сiмвалiчны, i прарочы, i вельмi асабiсты, а праз гэта i вельмi
зразумелы ўсiм. Ён, як цiхi ўздых чалавека, якi дайшоў да дна свайго iснавання, але не знiк, не адчаiўся дарэшты. Ён яшчэ жыве i на нешта спадзяецца. На
што — яшчэ i сам пакуль не ведае, хiба толькi на Яго.
Крызiс яшчэ не мiнуў, i не знiкла ды ўжо i не знiкне нiколi адзiнота. Самавынiшчэнне давяло да таго, што i на сябе самога паэт паглядае збоку. Ён — ужо
не ягоны лiрычны герой. Адбылося раздваенне, якое, можа быць, прынясе
выратаванне паэту, але не выцягне з прорвы адчаю лiрычнага героя:
Ён шукае дарогi да белых палёў,
Над якiмi адно толькi новае неба,
Там уласная смерць выглядае ганебнай.
Ён шукае сабор, а прыходзiць дамоў.
(Дамоў, с. 112)
Гэтым нясмелым i няпэўным спадзевам на лепшую долю, на тое, што ўсё
не так i блага, хоць горш няма ўжо куды, што ўсё ж недзе ёсць гэтая запавет-
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ная дарога, гэты шлях да Новага неба i перапыняюцца духоўныя пошукi Адама Глобуса ў зборнiку «Скрыжаванне», адным з найбольш моцных паэтычных
зборнiкаў 90-х гадоў 20-га стагоддзя. Усё ў iм прадумана, усё дарэчы, няма
ў «Скрыжаваннi» выпадковых вершаў. Пасля «Скрыжаваньня» Адам Глобус
нiчога лепшага ў паэзii ўжо не напiша.
Бескампрамiсныя пошукi свайго «я» адхiнулi Адама Глобуса ад паэзii. Вершы на новым этапе жыцця паэта аказалiся бесперспектыўнымi, бо яны забiралi ўсю душу паэта без астатку. Таму Адам Глобус-паэт саступiў месца Адаму
Глобусу-празаiку. А ўсе вершаваныя радкi, якiя часам пiсалiся пасля перапынку амаль у дзесяць гадоў — гэта паслякрызiсныя рыфмаваныя рэфлексii, у
асноўным на тэму гарэлкi i Вiльнi:
Паэты п'юць без меры, без выходных,
па-чорнаму, заўжды, як мае быць.
З бутэлек модных i простанародных
пiлi i п'юць, як нашы могуць пiць.
(Паэты, с. 142)
Не цяжка здагадацца, каго меў на ўвазе Адам Глобус, напiсаўшы гэты верш.
Вершы пра Вiльню мне падабаюцца болей. Пра Вiльню пiсаў Максiм Багдановiч, пра Вiльню пiша i Адам Глобус. Пошукi беларускасцi, беларускай тоеснасцi працягваюцца. I гэтым цiкавыя вершы Адама Глобуса пра Вiльню:
Пачакай, пачакай, раскажы мне пра нашую Вiльню,
пра яе цудадзейны, спакойны, гаючы настрой,
пра яе прыгажосць, пра яе баракальную стыльнасць,
пра яе непаўторны, карункавы, бэзавы строй...
(Начныя словы пра Вiльню, с. 135)
Так пiша чалавек, якi перажыў якуюсь страшэнную хваробу, перахварэў i
ходзiць зараз асцярожна, абапiраючыся на кiёк, i пазiрае на свет здзiўленымi
вачыма, як бы пытаючыся ў самога сябе: няўжо гэта я? Няўжо я — жывы? Мары пра Новае неба засталiся ў мiнулым, а сённяшняе няспешнае i размеранае
жыццё таксама мае свае маленькiя радасцi. Прыгажосць Вiльнi — адная з iх:
Зiмовы вечар. Вiльня засынае.
Субота дагарае залатая
на вежах. Я яшчэ змагу,
адкiнуўшы маркоту i тугу,
дамовiцца з надзейнымi сябрамi,
каб зранку памалiцца ў Вострай Браме
ды папрасiць у Бога дараваць
грахi усiм, хто пойдзе ваяваць
за Беларусь, хто меч святы падыме
i хто здабудзе волю на Радзiме.
(Вечаровы настрой, с. 137)
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