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Попел ад вогнiшча
***
Я нiколi не ведаў, цi прыйдзе вясна,
цi зробяць мне падарунак,
каб перажыць халодную зiму.
Але заўсёды чакаў i баяўся:
а раптам калi-небудзь
не прачнуся пасля яе?
Кожны шукае месца, снежную гурбу,
каб схаваць сваё сэрца,
хаця б яго маленькую частачку.
Мне шкада свайго сэрца.
Для мяне зiма — гэта магiла маiх думак...
Прэч з маёй галавы! Прэч!

***
Мой адзiны абавязак —
быць чалавекам.
Калi сум агорне душу —
трэба ўсмiхнуцца i крочыць далей.
Калi вецер надломiць крылы —
склеiць iх празрыстай стужкай,
каб нiхто не ўбачыў.
А калi ўбачыць — то скажа:
— Хто ж такi гэты чалавек,
i з якога каменю ён зроблены?
***
За марамi сочыць толькi маўчанне,
нiбы насмiхаецца.
Засынай, маё мiлае вогнiшча,
мы пакiнем толькi попел, калi прачнемся.
А пакуль — памаўчым,
бо хутка нас разбудзяць.

Янка Калiноўскi
(Яна Нiкiфарава) паэтка. Выпускнiца Мiнскай гiмназii
№ 1. Аўтар паэтычнага зборнiка «Падслуханае сценамi
шматпавярховак». Друкавалася ў часопiсе «Маладосць»
i тыднёвiку «ЛiМ». Лаўрэат лiтаратурнай прэмii «Залатая
лiтара» (2018 г.). Нарадзiлася ў 2002 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Дотык да сэрца
***
Начныя гутаркi:
словы прамаўляюцца шэптам.
Iх чуюць не вушы —
шэпт-ледзь адчувальны
дотык да сэрца.
Твая далонь дакранецца
цiхiм «Дабранач»
да сонных плеч,
я адгукнуся
толькi подыхам.
Шэпт-ветрык,
што растрапаў
непаслухмяныя валасы;
ты такi чароўны
з ускудлачанымi...
Усё цiшэй галасы —
баiмся
спалохаць
ноч.

Паэзiя — сон?
«Стань адметным паэтам
каб спаць, колькi заўгодна»(с)
Калi-небудзь я стану
i буду спаць
...нiколi.
Я напоўнюся болем
за ўсiх;
«сцiх» — дзеяслоў,
Верш — адсутнасць сну.
Лыжку кавы не адну
i не дзве буду класцi ў кубак,
ноччу
буду крочыць
па вершах,
як па разбiтым шкле,
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па рассыпанай каве;
i словы падбiраць —
не каб паяскравей,
а каб пранiзлiва,
як пяць лыжак кавы...
Калi-небудзь
я сыграю ролю
паэта,
я буду спаць
нiколi.

***
шэпт асфальту i бетонныя лесвiцы,
халоднае сонца над сцiшаным горадам.
дзве пальчаткi — кепскi ратунак ад холаду,
калi яны на дваiх.
за штрыхам штрых
вымалёўваюцца шэрыя офiсы
пад запыленым небам.
мы бесклапотна грэбуем
справамi, часам i голадам —
сёння мы насычаемся горадам,
мы слухаем шэпт асфальту
у адказ на нашыя крокi:
нетаропкая гутарка з Менскам.
сонечна-шэры шпацыр утраiх
(калi трэцi — не перашкода):
ты,
я
i горад...
не знайшлося трэцяй пальчаткi.

***
Адзiнота —
гэта гутарка з Кёртысам
як адзiнае невядомае pleasure.
Адзiнота згушчае i рэжа
паветра ў тваiм пакоi,
яна апранае маску спакою
i напаўняе цябе трывогай;
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адзiнота сцелiць падлогу
пылам, як чырвонай дарожкай,
i паважна ходзiць па iм — акторка —
дэкламуючы Бадлера i Гарсiа Лорку.
Яна добра гуляе сяброўку,
а сама выводзiць на пыле:
«Чалавек памножыць на думкi
роўна гарбаце розных гатункаў
i блытанай гутарцы з Кёр
ты
сам»...
...дазволiў знаёмаму тэмбру
цябе паглынуць.
Позiрк у цемру,
а ў iм — каламуць.

***
Iмправiзацыя на тэму «Байцоўскага клуба»
песня ператворыцца ў крык
вада ператворыцца ў Крык
(адзiна магчымае цуда сучаснасцi)
падарвецца твая ўласнасць
падарвецца светаўспрыманне
i iмгненне станецца дасканалым
тайлер дэрдэн па ўсiх каналах
тваёй свядомасцi, што прагне вэрхалу
прагне першабытнай распусты
а боль
усё адно не адпусцiць
прымусiць швэндацца па алкагольным
аддзеле
абiраючы таннае пiва
сонца згасае занадта iмклiва
ты памiраеш занадта павольна
(трэба паскорыць непазбежны працэс)
няма веры ў прагрэс
ёсць любоў, надзея i вера
(на халеру iх)
збiтыя бязглуздыя словы
тайлер дэрдэн прыдумаў новае
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прыдумаў iмгненне без надзеi
на будучыню
тут i цяпер
я — звер
пачвара без намёку на сэрца
частка цела
ўсемагутнага тайлера
бязглузда смелы
ў iмгненне
калi спеў сарвецца на крык
калi вада ператворыцца ў Крык
калi тайлер дэрдэн стрэлiць у скронь
згiне ў прорве, патоне
i нарэшце ў сутоннi
цябе не стане
i iншы ты сустрэнеш свiтанне
часткай цела непахiснага тайлера.

***
i'm Jim Morrison and i'm dead.
я ламаю хрыбет,
падаючы з Парнаса;
цяпер я сам-насам
з брудам i бензiнам у лужынах.
я разгублены,
я раз'юшаны,
я збiраю сябе па кавалках
i станаўлюся вершам;
мяне паглынае the end —
я — Джым Морысан,
меня нет
I'm dead
я бачу свет
у бензiнавай лужыне,
i гэты свет мне служыць.
я ў iм адзiн
/a stranger/
i нават здымаючы грым,
я Джым
Морысан
i я памёр.
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Кацярына Глухоўская
паэтка, празаiк. Закончыла аддзяленне медыцынскай
псiхалогii БДУ. Аўтар паэтычнага зборнiка «Калi дрэвы
растуць з галавы». Нарадзiлася ў 1995 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Татэмны шэпт
Музыка
Ува сне ў гэту ноч бог буслоў за мной
Прылятаў, клекатаў над калыскай войн,
Шкадаваў i хацеў нарадзiць назад.
Я сказала: «Не варта, адзiны ляд:
Тая самая варта, той самы плот,
Гэтаксама мiж прыцемкаў ёсць святло.
Толькi тут застаецца спадзеў на спеў.
Чуеш рытм яго сэрца?» — калi паспеў
Параднiцца з мелодыяй гарадоў,
Рэ ракi i дамоў шматактаўным до,
Мi мiлосцi, фацэтных фантанаў фа,
Салiдарнасцi соллю, твая страфа
Лёгкiм ля лашчыць неба, сiвее ў сi.
Павуцiнне жыццёвых шляхоў дасi.
Лёс шляхетны не мой, i не ўвысь ляцець.
Толькi птушкамi можна з вачнiц глядзець
На лясы i на горы, на цемрашал,
На пыхлiвыя зоры, на ўвесь абшар,
На iмхi, каранi, на слупы ды брук
I на парасткi з крылля юнацкiх рук.
25.08.2018

Гатальскi
Горны каўказскi крышталь i вялiкiя крабы —
Болей за рукi дзiцячыя — з Чорнага мора,
Пенныя крабы, дзядулева пеннае сэрца.
Стэп, поўны кветак, жытнёвае поле i лапы
Чорнае коткi — завостраным кiпцем угору.
Кiпень у iмбрыку. Посвiст, што можна сагрэцца.
Гэта дзяцiнства. Мы ўзiмку заносiм з iм дровы,
Кожнай вясною чакаем на святы i птушак,
Лета жывем памiж морам i бульбай з жукамi,
Восень — лясная, скрыпiчная — час папяровы
З кнiгамi, сшыткамi, нотамi, смыкам драўляным,
З жоўтым альбомам раслiн, гадавым шамаценнем
Лiсця, якому адведзены год — i не болей.
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Пушча жыцця ды нядолi — шукаю паляну,
Дзе мой дзядуля чакае. Смяротныя ценi
Чорных галiн не крануць гэта месца нiколi.
Сонца адбiтае ў горнай расе з паралюшам —
Крохкай i цвёрда застылай, скаванай праменнем.
З шахматнай дошкай i кiпай красвордаў газетных,
Мiж крышталёвых прагалiн пушчанскае гушчы,
Сеў на прымятай траве, як па скончанай змене,
Палiць цыгарку цi дыхае проста. «Гэй, дзеда!» —
Гэта гукаю мiж зарасцяў дзiкай шыпшыны.
Цi адгукнецца?.. Куванне зязюлi за спiнай.
3.02.2019

***
Жыццё наскрозь — дзiцячая гульня,
I дым-рака плыве па калiдоры
Прароцтвам Дэльфаў: вось iдуць Цюдоры,
Iм цуды дораць мiнакi штодня
На двор высокi. Вось Луксора бляск
Ад слепаты саслiзгвае, бяздумны,
I пакiдае вечнасцi мармур.
Вось шэпт татэмны гонiць сон у чум.
I гуны гул пад сценамi сцiнаюць.
Жыццё наскрозь — дзiцячая гульня.
Памёрлыя тут не пакiнуць дома.
I прамiнаюць пухаўкi ад стомы
Галовы iх — наш цяжар унутры.
Жыццё наскрозь — дзiцячая гульня.
I плач, i стогн над выцятым каленам —
Нам больш нiшто так моцна не балела.
I з бойкi першай крыўды не разняць.
Жыццё наскрозь, не вырасцi далей.
Далечыня нас вабiць па-дзiцячы.
I клiча ключ, хаця ў нас лоб гарачы,
За дзверы выйсцi. Не ў школу, так, але
Туды, дзе веды ў дрэвах i палетках,
У кожнай хмары, хвалi, харастве
Няiснага ды iснага. Iндзейцы
З iндусамi сплятаюць нам вянкi.
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I на павекi холадам рукi
Вякi кладуцца. А ў вачах мы дзецi —
Цяжэй расплюшчыць i цяжэй прадзерцi
На ранiцу. Гняздо хавае вецце,
А зрок хавае час
I кон ад нас.
11.10.2018

***
Тут лiхтары сплятаюцца ў сузор'i
Ды, пэўна, бачыш злых i неспакойных
Жывёл у пысах велiчных машын.
Ты ведаў складнiкi атруты Гойi,
Ты б здолеў Трою захапiць без коняў,
Спаконны свет пазбавiўшы мяжы.
А вочы ў вочы нам няма нi слова,
Адна рака змяiцца ў берагi,
Змяняюцца то целы, то прасторы,
Прастуе час ад сэрца да звышновы,
Высновы пазбаўляючы тугi,
Вымаючы ад запаветаў сорам.

Снамоўца
Няма вялiкай рознiцы памiж
Маўленнем маляняцi на самоце
Цi мовамi анёльскiмi ўва сне,
Цi першамовай iснасцi мелодый.
Падобна да таго, як мае ўсё
На гэтым свеце зорныя часцiны
Ад павуцiння або багны з цiнай
Да гнёздаў рыб i поўнi за лiсцём
Схаваных дрэў для сэрцаў невiдушчых,
Знiкае ўсё: ад рук, якiя душаць,
Да дотыкаў ласкавых цёплых рук —
I знiчак хараство вачэй i веяў,
Распромненых над памяццю завеяў —
Блiкучы след для позiрку ўгару,
Iмгненны шнар на небе ды на целе,
Калi пустэча можа раны мець,
Калi яна сама не з ран суцэльна.
17.07.2018
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***
Хваля да мора коцiцца,
Маркоцiцца пенай бялюткай.
I лёд растае ў мiлосць.
Дзе сонца ў тумане родзiцца,
Таiцца святло цiхутка,
Мы ёсць.
Зямлi разаранай раны — то мы.
Зарана народжаныя звяры, тамы
Песнi песень, занатаванай
Нотамi, словамi, колерамi. Нiрвана
Старанна аддаленая ад гэтай краiны,
Ад кожнай расiнкi на павуцiннi, пярлiны,
Ад месяцаў-спiнаў, занураных над раллёй.
Ад роляў, ласкава дадзеных нам на ёй.
I толькi на глебе аголенай дотык целаў
Стварае такую музыку, такi цэлы
Канцэрт, што не мае завершанасцi
Ў вяршынях,
А толькi бясконцасць верша несцi
Магчыма —
Нiбыта дзiця на шыi,
Як кветкi на галаве.
То сноў лавец
Цябе захапiў за момант да свiтання.
Танюткiя нiткi саткалi дотык-спатканне
I сувязь мiж скурай i сэрцамi — ад павей.
Адповедзь якую маем, каб быць жывей?
30.01.2019

***
Кожную плямку радзiмую, кропку мапы
Цела твайго зацалоўвалi пiлiгрымы —
Вусны дзявочыя. Пальцы краналi злёгку,
Драпалi кiпцюрамi свае iмёны.
Як дакрануцца цяпер да твае святынi?
Дзе будзе месца жывое, не пыл стагоддзяў?
Дзе мiж мiнулага можна цябе пабачыць
Сёння i зараз, без iншых часоў i твараў?
Я абяцаю бясследную пiлiгрымку,
I не святыням паходню — вандроўку ў бездань,
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У невядомае, у несвядомы пошук
Чыстай i дзiкай крынiцы жывой вады.
Хвалi крынiчныя не дасягаюць Леты,
Летам на вадапой прылятаюць рыбы,
Птушкi плывуць, змеi крочаць, паўзуць звяры,
А чалавек прачынаецца ля вытокаў,
I захлынаецца насмерць адным паветрам,
I ажывае нанова на самым дне.
Там, пад вадой, твае рукi з мяне здымаюць
Памяць i веру, i вопратку ўсiх расстанняў.
Ты разважаннi загойваеш так, што шнары
Цiха знiкаюць i больш не смыляць уночы,
I не муляюць адкрытыя насцеж вочы.
Можна глядзець i гладзiць, i цалаваць.
Гонiм мы лёс, нашы думкi, сумневы, стому
На вадапой да крынiцы ўнутры. Далёка.
Толькi каханне трымае святло, i толькi...
Толькi любоў абумовiла шлях яму.
Што з намi стане? З табой ды са мной, не сёння.
Там, дзе крынiца знiкае ў садах шалёных,
Радасцяў, задавальненняў, пацех бясконцых,
Там, дзе мы побач у бездань ляцiм i высь,
Там, дзе блакiт выбiвае твае калені
I працiнае ключыцы мае спакусай,
Кветам валошак, мятлушкамi ды спакоем,
Сотнямi пацалункаў для ўсiх, для ўсiх.
01.06.2018

Поцяг
Колькi можа змясцiцца любовi
На аголеным крохкiм плячы?
Колькi птушак на лiпеньскiм полi,
Колькi шнараў, бы кветак ад болю,
I вяснянак, якiх не злiчыць.
Стануць пылам самлелыя вусны,
Пацалункаў злятуць матылькi,
Твае пальцы зламаюцца, лусне
Чэрап мой. I не будзе спакусней
Бiцца сэрца — зямлi камякi.
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Чалавек, апантаны натхненнем,
Аджывае ў люстэрках i снах.
Хараства не становiцца меней,
Не знiкае каханне, мацнее,
Як агмень цьмее, быццам бы рак
Запаўняе прасторы i целы,
Не спыняецца плынню ракi.
Ломiць грудзi, каб нешта хацела
Тое ў нас, што становiцца цэлым
З розных светаў праз дотык рукi.
Голас знiкне да шэпту ды стогну,
Салаўя зменiць песняй жаўрук.
Тут жыццё падаецца нам догмай,
А адсутнасць яго — гэткiм домам,
Дзе нiхто не чакае твой грук...
Подых, пот, юр, туман па-над ярам,
Дзе муралы растуць праз муры,
I маяк на далёкае мары,
Мора пах, водар солю ды гару,
Горад ранiшнi з дахаў старых.

***
Сны ўвiшных вiшняў,
Аслеплыя вочы дрэў —
Што яшчэ трэба
Залiшняму чалавеку?
Ранiца выйшла
I захад калi згарэў,
Чорнае неба
Зарнiц адхiне павекi —
Прывiдна-белы
Закiнуты бачны сад:
Немыя кветкi,
Няма да каго схiлiцца.
Сэрца знямела,
Як скура каля ляза —
Б'ецца так рэдка,
Што лепей зусiм спынiцца.
Сны дзiкiх яблынь
I дотык жывых галiн —
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Можна прачнуцца,
А можна працягнуць шэсце.
Беднаму д'яблу
Мо, хочацца слова «Сын».
Ведаеш, мкнуцца
Ў шлях тыя, хто мог бы весцi.
Рукi, якiя трымаюць
Нясмелы плён,
Рукi, якiя забралi
Ў палон бяссмерце —
То чалавечае. Гаю
Зямны заслон.
Вернецца сталлю
Ў раллi чорнай слова: «Верце».

***
Пясчаную буру
Вядуць бедуiны.
Сярод iх я бачу цябе:
Iдзеш па пустэльнi —
Белая хустка, кучаравыя валасы.
I вочы твае — адзiны луг,
Якога так не хапае.
Няма ў вачах тваiх болю.
Няма яго квету ў пакоi мрой.
За табою
Iдуць бедуiны.
I вусны твае перасохлi да слодычу.
У мёдзе iх — нi кроплi вады.
А ўвечары вы разаб'еце шатры.
I, пакуль яны моляцца,
Пашлi да мяне пчалу.
Хай вуха маё ўва сне
Джалiць каханнем.
Хай кроплi атруты яе
Тлумяць галаву.
25.07.2018
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Душы дзьмухавец
***
Толькi ты:
Больш нiкога няма (й не было),
Даўнi боль, паўзабыты мой грэх,
Што пастукаў у шыбы, як леташнi снег,
Толькi ты — i свiтання святло.
Падалося, прайшло,
Але зноў,
Толькi ты:
Толькi цемра, маўчанне, любоў,
Як трава з-пад асфальту,
Як дым залаты,
Гэта ты — толькi ты — ты прыйшоў!
Сэрца шэпча мне ў вушка,
Ратуй — толькi ты,
Успамiн пад падушкай, як сон.
Толькi ты, сiнi вецер мiнулай вясны.
Пралятае душа дзьмухаўцом.
Толькi ты
Сярод шэрых, прыгнечаных мас.
Толькi ты, тваё слова — люблю.
Ты вярнуўся, хоць зоркi былi супраць нас:
Твае вусны цалуюць зямлю.
Толькi ты:
Ты пяшчота,
Дарога,
Туман,
Я хачу цалаваць твае ногi,
Толькi ты:
Ты самота,
Паветра,
Турма,
Дзе ты быў? Я спытаюся ў Бога.
Толькi ты:
Ты мой вырай,
Мой край,
I цяпло,
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Не ўцякай, не пужайся, мой мiлы...
Толькi ты:
Больш нiкога няма (й не было),
Толькi ты й твае белыя крылы.

***
Я хачу напiсаць табе верш пра любоў...
Напiсаць
Хоць слупок,
Хоць радочак.
Я хачу напiсаць тваю зiмнюю ноч,
У старонках
Тваiх
Пераночыць.
Я хачу напiсаць твой палёт да нябёс,
Дзьмухаўцом
Навагодняй
Душы.
Я хачу напiсаць сабе дом — цэлы дом,
Дзе жывуць
Толькi птушкi,
I ты.
Я хачу напiсаць для цябе каляндар:
Напiсаць
Твае крокi
I днi.
Я хачу напiсаць табе верш — ды без слоў:
Толькi рэха
Святой
Цiшынi.
Я хачу напiсаць табе неба й зямлю:
Першабытны,
Магiчны
Твой свет.
Я хачу напiсаць табе грэх i жыццё:
Занядбаны,
Стары
Запавет.
Я хачу напiсаць табе зоркамi верш:
Слова ў слова
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Святлом
Уздымаць.
Я хачу напiсаць пацалунак табе,
Хачу рыфмай
Цябе
Пакахаць.
Я хачу напiсаць табе верш пра любоў,
Маляваць
Сваёй думкай
У сне.
Але страчаным часам,
Пяском,
Ты цячэш.
Я хачу напiсаць табе верш...

***
Нiхто не заўважыў, а раптам вясна
Адкрыла ўсе кветкi мiндаля.
У белi пялёсткаў сядзела яна,
Мiндаль калыхаў мройнай хваляй.
Нiхто не заўважыў, квiтнеў i мiндаль,
I сны, летуценнi ды мары,
Лагодна дзьмуў вецер у цiхую даль,
Знiкалi ўспамiны пра хмары.
Нiхто не заўважыў, а ластаўкi зноў
Накрылi нябёсы цямнотай,
Паўсюль панавалi прырода й любоў:
Нiхто не заўважыў самоты.
Нiхто не заўважыў, а зранку прыйшла,
На свеце настала надзея.
Мiж кветак мiндаля хадзiла адна,
Маленькая, добрая фея.
Нiхто не заўважыў — яе не было,
Яе засмучала пагода.
Са спiны няўзнак вырастала крыло:
Крылатыя прагнуць прыгодаў.
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Нiхто не заўважыў — трымалася ледзь,
Душа пакiдала ўжо цела.
З самога маленства хацела ўзляцець...
I ўзляцела.

***
Прывыкаю любiць у маўчаннi, мiжволi, здалёку,
Абмiнаю знарок ажно ў слоўнiку слова ''каханне'',
Хоць i не вымаўляла, вiдаць, усё на вiдавоку:
Прывыкаю любiць у блуканнi.
Прывыкаю любiць я здалёк, у маўчаннi, мiжволi,
Пачынаю глядзець толькi ўдол, забываць твае вочы,
Прывыкаю да слёзаў, да нерваў, да лёсу й нядолi,
Прывыкаю любiць толькi ноччу.
Прывыкаю мiжволi любiць, i здалёк, у маўчаннi,
Вiнавачу сябе ў шкляных келiхах болю й вiна,
Прывыкаю ўсмiхацца, хлусiць ''усё добра'' ў растаннi,
Выпiваць свае думкi да дна.
Прывыкаю любiць у маўчаннi, мiжволi, здалёку,
Прывыкаю прыкiдвацца шчодрай, жывою мiж мрояў,
А дарога праводзiць мяне да апошняга кроку:
Прывыкаю сябе ратаваць без лiрычных герояў.

***
Цi помнiш, як хадзiлi мы з табою,
Рука ў руцэ, прыдуманым сусветам?
Цi помнiш, як цякла любоў ракою,
Вечнаблакiтным, мiмалётным летам?
Цi помнiш ты, як лёгка пакахалi?
Цi помнiш ты i ласку й цеплыню?
Цi помнiш ты? Мы не глядзелi далей,
Спявалi гiмны вечнасцi й агню.
Цяпер баляць абдымкi, словы, думкi,
Баляць i сны, i слёзы пад падушкай.
Цi помнiш ты жывыя пацалункi?
Цi помнiш ты, як лёталi, бы птушкi?
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Цi помнiш ты мяне? А я знiкаю,
Раблюся я нябачнай цiшынёй,
Раблюся я прызнаннем — не кахаю,
Раблюся позняй, шэраю вясной.
Я не забыла — не магу, не ўмею,
I ты ўзгадай салодкую турму...
Не забiрай апошнюю надзею,
Паклiч мяне, чакай — i я прыйду.

Марына Iлькевiч
паэтка. Скончыла Акадэмiю кiравання пры Прэзiдэнце
Рэспублiкi Беларусь. Нарадзiлася ў 1991 годзе ў вёсцы
Шылавiчы на Вiлейшчыне. Жыве ў Вiлейцы.
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Што такое Радзіма?..
Краiна белых хмараў
Краiна нiў i белых хмараў,
Блакiтных рэчак i азёр,
Дрымотных восеньскiх туманаў
I срэбразорных вечароў.
Маёй калыскаю ты стала,
Заўжды была паўсюль са мной,
Пяшчотным ветрыкам люляла,
Спявала пошумам дуброў.
Твой дзiўны водар я адчула
З глытком паветра немаўлём,
I колькi б часу не мiнула
Жытнёвы помню пах палёў.
З табой душою акрылёнай
Да дзён апошніх застануся...
Дзе б нi была я, анiколi
Сваёй Радзiмы не зракуся...

Вясновым ранкам
На небасхiле гаснуць зоркi,
I гасне ў соннай вышынi
Адбiтак месячыка тонкi
Сярод свiтальнай цiшынi.
Знiкае ноч у лесе золкiм
мiж дрэў, як прывiдаў сiвых,
I рассыпае росаў кроплi
Туман на травах маладых...
А дзесь у небе песню звонка
Спяваюць хорам жураўлi
I абуджаюць нетаропка
Лугi, дубровы i палi.
Пачуе спеў iх гожы сонца,
Кранецца промнямi зямлi,
I заўсмiхаецца пяшчотна
яна вясновай цеплынi.
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Душа застаецца...
Душа застаецца
у месцах,
Дзе вочы раскрыў немаўлём,
Дзе слухаў матулiны песнi
I вусцiшны крык жураўлёў.
Душа застаецца
у месцах,
Дзе дахi бацькоўскiх хацiн,
Дзе золак ласкавым праменнем
у родныя вокны свяцiў...
Душа застаецца
у месцах,
Дзе казкi бабуль i дзядоў,
Дзе сонца з нябёс напрадвеснi
Нырае ў блакiт ручаёў.
Душа застаецца...
у месцах,
Дзе трапiў у першы палон
Кахання свайго летуценнага,
Як казачны ранiшнi сон.
Душа застаецца
у месцах,
Дзе шчасце спазнала яна.
Душа застаецца
у месцах,
Дзе здрада i страта была...
Душа застаецца
заўсёды
З людзьмi, што былi каля нас,
З каханымi нашымi, роднымi
На ўвесь ёй адпушчаны час...

Што такое Радзiма?
Што такое Радзiма?
Гэта пах верасоў
Мiж дубраваў цянiстых
I бясконцых лясоў.
Гэта мора блакiту
Над палеткамi льноў,
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Хараство аксамiту
Жоўтых нiў i палёў.
Што такое Радзiма?
Гэта крык жураўлёў
У бялёсым тумане
Задуменных палёў.
Гэта цiхая песня,
Што лiецца без слоў,
Нiбы клёкату пошчак
Белакрылых буслоў.
Што такое Радзiма?
Гэта квецень садоў
I дураслiвы вецер
веснавых вечароў,
Гэта шэрыя хмаркi
Па-над жоўтым жнiвом
i старыя фальваркi
З даўнiны хараством,
Гэта нашы ўспамiны,
Што скрозь повязь часоў
Вернуць нас да Радзiмы
З самых розных шляхоў...

Уладзiмiр Шыпiла
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Антрэ
Не прагматычны
Сцежкай начной серабрыстай па целе
Доўжыцца-ўецца самоты навэла.
Вольны з адценнямi новых свiтанняў
Колер вачэй, бы пярлiнкi мiндалю.
Ранiшнiх вулiц, даўгiх, скрыжаваннi,
Аранжыроўкi машыннага «грання».
Мы, бы з каменнай цяплiцы раслiны,
Што карнявiшчам звязаны адзiным.
У адмаўленнi далейшых раскладаў,
Быць не жадаем слухмянай прыладай.
Сецiва слэнгу — куток суцяшальны,
Як караваны бясконцыя жальбы.
Доўжацца рэкi твайго вершавання,
Нiбы люстэркi, што далей... чаканне?
Зноў забыццё у пакоi замкнёным
У хараство безнадзейна ўлюблёным.
Мэта пазбегне штодзённых рэалiй,
Бо яны далей глядзець не пушчалi...
Сэрца агорнецца, бы аксамiтам,
Марамi ўсiх гераiнь знакамiтых.
Кастрычнiк, 2013

Антрэ
I
Разгарнулася завеса!
Чарадою лебядзiнай
Пачыналася iмпрэза,
Нiбы казачнае дзiва.
I пяшчотай ледзь прыкметнай,
Мiлавiдныя танцоркi
Вырасталi, быццам кветкi,
Цi бязмоўнае сузор'е.

34
Калыхалiся бутоны
На бялюткiх тонкiх станах.
Так аблiчча бездакорна
З мiлатой было саткана.
Вусны — спелыя сунiцы
I суквеццi iх усмешак
Так прыцягвалi скарыцца
Пачуццю, як сон, бязмежным.
Угару сцяблiнкi-рукi
Стромка ўзнеслiся ў фiнале,
I ў паветры пацалункi
Расплылiся ў змроку залы.
II
Паважным крокам ганарлiвых птушак,
Дасяжных толькi для адных вачэй,
Стан лебядзiны позiркi узрушыў,
Раптоўна злева стала гарачэй.
Ад кончыкаў пуантаў i да вуснаў,
Сыходзiў бляск праз строяў аксамiт,
Нiбы суквеццем вытанчаных густаў,
Падкрэслiваў ён танцавальны спрыт.
Настрой з аблiччам злiўся непаўторна,
I мармур цел, што на вачах ажыў,
З'явiў у танцы зменлiвасць узораў
I грацыю, i ўскрылены парыў .
Убранне трапяткое, як калоссе, —
Феерыя, жаноцкасцi акцэнт.
А сэрца ад танцорак у аблозе,
У кожнай погляд — быццам дыямент.
У лёгкiх строях — да сэрцакружэння —
Мiналiся хвiлiны мiлаты.
У воплесках, бы ў возеры вячэрнiм,
Купаўся рой красуняў маладых...
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III
Суцiшылiся плясканнi далоняў,
Змянiлiся абрысы дэкарацый.
I постаццю асветленай, чароўнай
Танцорка вынiкла князёўнаю з палаца.
Прыбраная ў празрыстую тканiну,
Што хвалямi у танцы трапятала,
У рухах куртуазных ды iмклiвых
Саму Красу сусвету выяўляла...
На вытанчаным яснавокiм твары
Нi жарсцi не было, нi спакушэння.
Iскрынкi ледзьве заўважальнай мары —
Скарыць замiлаваннем спусташэнне.
Няспешна паварочвалася злёгку,
Бы да сябе паветра прыцiскала.
Здавалася, душа у целе крохкiм
Не вытрымае позiркаў навалу.
Змагалiся ўвесь час святло i ценi
На формах цела, слаба прыхаваных,
Падкрэсленых карункамi адзення,
У глыбiнi сцэнiчнага туману.
Мужчынскай постацi раптоўнае з'яўленне —
Дзявочы стан ў абдымках грацыёзных,
Нiбы таемны момант нараджэння
Кахання з рухаў велiчна-узнёслых.
Красавiк-травень, 2017

Variety
Пранеслiся iмклiва танцаўнiцы
Iмпэтна, з несхаванаю блазнотай,
як бура з навальнiчнай блiскавiцай
I парасткамi выспелай пяшчоты.
Мiж целамi i строямi кантрасты —
Адкрытыя празрыстыя тунiкi,
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Што мелi выгляд палымяна-жарсны
З падтэкстава-спакуслiвым разлiкам...
А валасы, схаваныя уборам...
Стылiзаваны шлем легiянера
Падкрэслiваў адметнасцi дэкору
I спалучаўся з целам неймаверна.
Высокiя антычныя сандалi,
Аздобленыя залацiстай стужкай,
Так вытанчана ногi апляталi
Зiхоткiмi арнаментамi дужак.
Два шэрагi танцоркi утварылi,
А у руках iх ружы пунсавелi.
I кветкамi, i дзеяннем iмклiвым
Пра шмат чаго сказаць яны хацелi...
Праз калiдор пяшчоты i натхнення
Iшоў хлапец, ступаў замiлавана,
Ля дзеўчын прыпыняўся на iмгненне
I ўдар шыпом у сэрца нечакана
Атрымлiваў ад кожнай танцаўнiцы
З двух шэрагаў бязлiтасна-няўмольных.
А хараство, нiбыта блiскавiца,
Так моцна сэрца працiнала болем.
Ён вытрымана шэрагi пракрочыў,
Тырчалi з ранаў ружы, нiбы стрэлы,
I ўпаў, забiты помстаю дзявочай,
Нiбы Каханню помнiк скамянелы...
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Лiзавета Дамiнiка
Панамарова
паэтка, музыка. Друкавалася ў часопiсах «Верасень»
i «Дзеяслоў». Нарадзiлася ў 1988 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Травеньская завея
Як я цябе пазнаю?
А як я цябе пазнаю
на тым свеце,
пасля смерцi?
Давай можа я зайграю,
як зоры свецяць,
як гудзе вецер...
А ты зазванi званамi,
калi той вецер
сарве квецень.
I мы iзноў станем намi
пасля смерцi
на тым свеце.
Цi можа лепш ты пажартуеш
пра такое нешта,
каб стала смешна?
Мой смех ты адразу пачуеш,
такi свежы,
як дзень снежны.
Як жа баюся згубiцца
за тым кардонам —
апошнiм звонам.
Ты пакладзi са мной спеўнiк,
Мой самы лепшы.
Калi ты сыдзеш
не першы.

***
Ты, як цень, шкляны або кардонны
Можна глянуць «скрозь» i глянуць «на»
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Ты без напаўнення, быццам сонны,
Ты пусты, але не маеш дна.
Так празрысты або прыхаваны?
Плоскi шчыт, захова ад бяды?
Або паўната? Ты хто, каханы?
За цябе магу я заступiць,
Ад штодзённай марнасцi схавацца,
Або увайсцi, нырнуць, паплыць,
Вывучаць, здзiўляцца, паляпшацца?
Цi то галаграма «на i скрозь»,
Цi то цэлы свет мне на спазнанне?
Забiрай жа маю маладосць
За адказ на гэтае пытанне.

***
Я вырашыла нырнуць да самага дна.
Я доўга ўсмiхалася, патанала.
Аднойчы я праплачу давiдна,
Прамовiўшы «нарэшце адшукала».
Ах вось ты, чорнабездань-глыбiня!
Прымай маю засмучаную сутнасць.
Я застануся ля твайго агня,
Мне трэба назапасiць, адпакутваць.
Мне трэба набрыняць тваiм нутром,
Каб з сэрца майго адышла надзея,
Каб самым найглыбокiм чорным дном
Мне сталася ў травенi завея.
Я тут, каб адзiноту адшукаць
У багне слоў пустых i абяцанняў.
I адшукаўшы, лягу памiраць
У парасткi нясмелых пачынанняў.

Плён
Я недзе ў глыбiнях сябе адшукала
Да паху трускалак прыпала
Мiжволi мой розум забраў ён
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Я ў марыве гэтым даўно прабываю
Я ў iм прачынаюся i засынаю
Квiток на цягнiк — сон
I я вызначаюся ў гэтым прагненнi
Яно адкрывае мяне ў дачыненнi,
Што з гэтага можа быць плён.

Алесь Мацулевiч
паэт. Скончыў Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна. Друкаваўся ў «Лідскай газеце»
і «Верасні». Нарадзіўся ў 1981 годзе ў Лідзе.
Жыве ў Лідзе.
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А ў нашай памяцi — жыве...
Акопы ў Лужках
У паўднёва-заходняй частцы Лiдскага раёна,
памiж вёскамi Восава i Лазяны, ёсць месца, якое
з часоў вайны 1812 года называюць Акопамi...
Закруцiўшы доўгi вус
(крокi можна мераць iм),
трактам наступаў француз
Жалудоцка-Белiцкiм.
Пыл дзясяткамi клубоў
па дарозе сцелецца.
Стаў француз каля Лужкоў,
затрымаўся ў Белiцы.
Ля Лужкоў тых азярцо
ды для коней паша —
гордых палкавых персон
вочы тое бачаць.
Развярнулi войскi ўбок —
у Лужкi — асобы,
раскватаравалi полк,
узвялi акопы.
Пашы рада, азярцу
коней чарада ўся...
Быў разгромлены француз,
а акоп — застаўся...
Скласцi сёння аб Лужках
вырашыў я строфы.
След французскага палка —
у Лужках Акопы.

Запiскi паручнiка Розена
У 1821-1822 гг. пад Лiдай, у Белiцы, жыў
паручнiк Фiнляндскага гвардзейскага палка Розен, будучы дзекабрыст.
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Эх, прастор мяцелiцы!
Нам — кватэрка цесная.
На пастоi ў Белiцы
наша часць гвардзейская.
Святамi, нядзелямi
ў Лiдзе балi ладзяцца,
дзе мундзiры цэлыя
ночы кружаць плаццiцы.
Сум накоцiць хвалямi,
iншае пакажа мне —
не развеяць балямi
сумныя мне ўражаннi.
Панства пухлагубае
мною так апiшацца:
перад бедным — грубае,
да багатых — лiжацца.
Да сялян — цынiчныя,
строгiя, як вожыкi.
Панства — паляўнiчыя,
п'яныя карцёжнiкi.
Селянiн — у беднасцi.
Селянiн — у невуцтве.
I за пiвам пенiстым
хочацца мне гневацца.
Гнеў бярэ да костачак,
як гляджу на гумны я.
Статкi, пашы, вёсачкi —
краявiды сумныя.
Эх, сяляне! Цёмныя,
бедныя занадта вы.
Правяць бессаромныя
вамi арандатары.
Эх, сялянства шэрае!
Уздыхаю часта я.
Эх, Лiтва мiзэрная,
сапраўды няшчасная!
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Крыж на каменi
У памяць аб Адаме Мiцкевiчы i Марыi Путкамер (Верашчацы)
Мясцiны, дзе гулялi мы з табою,
Дзе нашы мроi, слёз святло пад вязам,
Да скону дзён застануцца са мною,
Бо толькi там з табой навек мы разам.
Адам Мiцкевiч, «Да М***»
Паблiзу вёскi Бальценiкi Воранаўскага раёна
ёсць камень-валун, на якiм можна заўважыць
выбiты крыж. Гэты крыж у знак вечнай вернасцi выцiснулi на каменi закаханыя Адам Мiцкевiч
i Марыя Путкамер (Верашчака), якiя тайком ад
графа Путкамера сустракалiся ў бальценiкскiм
гаi. Адам i Марыля дамовiлiся, што той з iх, хто
застанецца жыць пасля смерцi другога, паглыбiць знак на каменi долатам. Марыля перажыла
Адама на восем гадоў.
«Палянка ў бальценiкскiм гаi.
Ля каменя. Пятнiца. Пяць»...
Прыходзiць Адам, ёй кiвае
i моцна iмкнецца абняць.
Графiня Марыя Путкамер —
багiня ды муза яго.
I птушкi, i дрэвы, i камень —
як сведкi кахання таго.
Блакiтныя вочы Марылi
заслоняць прыроды красу.
Марыля, Адам гаварылi
пра кнiгi, пускалi слязу
i памятаць шэптам клялiся
заўсёды адно аднаго,
i словы той клятвы лiлiся
гарачай i цiхай ракой.
«Кахаю да пасмы сiвенькай». —
«Кахаю да смерцi пары».
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У доказ адданасцi вечнай
на каменi выцiснуць крыж.
I вось абяцанне даецца
ў гаi ва ўрачыстых танах:
«Хто з нас у жывых застанецца,
паглыбiць той долатам знак».
Давалi яны абяцанне
быць вернымi, помнiць, кахаць...
Спаткання таго апiсанне,
натхнёны, я вырашыў даць.

Смерць Нарбута
Да 150-годдзя паўстання 1863 г.
Карцiна мастака Эльвiра Андрыёлi «Смерць
Нарбута» прысвечана памяцi Людвiка Нарбута — вайсковага начальнiка Лiдскага павета ў
час паўстання 1863 г.
На палатно я пазiраю —
шукаю словы для радкоў.
На палатне ён памiрае
ад кулi карнiкаў-стралкоў...
Ля возера Пелясы Нарбут
прымае свой апошнi бой.
Б'юць карнiкi паўстанцаў карту.
Страшэнны паражэння боль!
Камусьцi карнiк рукi круцiць.
Каму свiнец у цела ўлез.
Паранены ў нагу i грудзi
сам Нарбут — несцi трэба ў лес.
Секунды над зямлёю ў травах
ягонай зорцы зiхацець.
У шыю галаве атрада
трапляе куля — i канец.
Свiстала з Людвiкавай шыi
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кроў на траву ды на сяброў.
«Сканаў наш Людвiк», — гаварылi
сябры, i кожны хмурыў броў.
I мастака ў баi параняць,
што з Нарбутам быў заадно...
Перанясе мастак-паўстанец
смерць Нарбута на палатно...
Ды з памяцi не забiрае
нi смерць, нi час, якi плыве.
На палатне ён памiрае,
а ў нашай памяцi — жыве.

Смерць ксяндза Адама Фалькоўскага
У памяць аб падзеях 1863 г.
Ксёндз Адам Фалькоўскi, пробашч парафii ў
Iшчолне Лiдскага павета, быў расстраляны
24 чэрвеня 1863 года за тое, што ў час iмшы
зачытаў манiфест Народнага ўрада i заклiкаў
прыхаджан да ўдзелу ў паўстаннi. Сёння на
тым месцы, дзе пахаваны ксёндз (тэрыторыя
сучаснага парку культуры i адпачынку ў Лiдзе),
знаходзiцца памятны знак.
Чытаем — i ўяўляем мы,
як ранiцаю ранняй
вядуць Фалькоўскага з турмы
да месца пакарання.
Святар, што заклiкаў людзей —
у час iмшы — да бiтвы,
сканцэнтраваны ўвесь, iдзе,
чытаючы малiтвы.
I бочка з вапнаю стаiць,
i выкапалi яму,
i ад ксяндза не аддалiць
з касой худую даму.
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Ксяндзу Адаму прыгавор
зачытваюць смяротны.
Ксёндз, слухаючы, рукавом
лоб выцiрае потны.
I прывязалi да слупа,
i завязалi вочы,
i на ксяндза нiбыта ўпаў
змрок непрагляднай ночы.
I громам летнiм грымнуў залп
з казацкiх карабiнаў,
i дама-смерць касцямi лап
Адама абхапiла.
I дух пад стрэлаў перуны
плоць тленную пакiнуў...
Адама цела — без труны —
укiнулi ў магiлу.
Нiбыта гасячы агонь
з царом вайны самое,
залiлi вапнаю яго,
засыпалi зямлёю.
На рэзвых конях казакi
магiлкi след зацёрлi...
Канец Фалькоўскага такi —
пакутнiцкi ды горкi.
Паўстанцы гiнулi ў свiнца
смяротным моцным градзе.
Пакутнiцкая смерць ксяндза —
у гэтых смерцяў радзе.

Панна Даравiнская ў Шаўрах
У аснову адной з першых публiкацый беларускага i польскага этнографа XIX стагоддзя Амелii
Даравiнскай (Бiруты) пакладзены абрад дажынак у вёсцы Шаўры Лiдскага павета.
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Занатоўвае дажынкi
Даравiнская ў Шаўрах.
Жней, касцоў вядзе сцяжынка
з ёй да панскага двара.
Бачыць: жнейка апранае
залаты вянок, пяе.
Песня жнiўная кранае,
зачароўвае яе.
Занатоўваць песню стане,
што пяецца дапазна:
«Мы дажалi жыта, пане.
Нас па голасе пазнай...»
Бачыць: выйшаў пан на ганак,
шмат пачуўшы галасоў.
Вось вянком вiншуюць пана.
Грошы наўзамен, хлеб-соль.
Танцы бачыць, пачастункi.
Бачыць шчодрыя сталы.
Сэрца з радасцi — у стукi:
нарыс будзе немалы!
Этнас у нататкi-скрынкi
панне хочацца сабраць...
У часопiсе дажынкi,
што пабачыла ў Шаўрах!

Прыезд пана Дамбавецкага ў Бердаўку
У канцы XIX-пачатку XX стагоддзя маёнткам
Бердаўка Лiдскага павета валодаў Аляксандр
Дамбавецкi, вядомая на той час асоба ў царскай
Расii, пэўны час быў магiлёўскiм губернатарам,
членам Сената.
Зноў з мяшочкам, а не з мехам
ледзянцоў, салодкiх надта,
пан у Бердаўку прыехаў,
магiлёўскi губернатар.
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Выкраiў заняты пан час
у маёнтку пабываць.
Бердаўскiя дзеткi танчаць,
каб ласункi атрымаць.
Дамбавецкi iм бадзёра
кажа: «Брава! Малайцы!»
Для маленькiх для танцораў
ёсць у пана ледзянцы.
Дзякуюць малыя пану,
смокчуць пеўнiкаў цукровых.
Позiркам на дзетак глянуў
ён пяшчотным — не суровым.
Як апошнюю цукерку
сунула дзiцятка ў рот,
заглянуў пан у цагельню,
заглянуў на спiртзавод.
Бачыць ён, што працы вiр тут
не спыняе вiраваць —
цешаць пана рэчкi спiрту,
што ў цагляных берагах.

Зарачанская карчма
У свой час паселiшча Зарэчча (раён сучаснай вулiцы Калiнiна ў Лiдзе) славiлася сваёй карчмой, а
зарачанцы мелi дурную славу п'янiц i забiяк.
Да Зарэчча дзеўкi, хлопцы
прыкiпелi нездарма:
пры дарожаньцы, на горцы, —
зарачанская карчма.
Па нядзелях i па святах
шмат збiраецца сялян
у карчме. П'янчуг заўзятых
музыканты весяляць.
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Выкладаюць, хто што мае,
за гарэлку, за вiно —
гаспадар Арон прымае
грошы, збожжа, палатно.
Гаспадарскiя сыночкi —
цымбалiст са скрыпачом —
граюць, каб да позняй ночкi
люд па хатках не пайшоў.
Весела ды мнагалюдна.
Шмат шчаслiвых мужыкоў.
Пакладзi быка на блюда —
справяцца i з тым быком.
Напiвацца, наядацца
люд прыходзiць, п'е ды есць —
i п'янчужку зарачанца
не цiкавiць свет увесь.
У карчму крадзецца мышкай
зарачанка з палатном,
каб гарэлку пiць з кiлiшка
з мужычкамi заадно.
П'юць i мужыкi, i бабы —
зарачанцы п'юць усе:
хiтры змей зялёны, мабыць,
iм i сябар, i сусед.

Дар'я Дарошка
паэтка, бард. Аўтар кнiг паэзii: «Не наступайте птице
на крыло», «В Начале», «Маяк», «Птицы сновидений»,
«Альтанка». Лаўрэат шматлiкiх паэтычных i песенных
конкурсаў. Нарадзiлася ў 1977 годзе ў Гомелi. Жыве
ў Гомелi.
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Бярозавы гон
Да сонца
I травень зусiм не травень.
Па сонцу сумуюць вочы.
А можа, па пожнях Навi
Смуга з туманамi крочыць?
Ступае па мёрзлай глебе,
Рагоча дзiкунскiм ротам,
Замову на горкiм хлебе
Мацуе вядзьмарскiм потам.
Кiдае пад ногi лету
Пыхлiвую злую замець...
Ах, сонечка, сонца, дзе ж ты?
Прыйдзi, бо гiбее памяць...
I нават у самым сэрцы
Не можа Сусвет сагрэцца!
Прыйдзi!
10.05.2017

Бярозавы гон
Вясновы вецер прыцемкi люляе,
Разносiць пах расчуленых бяроз,
Што быццам бы на дыбачках ад гаю
Бягуць у новы, сакавiцкi лёс.
А родны гай хвалюецца, шумiць,
Адчайна iх варонамi гукае.
Але i дрэвы ўвесну хочуць жыць
Напоўнiцу, наводлiў i да краю!
Iх цягне ў свет жаночая туга,
Адвечная дзявочая гуллiвасць.
I дрэвы пакiдаюць сонны гай,
Забыўшыся на розум i цнатлiвасць.
Як быццам бы ўзлятаюць на адхон,
Сыходзяць сокам, водарам i жарсцю.
Напэўна, i ў бяроз бывае гон —
Вянчанне з сонцам, радасцю i шчасцем.
7.04.2017
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Хлебны
Ну чаго табе трэба, хлопец? Хлеба?
Ды няма ў мяне яго для цябе, цi чуеш?
А мо трэба табе зорак, што месяц пасвiць у бяздоннi неба?
Не? «Хлеба!, — скуголiш, енчыш, — хлеба!..»
Ды навошта табе гэты хлеб майго натхнення?
Нашто табе мае словы з крынiцы маiх сноў i майго жыцця?
У цябе ж таксама ёсць i жыццё, i сны, не?
«Не тое», — кажаш, — «зусiм не тыя яны!»...
Ну што ж, трымай тады каравай маiх нябёсаў, частуйся маiм сном...
25.04.2017

Цуд
Зорачкi-зярняткi прараслi ў нябёсах
I Птушыным шляхам расквiтнелi ў цемры.
Срэбраным вяночкам патанулi ў росах
I ўплялiся ў косы Любы, Надзi, Веры...
Казачнае проса, зорачкi-зярняткi
Светлых сноў Любовi, Веры i Надзеi,
Хтосьцi сонны сее ды пячэ аладкi,
Каб пачаўся ранак з добрае падзеi.
9-10.12.2017

***
Баязлiвы вужака жыве ў кожным сэрцы,
На патэльнi сумлення i хлусiць, i скача.
Спадзяецца адвеку, што сонца паверыць;
Што свядомасць махлярства i штучнасць не ўбачыць;
Не заўважыць ягоных крыўлянняў прастора...
Недарэчныя мары, пустая надзея!
Бо iмкнецца сумленнае сэрца да зорак!
Бо вядзе пуцяводная нiтка Тэзея.
1.06.2017

Чаромхавы кактэйль
Пяшчота чаромхавых кветак
Навобмацак — быццам натхненне.
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Так-так, менавiта натхненне,
I водар малочнай ракi!
З чаромхаю бавiцца ветрык,
Ласкавы паэт-летуценнiк —
Такi ж, як i я, летуценнiк —
З чаромхi ўзбiвае вяршкi!
1.05.2018

Кавуновы
Чырвоны кавун у белай мiсе.
— Нацюрморт?
— Яшчэ не.
Чырвонае злёгку прыснежана белым, салодкiм,
Пяшчотным i вельмi-вельмi смачным!
I такiм прывабным для восаў!
Ды i мяне, чаго ўжо тут!
Ну вось, кавун. Чырвоны, Мiса белая.
I аса, бы на снезе.
— Нацюрморт?
— Не, чакай, зараз! Дзе ж той рушнiк?
Ага!.. Ну вось, цяпер — нацюрморт.
Смачна маляваць!
20.08.2018

Каханне
Якое прыгожае слова «каханне»!
Нашмат прыгажэй за «любоў».
Яно патыхае няўлоўным спатканнем
Душы з чараўнiцтвам замоў.
Яно — таямнiца ад краю да краю,
Бясконцая бездань жыцця,
Дзе лёсы, як птушкi, з гнязда, пазiраюць.
Чакаючы страў i пiцця.
У празе ўвасобiцца ў сонечнам свеце
Яны нецярплiва крычаць.
«Каханне!» — як рэха ўсiх слоў на планеце,
Што лёсы люляе ўвесь час.
11.02.2018
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Патрэбы
Анiчога мне не трэба,
Акрамя ў карунках неба,
Мною ж купленага хлеба,
Водару зiмовых дзён.
Так, амаль што анiчога —
Бегла б да цябе дарога,
Бегла б да мяне дарога,
Аж клаксоны ва ўнiсон!
Анiчога нам не трэба,
Толькi б ласцiлася неба
Да жывой вясновай глебы,
Як яна i ён.
3.09.2018

Блёкат
(Iранiчна-фiлалагiчны вершык-жарт)
Памiж намi прабегла англiйская котка.
Так, англiйская вечнаблакiтная котка.
Яе клiчуць у спрэчках, iмя яе Блёкат..,
I нахабствам гарыць яе жоўтае вока.
Маляваць яе фарбаў не хопiць у свеце,
Бо адценняў шаленства вялiзная прорва!
З ёй знаёмыя ўсе, ну, хiба толькi дзецi...
Людзям котка ўгрызаецца ў самае горла,
Дастае да пячонак, высмоктвае мозг!
Руйнаваць прымушае стасункi i мост.
I калi прабяжыць яна мiж двух людзей,
То пазбавяцца людзi апошнiх надзей
На сяброўства былое, на мост цi на лодку...
Вось такая яна, тая сiняя котка!
12.09.2018

Восеньскiя восы
Ну няўжо ж нарэшце восень?
А ў мяне лятаюць восы!
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Штосьцi вабiць iх у хату:
Вечная вясна гарбаты?
Ну, а мо духмяны водар
Вечаровай асалоды?
Восы, марачы пра лета,
Перакульваюць планету!
З ног на голаў клiмат ставяць,
Зумкаюць спякоце «Ave!»
25.10.2018

Васiль Дэбiш
паэт. Аўтар паэтычных кнiг: «Белыя птахi» (1993 г.),
«Лiсты да Марыi» (1996 г.), «Праз дождж» (2012 г.),
«Чуйнар» (2015 г.). Нарадзiўся ў 1962 годзе ў вёсцы
Шамятоўка на Гродзеншчыне. Жыве ў Брэсце.
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Кругаверць
***
Хiсткi туман задрамаў ля ракi.
Месяца твар адбiваецца ў лужах.
Над галавою, нiбы матылькi,
Цiха сняжыначкi падаюць, кружаць.
Кветкаю белай — агромiсты стог.
I адусюль льюцца свежасцi пахi.
Снежны, з нябеснага гляка тварог
Усцяж абляпiў i падворкi, i дахi.
Воран усеўся, як князь, на раллю
I па разоры, бы ў лодцы, вяслуе.
У прыгаршчы лоўка сняжынкi лаўлю,
Мрою, як iх я табе прэзентую.
Можа па пошце iх вышлю калi...
Глупства. З усмешкай далонi расшыру.
Белыя, як па вясне матылi,
Дзiва-сняжыначкi выпушчу ў вырай.

Аднойчы летам
Аднойчы летам,
калi мяне усё дастала:
работа, сям'я, мiзэрная зарплата,
паехаў я на вёску да брата.
Днямi
бадзяўся па лугах i лясах,
пiў са студнi
неба,
плаваў па моры
кветак i траў.
Страсаў з высяў
зоры
i клаў iх у кiшэнi,
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нiбыта цукеркi,
вудзiў у рэчцы
сонца.
Усю нядзелю маладзiк ткаў
золата ў маiх вачах,
а жнiвень лiў
крамяны пах яблык,
што выспевалi ў казачным садзе.
Яшчэ i сёння
мае рукi цвiтуць
рамонкамi,
а ў галаве калыхаюцца
ружовыя туманы.

Кругаверць
Жыхар пушчанскi, неўтаймоўны,
Як бусел — далiкатны птах—
Паiўся з траў, расою поўных,
I зёлкамi наскрозь прапах.
Я жыў — не дбаў пра апранахi,
Па лузе крочыў басанож,
Кармiў з далоняў дзiкiх птахаў
I не трымаў за спiнай нож.
Спаў у буслянцы, цi не дзiва.
Чуў матылькоў бязгучны смех.
З маланкай хуткаю, шчаслiвы,
Было, навыперадкi бег.
Мне сонейка на даляглядзе
Дзiвоснай кветкаю цвiло.
Сягоння я у iншым садзе,
Дзе ўсё панiкла, адцвiло.
Жыцця бесконцая пагоня,
Яго распад i кругаверць.
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Угледзеў час другi — у сконе.
Яго другое дзiва — смерць.
Час стаў ляцець шпарчэй з гадамi.
Сябе парой не пазнаем.
Не спiцца. Чую я начамi,
Як лiсце падае, гнiе.
Як плачуць мне ў акно туманы,
I травы жухнуць навакол.
Як час, на часткi разарваны,
Лье ноч, нiбыта малако.

Восень
Хмараў лёткая пагоня.
Сцiрты пачарнелых хат.
Вераснёвай меддзю звонiць
Крамяны, духмяны сад.
На стале з грыбамi кошык.
Пасiвелi чараты.
Пахне зёлкамi пакоша.
Нiжа травы дождж густы.
Вецер на руках гарачых
Лiсцяў золата нясе.
I тваю я восень бачу, —
У асмужанай красе.

Воран
Вечарэе. За воранам я назiраю:
Чорнай кропкай-зданню ён у небе кружляе.
Блiскавiцамi зiркае хмара варожа,
I ляцiць над зямлёю крык птушкi трывожны.
Хмара грозная нiкне, за лесам знiкае.
Змрок ахутаў зямлю i, яго вымяраюць
Кажаны, шолах крылаў чуцён на падворку...
Воран крылы стулiў, стаў самотнаю зоркай.
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Сутарга часу
Ноч абрынулася на мяне
зорным дажджом.
Узiраюся ў яе бязмежжа:
яно ляцiць насустрач мне —
вокамгненна.
Круцяцца зоркi,
бы колы перакуленай тачкi,
згасаюць у непаразуменнi часу.
Небакрай усё больш святлее, усё хутчэй.
Выспелы, зацвiтае дзень
вiшняю белай.
Бачу: ценi лiстамi павiслi.
Чую, як павольны чарвяк
падгрызае дрэва карэнне...

Гавару з небам
Кiдаю позiрк на неба,
што ракою празрыстай цячэ.
Нада мною кружыць туманны павеў аблокаў.
Там, далёка-высока,
шэптам балючым,
цiха дзень спее.

Восеньскi сад
Сад восеньскi. Звiнiць галiн арган.
То сцiшацца нябёсы, а то ўспеняць.
Ляцiць лiстоў пажоўклых караван,
Сплятаецца ў клубкi ў агнi асеннiм.
Сад зажурэў. Чуцён сарокi крык.
Гурт лiп узняў высока ў неба рукi.
З-за хмар падранкам выплыў маладзiк.
Аскепак поўнi коцiцца па бруку.
Парвала неба цемры кайданы.
Як прывiд, хмара за ракой дымiцца.
I, здзiўленае, ў бляску галiзны,
Гуляе неба сполахам зарнiцаў.
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Ода сену
Поўдзень, i ранiшняй прахалодзе
Спёка прыйшла на змену.
Едзе праз вёску падвода
З жоўта-зялёным сенам.
Лета. Пара сенакосу i ўборкi.
Сялянская праца стамляе,
Ды пахне яно, саладжавата-горкае,
Тонка, аж дух займае.
Ах, гэты водар даспелага сена,
Непаўторны, як любай жанчыны.
Ён увесь двор запаўняе iмгненна —
Зёлкi п'яняць i канюшына.
Пах сена.
Нязменна мне пахне яно
Прасторам, блакiтам i летам.
Без стомы я п'ю яго водар нагбом
I цешуся: здорава гэтак.
Шчаслiвы, не ведаю скону пару
У свеце, дзе ўсё стане тленам.
О, людзi!
Калi я раптоўна памру,
Набiце падушку мне сенам...

***
За вакном дажджом зацвiкаваны
Краявiд i шэраю смугой.
I кiпяць хмар чорныя вулканы,
Выклiкаюць сонца на двубой.
Сутаргава плачуць цi смяюцца
Прывiды бяздомных за вакном,
I адчайна ў шкло нямое б'юцца
Рэшткi дня аслеплым кажаном.

Лёд
Лёд на наша каханне лёг стомай — халодны.
Нiкнуць водблiскi светлых надзеяў i згадак.
Стала мне ты чужой, я табе ўжо — не родны,
Не квiтнеюць больш радасцяў нашых прысады.
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Цягнуць дрэвы да сонца згалелыя рукi,
Толькi сонца няма, яго хмара закрыла.
А душа, як скала,— анi слова, нi гуку.
Россып сцежак на небе — зiхотлiвым пылам.
Цiш цяпер, дзе мы слухалi дрэў шапаценне,
Дзе мiж шатаў спявалi нам птушкi ласкава.
Змрок блакiтны гусцее, i стынуць ў зняменнi
Туманы, што ляглi на пажухлыя травы.

***
Калiсьцi прагнуў я кахання.
Але даўно мiнуў той час,
Як птушкай чуйнай на спатканне
Ляцеў я, мiлая, да Вас.
Парыў мой згас. Больш ураганам
Пачуццi сэрца не крануць.
I што калiсь было жаданым,
Больш не хвалюе анiчуць.
Не цешыць птушак спеў вясёлы
I бомаў залацiсты звон.
Няўцешна пазiраць наўкола
I бачыць след мiнулых дзён.
Блукаць па сцежках, дзе хадзiлi
Ў час маладосцi я i ты.
I снiць былога шчасця хвiлi
Мiж немачы i пустаты.

***
Цемрай стаў дрымотны, волкi вечар.
Прэч развагi змрочныя ганю.
Дзiкi холад працiнае плечы,
Хоць агмень з'ядае галаўню.
Комiн стогне i гудзе — ад гулу.
Мутарна i прыкра на душы.
Дзе знайсцi мне на зямлi прытулак?..
Зоркi ў небе, нiбы ледзяшы.
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Вецер ятрыцца, штомiг мацнее.
Б'ецца ў вокны, нiбы птах, крылом.
Цi твае, каханая, сагрэе
Плечы ноч праз ледзяное шкло?
Мо iдзеш праз змрок цалiнны пешшу,
Слёзы выцiраючы з вачэй.
Хто цябе, гаротная, суцешыць,
Захiне ад холаду начэй?
У пакоi свечка дагарае,
I агмень пагас, як не было...
Адагрэю зоркi, пазбiраю
Для цябе iх добрае святло.

Першае каханне
Чакаў так доўга... Днi лiчыў, iмгненнi.
А перастаў чакаць — яно прыйшло,
Ярчэйшае за сонейка праменнi,
Iскрыстае, чароўнае святло.
I ад яго я абудзiўся ззяння.
Жыццё, што мне здавалася пустым,
Напоўнiла таемнасцю каханне,
I сэнсам iснавання залатым.
Нiколi не было такiм высокiм
Нi неба, анi яскi нада мной,
Што радасна гайдалiся ў паўзмроку.
О, Божа iсны! — ты была маёй.
Адзiная! Падораная Богам.
Купалiся ў грахоўнай мы рацэ.
Ды плыў па небе месячык двурогi
З навостранаю брытваю ў руцэ.

***
Знямелая ў нябёсах поўня
Свяцiла так, бы звар'яцела.
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I слоў i думак невымоўнасць.
Рук паяднанне, сэрцаў, целаў.
Дрыжэлi ва ўтрапеннi вусны
Абужданай ракой вiрлiвай.
Твой позiрк хцiвы i распусны
Высочваў нiбыта спажыву.
I час знiкаў, i кантыненты
Палалi, як сухiя дровы.
I, выпiтая, ты дашчэнту
Зноў нараджалася нанова.
Ружовы ранак праз аконца
Дзiвiўся ўпотай таямнiцы,
Як з губ тваiх сасмяглых сонца
Я пiў, не ў змозе наталiцца.

***
Ты ўвайшла у мой пакой
паходкаю мяккай, цiхмяна,
як котка.
Промнем блiснула
i на канапу прысела,
чароўна пахкая, пяшчотная,
як летнi дождж. Ад вуснаў тваiх
вясны
пахi плылi...
Карыя вочы праменiлi
залатымi iскрамi.
А на шчаках,
бы ў сотах,
спелi пацалункi.
Вусны вiльготныя, цёплыя,
бы лiпеньская ноч,
вабiлi пасмакаваць
iх мёд салодкi.
Ты ўвайшла,
i я затрымцеў,
як расiнка на ветры.
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Ад жару твайго цела
на вакне ўспыхнула
свечка.
I ў воблачка
ўвабралася вада са шклянкi,
з якой я пiў.
Кахаю! — як нож працяло мазгi.
I я ўдыхнуў цябе,
як вязень удыхае
свежае паветра...
Пешчу цябе —
i мне здаецца, што я абдымаю Сусвет.

***
Крычалi вусны ўслед Вам: ненавiджу!
Кахаю — сэрца енчыла ў той час.
Вы думалi без Вас загiну — выжыў.
Як тую стрэмку, вырваў з сэрца Вас.
Цяпер кахання болей не баюся.
I быць са мною побач не малю.
Калi ж сустрэну — ў вочы рассмяюся,
А Вам няўцям, што я яшчэ люблю.

Выбар
Вакол разлад i зло да долу гне.
I ты — святла прамень у свеце гэтым —
Рукой цнатлiвай лiст даслала мне:
«Як любiш волю, то — iдзi да мэты.
Дзеля людзей, не думай пра мяне!..»
Я з дому выйшаў — сумятня i крыкi.
I кожны пхнецца ўверх i iншых пхне.
Падумаў я: «Iх, Цэзараў, без лiку!
Зямля вакол — Гамора i Садом!
Не пасялiць мне праўды ў свеце гэтым.
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Ды i цi варта? Большым пачуццём —
Тваiм каханнем светлым я сагрэты.
Дух дзёрскi з iм не параўнаю свой.
Што слава? — склеп халодны, мармуровы!..
Перад тваёй пяшчотнаю рукой
Укленчваю — ты мой вянок цярновы.

У гонар цяжарнай
Схiлiўшы галаву, сядзiш самотна.
Глядзiш у сад, ацiхлы, налiўны.
Дождж-грыбасей на шкле накрэслiў ноты,
Каб вецер мог iграць накцюрн жнiўны.
Час выспявання плоду сакаўнога.
Высокi дзень над сцежкаю застыў,
Над чарнаслiвам, яблыкам пунсовым!..
Сад грузны да краёў, да ламаты.
Глядзiш гадзiнамi, пра нешта разважаеш,
Захутаўшыся ў думы як глыбей.
Гуллiвы вецер спевы пачынае —
Моц набiрае музыка ў табе.

Нiяк
Сяджу ў пачатку лета
З вiном для дваiх.
А ты — у вясне затрымалася.
Як заўжды спазняешся.
Нiяк мы не можам сустрэцца.

***
У кавярнi начной адшукаў я нарэшце прытулак.
Тут, у прыцемку шэрым, схаваю самоту сваю,
Дзе iграе скрыпач непрымушана гэтак i чула.
I мулаткi дзябёлыя ў шклянку бальзаму нальюць.
Пасвятлее душа... Буду слухаць я час i прастору,
Што мелодыяй дзiўнай цячэ. I пiтво смакаваць.
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Не хачу, не вярнуся ў наш ложак астылы, ва «ўчора»
I да ранiцы буду па Брэсту начному гуляць.
Я забуду пра боль — растваруся ў нябеснай сiнечы
I як верш нiкудышнi, нанова ўсё перапiшу...
Белай птушкаю ранак узляцiць на шырокiя плечы,
Зазвiнiць, запяе. А дождж цёплы абмые душу.

Склеп
Як быў малы, я так баяўся склепа,
Што аж дрыжаў, калi туды iшоў.
Сырую цемру ненавiдзеў слепа
I прывiдную велiчнасць муроў.
Быў склеп маўклiвым i заўжды панурым
I чорным, нiбы хворага нутро.
Там пацукi хавалiся пад мурам,
Рудыя, нават бурыя, як кроў...
Поўсць дыбам, ненажэрныя утробы,
Яны гаспадарамi тут былi.
Баяўся, як прыступак, як хваробы,
Што ўнiз, у бездань цемрадзi вялi.
Куды нi глянь, паўсюль хады i норы.
I зыркаў злосна тлустай жабай змрок.
На слоiкi гуркоў i памiдораў
Пах гнiлi са збуцвелых бэлек цёк.
Затрымлiвацца не было ахвоты.
Кастрыцай пахла, бульбаю гнiлой.
Пiшчалi, помню, пацукi страхотна,
Бы паквiтацца прагнулi са мной.
Затым яны з заплеснявелых спратаў
Паўзлi наверх i неслi страх з сабой.
I я стаяў, бы ў чымсьцi вiнаваты...
Ты нiбы склеп, гаротны краю мой.
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Дзве стыхii
Ад жыццёвага тлуму, мiтуснi i няўзгодаў,
Адзiнота, лячу я ў тваю прахалоду.
Дзе прасторна душы, надарванай, збалелай,
Дзе смяяцца i плакаць дазволена смела.
Тут, нарэшце, засну, бы ў халоднай магiле,
Апустошаны, вялы, без думкi, ў знясiллi.
Ды вясна не мiнае i гэтай краiны:
Промнi сонца пальюцца з нябеснае сiнi
I ажывяць мяне. I абудзяцца думы.
Зноў захочацца шчасця людскога i тлуму,
Недасяжнасцей даляў, планетаў далёкiх —
I намацвае зорку ў Галактыцы вока...
Каб шукаць адзiноты пасля i адхлання.
Так i гiну, зямлi i нябёсаў выгнаннiк.

Воўк
Мне радзяць: «Трэба жыць, браток, iначай.
Прагнуцца ўмець, а калi б'юць — маўчаць!»
Я — воўк! I маю нораў не сабачы.
Не ем я з рук, — iх не прывык лiзаць.
Я — воўк. Няхай жыву ў загонах,
Ды больш за ўсё я вольнiцу люблю.
Пабораў непамысных, гвалту, згону
I здзеку, што гняце так, не цярплю.
Ва ўсiх, мне кажуць, бедах вiнаваты.
Я — «пятая калона», прызнаю.
Я ненавiджу вышкаленых катаў,
I тых, хто гнобiць спадчыну сваю.
Жыць невыносна. Горла енкам сцята.
Дыктату — ганьба! Ўзведзены курок...
Кроў на сумленнi. Хто падлiчыць страты?..
I шэрыя шарэнгi засцяць зрок.
Да гоняў родных я бягу праз поле,
Начнымi сцежкамi, праз хмызнякi.
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Пакорнай кудлай мне не стаць нiколi.
Я — воўк. I ўсе сябры мае — ваўкi.

Захад
На вулiцы гарачыня такая...
А людзi поўзаюць, як мурашы.
Туды-сюды, перад вачмi, мiльгаюць,
Нiбы мурашнiк хтось разварушыў.
Рука да лба — у далеч пазiрае,
Як i належыць быць гаспадару,
Цi беларус раскосы, цi кiтаец —
Iх процьма тут, — нiяк не разбяру.
Сядзяць на лаве некалькi «шляхцянак» —
Прадажныя, свой папраўляюць строй.
Мiлiцыянт iдзе насустрач п'яны,
Пустою пагражае кабурой.
Гуляе моладзь «з помпаю», з размахам.
Шык i галеча — прывiдны хаўрус.
Нiчога тут не скажаш — гэта захад.
I не паробiш — гэта Беларусь!

Мiкола Ляшчун
паэт, празаiк, перакладчык. Аўтар паэтычных кнiг
«Палескiя сны» i «Белая завея». Нарадзiўся ў 1955 годзе
ў вёсцы Губарэвiчы на Хойнiкшчыне. Жыве ў Лагойску.
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Дарога да Бога...
Роднае
Калi зусiм марнеў я духам,
I несла проста ў бездань дум,
Я песнi мамiныя слухаў
I не зважаў на дробны тлум.
Калi жыццё было нямiла,
I беглi вочы на клады,
Я браў у роднай мовы сiлы,
Каб ратавацца ад нуды.
Яна мяне ж i ўратавала,
Калi я падаў у адчай.
Калi мне моцы не хапала,
Я песнi пеў пра родны край.
Калi не стала моцы болей,
I лёс iрваў з грудзей душу,
Я крочыў, бег у лес цi ў поле
На спавядальную iмшу.
Вось так i выжыў, i не здаўся,
I адалеў няўмольны лёс.
Я на сваiм шляху застаўся
I крыж свой годнасна пранёс.

У Мiколаў Дзень
А нам яшчэ далей тут жыць
I душы агаляць да донца,
Але не так, як набяжыць,
А годна жыць, бясконца..
Няўстрым iсцi насустрач ветру,
Якi б сцюдзёны ён нi быў,
I тым надыхацца паветрам,
Што без адчаю i журбы.
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Жыць так, каб вера не ўмiрала,
Каб пазнавалi нас здаля,
I пад нагамi не стагнала
Ад хлусаў родная зямля.

Дахаты
Дадому iрвецца душа...
Надзея да жылак запала,
Што там, дзе вiецца шаша,
Прывецiць усмешкаю мама.
Я поплавам волкiм ступлю
На сцежку маленства святога
I сэрцам адчую зямлю,
Спрадвек дараваную Богам.
Дахаты... Дадому... Iзноў
Чаканае цешыць спатканне
З iмшарамi, шырай лугоў
I пахам каляндры ўраннi.
Таполi кiваюць здалёк,
Як колiсь ля веснiчак мама,
А вяз, нiбы бацькаў кiёк,
Пiльнуе старэнькую браму...

Ад вёскi ўсё
Ад вёскi,
больш за ўсё ад вёскi
радзiмы
нашай адгалоскi,
дзе — пунi, свiраны i кросны,
дзе — ранак ядраны i росны,
дзе водар вабiць меданосны,
дзе падымаюць неба сосны,
дзе — незапамятныя вёсны,
дзе — бульбы сеянай палоскi,
Дзе нашай памяцi узнёскi...
Ад вёскi ўсё
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i ўсе ад вёскi
Радзiмы
нашай
адгалоскi!

***
Я часта пiшу пра адвечнае,
Што сэрцу з маленства мiлей,
Пра простае i чалавечнае,
Як песнi тужлiвыя жней.
Пра спечаны бохан хлеба
Матуляй у злыбядзе,
Пра наша i сонца, i неба,
Якiя не ўбачыш нiдзе.
Пра водар лугоў аксамiтных
I ветрык вандроўны з ракi,
I позiрк валошак блакiтных —
Нiдзе непаўторны такi.
Пiшу, покуль вольна пагляду
Для шчырай, таемнай iмшы
Ад досвiтку — да зарападу,
Пра ўсё, што важней для душы.

На золку
Баюся штосьцi не паспець,
Таму ўстаю на самым золку,
Каб небу ў вочы паглядзець,
Як сыпле знiчкамi спрасонку.
Занатаваць саснёны верш,
Калi не ўвесь, дык хоць пачатак,
Душы мелодыю найперш,
А словы лягуць у дадатак..
У кронах хвояў векавых
Натхнення пашукаю просiнь.
Бо колькi там iмгненняў тых
Мне для пачуццяў засталося...
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Ноччу
Жыцця уздым, жыцця апад —
Скрозь ад народзiнаў да скону.
Вачэй надломлены пагляд
На старажытную iкону.
Душу ўстрывожыў успамiн,
Мне так, што сэрца рвецца вонкi,
I б'ецца памяць аб бурштын
На непадораным пярсцёнку.
Такi расклад, такi настрой...
Цi ёсць канец у пакаяння?
Пытанняў рой i думак рой,
А гэтак блiзка да свiтання!

***
Памрэм усе калiсьцi —
Хоць бiся аб заклад,
Як абрывае лiсце
Увосень лiстапад.
Баiмся азiрнуцца,
Каб палiчыць грахi,
Ды з лёсам размiнуцца
Не ўдасца ўсё ж такi.
Калi ўжо адпяваюць
Жывога — як сцярпець?!
Жыццё тады бывае
Страшнейшае за смерць.

Позна зрэшты
Хоць позна зрэшты зразумеў
Святую iсцiну я з болем,
Што ўдосталь часу на распеў
Нам лёс не дорыць анiколi.
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Не возьмеш сходу ноту ля,
I кужаль лёгка не саўецца.
Валун шлiфую спакваля
I нараджаю песнi сэрцам.
Каб прачытаць калiсьцi змог
На каменi магiльным словы
Мой праўнук i далей збярог
Любоў да матчынае мовы.
Жыццё, як спрынтарскi забег.
Жыццё — сусветнае iмгненне.
Нiколi не пiшу наспех,
З любоўю кiдаю насенне...

Дарога да Бога
Да Бога доўгая дарога.
Надыдзе кожнаму свой час.
У Бога не бывае многа,
Але ўсяго стае для нас.
Ўсё ж адчуваем незямное,
Калi ў святы прыходзiм храм
Заўсёды з грэшнаю душою,
Калi бывае цяжка нам.
Гасподзь дакорлiва з iконаў
Нам адпускае ўсякi грэх
За неабдумныя праклёны,
I за няўрымслiвасць уцех.
Усё жыццё iдзем да Бога,
Хоць дай нам нават два жыццi,
Да Бога доўгая дарога.
Да Бога трэба дарасцi.
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Тэнтэк
Тэнтэк — рабочы пасёлак, якi ўзнiк у 1955 годзе ў сувязi з засваеннем Тэнтэкскага месцанараджэння высокаякаснага каксуючагася вугаля, адкрыццё
залежаў якога адбылося ў 1949 годзе геолагамi Фiшманам i Думглерам у раёне рэчкi Тэнтэк на глыбiнi 250 метраў. У 1961 годзе пасёлак перайменавалi ў горад i назвалi яго Шахцiнскам, якi паступова набыў статус райцэнтра.
Акрамя чатырох шахт — Казахстанскай, Шахцiнскай, Тэнтэкскай i iмя Ленiна,
размешчаных вакол горада, у iм мелiся Домабудаўнiчы камбiнат, Пасажырскае аўтатранспартнае прадпрыемства, два будаўнiчых камбiнаты бытавога
абслугоўвання, Электрамеханiчны завод, Завод сiнтэтычна-мыючых сродкаў
(СМС), тэхналагiчны i горна-iндустрыяльны тэхнiкумы, тры кiнатэатры, тэатр,
Дом культуры гарнякоў, зразумела, бiблiятэкi, бальнiца, палiклiнiкi, школы i
дзiцячыя сады.
Падзелены на кварталы i мiкрараёны, Шахцiнск ветлiва ўсмiхаўся кожнаму жыхару высокiмi новабудоўлямi, гасцiннымi крамамi, чыстымi тратуарамi,
вялiкiмi i багатымi дзiцячымi пляцоўкамi ў дварах. Ад Караганды Шахцiнск аддзялялi пяцьдзясят кiламетраў па ўсходне-заходняму накiрунку, ад блiжэйшай
чыгуначнай станцыi Карабас — дваццаць восем кiламетраў на захад. У склад
горада ўваходзiла таксама чатыры населеных пункты: Шахан, Новадолiнскi,
Долiнка i Паўночна-Заходнi.
Бацьку тут спадабалася ўсё з першага позiрку, асаблiва шматнацыянальнае
насельнiцтва. Яму нават падалося, што Шахцiнск — сэрца Савецкага Саюза,
бо ў горадзе жылi прадстаўнiкi ўсiх савецкiх рэспублiк, больш за тое — народнасцяў. Побач адзiн з адным суiснавалi чачэнцы i рускiя, абхазцы i грузiны,
немцы i беларусы, казахi i карэйцы, яўрэi i арабы, армяне i таджыкi, казакi i
татары, украiнцы i малдаване, мардвiны i ненцы, дагестанцы i чувашы... I яны
не варагавалi памiж сабой, не дзялiлi тэрыторыю i не падстаўлялi, злараднiчаючы за спiнай.
Гэты горад падаваўся адзiным дружным, згуртаваным калектывам. Усе дапамагалi адзiн аднаму, кагалам спраўлялi вяселлi, днi нараджэння i дзяржаўныя святы, тым жа складам памерлых праводзiлi ў апошнi шлях. Незнаёмы
хвiлiну таму чалавек тут праз колькi секунд размовы рабiўся лепшым сябрам
да канца жыцця.
Бацька адчуваў сябе нiбы нанова народжаным. Да таго ж цётка Груня з
дзядзькам Жэнем прынялi яго, як роднага сына, i шчыра паўдзельнiчалi ў далейшым лёсе пляменнiка.
Дзядзька Жэня працаваў шафёрам на аўтабазе, ведаў патрэбных людзей, i
тыя ведалi яго. Па пятнiцах у ягоным гаражы часта абмывалi ўдалы працоўны
тыдзень бутэлечным, а калi-нiкалi разлiўным бачкавым пiвам. У адну з такiх
пятнiц ён пазнаёмiў пляменнiка з сябрам, якi быў не апошнiм чалавекам на
Шахцiнскай шахце, i той узяў бацьку да сябе ў брыгаду. Але спачатку баць-
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ка адвучыўся тры месяцы на слесара-мантажнiка. Ад шахты выдзелiлi пакой
у iнтэрнаце, i ён перабраўся туды, хаця цётка Груня з дзядзькам Жэнем не
супраць былi, каб пляменнiк жыў у iх. Бацька б застаўся, але адчуваў сябе
няёмка ў двухпакаёвай кватэры, дзе жылi, акрамя цёткi з дзядзькам, яшчэ iх
два сыны-старшакласнiкi. Зразумела, яму нiхто нiчога не шкадаваў i любiлi яго
не ў пазыку, а ўсё ж, атрымаўшы iнтэрнат, уздыхнуў з палёгкай. Самастойна
жыць — яно заўсёды лепш. Канечне, бацька не забываўся на цётку з дзядзькам, наведваў часта, цётка Груня ж i накормiць, i напоiць, а сталоўская ежа не
iшла на карысць i выклiкала пякотку.
Нярэдка цётка Груня адмыслова запрашала бацьку ў госцi i знаёмiла з якойнебудзь абавязкова незвычайнай, разумнай i працавiтай красуняй. То немку
прапануе — перспектыўнага хiрурга з млявым позiркам, то бiблiятэкарку з раскосымi вачыма i безлiччу доўгiх касiчак да пояса, то лейтэнанта з дзiцячага
пакоя мiлiцыi — рыхтык здобную булачку, а то гiмнастку-аматарку з мясцовага тэатра — гутаперчавую i рудавалосую. Бацьку ўвесь час здавалася, што
канца-краю не будзе гэтым знаёмствам, а цётка Груня, мабыць, пераканана i
напрамкi пёрла, як танк, на рэкорд па перавыкананні плана зводнiцтва. Неяк
бацька не вытрымаў i папытаўся ў цёткi, навошта яна гэта робiць.
— Шчасця табе хачу, — не разгубiлася цётка Груня. — Дзяўчаты ўсе правераныя...
— Кiм правераныя? — незалюбiў бацька.
— Часам правераныя, — зноў не разгубiлася цётка Груня. — Чалавек не
павiнен быць адзiн...
— Я не адзiн, — запярэчыў бацька.
— У глабальным сэнсе, канечне, не адзiн, — падтрымала цётка Груня, але
збiць, як кеглю, з дыстанцыi яе разлiчаны на вынiк манеўр па ачалавечванні
пляменнiка было немагчыма. — Ты малады прыгожы мужчына, — працягвала
яна, — якi павiнен мець чароўны тыл у вобразе прывабнай жанчыны знешне
i гейшы ў пасцелi.
— Каго? — не зразумеў бацька.
— Да таго ж, адукаваны ў патрэбных месцах, — дадала цётка.
— I ўсе яны, выбраныя вамi, мне падыходзяць? — зрабiў выгляд, што задумаўся, бацька.
— Без выключэння, — пераможлiва ўсмiхнулася цётка Груня.
— Але выбраны яны не мной, — цвёрда сказаў бацька тады. — Не трэба,
цётка, больш мяне нi з кiм знаёмiць! Няхай яны хоць будуць нават каралевамi Мазамбiка! Я сам знайду сабе нявесту. Мо памылюся, але гэта будзе мая
памылка. Маё шчасце — справа маiх рук, а не вашых, хай сабе i такiх родных
i блiзкiх.
Цётка Груня ледзь не праслязiлася ад бацькавых слоў.
— Разумнееш на вачах, — прамовiла яна. — Як працуецца? — пацiкавiлася, iмгненна пераключыўшыся на iншае, быццам тэлевiзар, цётка Груня.
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— Добра, — усмiхнуўся бацька.
Яму падабалася на шахце, асаблiва заробак. У Вёсцы яму б давялося ўкалваць, як валу, паўгода, каб зарабiць тую суму, якую ён зарабiў на шахце за месяц, стоячы на расслабоне на люках. I гэта ён яшчэ ў забой не хадзiў. Адзiная
прыкрасць — шахта мокрая, шмат грунтовай вады.
Першы заробак бацька не ведаў куды падзець. Нiколi раней ён не трымаў
столькi грошай у руках. Думкi пра тое, на што iх патрацiць, лёталi, абганяючы
адна адну, быццам мухi. Карцела купiць усё i адразу, аднак без канкрэтнай мэтанакiраванай упадабанасцi. Складзеныя напалам i раскладзеныя па кiшэнях
рублi, траякi, пяцёркi, чырвонцы i дваццацьпяткi выпукла вытыркалiся, патрабуючы ўвагi да сябе, i балюча джалiлi, бы тыя восы, калi дакранаўся да iх, сунуўшы рукi ў кiшэнi, як у гнёзды з небяспечнымi насякомымi. Тады аддзёргваў
рукi нават з мiжвольным ускрыкам, бо фантомны боль нiчым не адрознiваўся
ад сапраўднага.
Каля крамы з адзеннем бацька затрымаўся, пакурыў i зайшоў унутр. Выйшаў адтуль з новым чорным касцюмам, дарэчы, першым у яго жыццi, новымi
вастраносымi скуранымi туфлямi i новай кашуляй — белай у чорныя плямкi
картачных пiк. Грошай паменела, але тыя, што засталiся, лiтаральна апякалi
цела праз тканiну кiшэняў.
Бацька вярнуўся ў iнтэрнат, пераапрануўся ў наўё. Паглядзеўшыся ў люстэрка, спадабаўся самому сабе. Касцюм на iм сядзеў, як на спеваку Лешчанку,
ён быццам нарадзiўся ў гэтым касцюме.
Удалую пакупку не перашкодзiла б абмыць, каб зносу не было. Напрыклад,
з суседам па пакоi — iнжынерам з Тэнтэкскай шахты. Заадно больш-менш пазнаёмяцца па-чалавечы. Але той так рэдка з'яўляўся ў iнтэрнаце, што чакаць
яго не мела сэнсу, да таго ж суботнi кастрычнiцкi дзень, быццам лiсты шчасця,
шчодра раздаваў апошняе цяпло.
Адлiчыўшы некалькi купюр, каб праставiцца на працы, i схаваўшы iх пад
электрабрытву «Харкiў» у футаляры, абабiтым сiнiм аксамiтам, бацька вырашыў пайсцi ў кабак. Пра тое, што мо лепш было б накiравацца да цёткi Грунi
з дзядзькам Жэнем i з iмi адзначыць першы шахцёрскi заробак, не падумаў i
на секунду.
Ён нiколi не быў яшчэ ў пiцейных установах, але ведаў, дзе знаходзiлася найлепшая, таму ногi самi прывялi яго да рэстарана, што падпiраў сваiмi
шклянымi сценамi кiнатэатр «Юнацтва» па Ленiнскай вулiцы.
Рэстаран бацьку расчараваў. У iм было досыць цiха, шэра i будзённа. Са
сцяны без вокнаў на наведвальнiкаў сумна пазiраў Ленiн (вялiкае пано з адлюстраваннем правадыра спускалася кiлiмам ад столi да падлогi), перажываючы, вiдаць, за перавод прадуктаў i фiнансаў, якiя ў любым выпадку ператваралiся ў нiшто. Суседства з Ленiным наўрад цi садзейнiчала весялосцi цi
з'яўленню весялосцi, напрыклад, у вобразе Снягуркi i дзеда Мароза. Але ж не
сыходзiць, калi ўжо прыйшоў.
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Бацька марудна, быццам у чаканнi, што хто-небудзь раптам паклiча яго i
выцягне з рэстарана, нiбы з пасткi, рушыў да найаддаленага круглага столiка,
засланага аранжавым з махрамi дастарханам. Паркетная падлога пры гэтым
рыпела пад нагамi, як добра нагуталiненыя кiрзавыя боты. Спынiўся каля столiка, паклаў руку на спiнку крэсла — металiчнай канструкцыi ў выглядзе трона без падлакотнiкаў, абабiтага карычневым дзермацiнам, i разгублена агледзеўся на нешматлiкiх прысутных. Нiхто з iх не звярнуў на яго ўвагi, акрамя
маладой афiцыянткi ўсходняй знешнасцi. Не спяшаючыся, яна падышла да
бацькi, трымаючы ў руках скураную чорную тэчку з меню.
— Тут заўсёды так? — мiжволi запытаў ён у дзяўчыны.
— Як калi, — пацiснула вуглаватымi плячыма афiцыянтка i працягнула
бацьку меню. — Яшчэ рана для асноўнага наплыву, — дадала, памуляўшы
вуснамi.
— Тады, — устрапянуўся бацька, абнадзеяны яе словамi, — можа, я пазней
зайду? — I паглядзеў на дзяўчыну так, нiбы дазволу прасiў сысцi.
— Як хочаце, — абыякава аднеслася афiцыянтка.
— Пайду я, — прамовiў бацька i ледзь не бегма кiнуўся да выхаду з установы.
Калi апынуўся на вулiцы, адчуў, што нават дыхаць стала лягчэй, чым у памяшканнi рэстарана.
Ён закурыў. Да яго падышлi трое маладых людзей (казахаў) i адна дзяўчына, якiя выйшлi з рэстарана следам за iм. Адзiн папрасiў прыкурыць.
— Сумуеш? — спытаў затым бацьку. — Кампанiя патрэбна? Можам i дзяўчыну для цябе знайсцi, калi хочаш. Тут, — паказаў рукой на рэстаран, — мёртвае месца, не для рабочай моладзi, кшталту цябе, не крыўдуй толькi.
— Ведаеш, дзе маё месца? — незалюбiў бацька.
— Цiха-цiха-цiха-цiха! — памiж iмi ўклiнiлася дзяўчына, што падышла з казахамi. — Лепш за прыроду месцаў не прыдумалi, — ветлiва ўсмiхнулася яна
бацьку.
— Намякаеш, што ў мяне грошай не хопiць на гэты пафасны фасад? — позiрк у бок рэстарана.
Дзяўчына пацiснула плячыма, працягваючы ўсмiхацца. Яна не належала
да казахскай нацыянальнасцi, але i рускай назваць яе было цяжка.
— Не хвалюйся, хопiць! — паляпаў бацька рукамi па кiшэнях, звяртаючыся,
аднак, толькi да дзяўчыны.
— Тады тым больш прырода падыходзiць, — адзначыла яна. — Калi, вядома, ты нiкога не чакаеш, — пранiклiвы пагляд на бацьку. I той паплыў ад
яго.
Дзяўчына здавалася прыгожай i зацiкаўленай iм. Ледзь прыкметная картавiнка рабiла яе сапраўднай. Трое спадарожнiкаў дзяўчыны бацьку не палохалi, наадварот, радавалi яго. Ён жыў цяпер у Казахстане, а выпадку пазнаёмiцца, а тым больш пасябраваць, з карэннымi насельнiкамi краiны да сённяшняга
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дня не выпадала. Гэта ж шанец наладзiць прыватныя мiжнацыянальныя
стасункi.
— I дзе тая прырода? — расплыўся ва ўсмешцы бацька.
— Зусiм блiзенька, — усмiхнулася дзяўчына яму ў адказ. — Рухайся за намi, i не пашкадуеш, — абяцала цi не рай. Зноў рай? Бацька спадзяваўся, што
дзяўчына мела не райскае iмя. Адной яму ўжо хапiла.
Яна назвалася Зарынай. I бацька з палёгкай уздыхнуў.
Ранiцай яго знайшоў вартаўнiк будоўлi новай высоткi ў бетоннай трубе. У
адных трусах, майцы i шкарпэтках бацька ляжаў нерухома, нiбы труп, за якi
вартаўнiк — пажылых гадоў, але яшчэ не стары мужчына — яго i палiчыў. Ён
аж падскочыў, спалохаўшыся, калi бацька тагасветна прабубнiў, што змерз.
Вартаўнiк перажагнаўся, выцягнуў бацьку з трубы i зацягнуў у сваю бытоўку,
дзе раскатурхаў i напаiў гарбатай.
З апрытомненнем з'явiўся i нясцерпны боль у галаве. У чэрап, здавалася,
малацiлi, не шкадуючы высiлкаў, нiбы ў званы, кувадламi. Бацька не ведаў, дзе
ён, i не памятаў, як трапiў у трубу.
Па логiцы, было зразумела, што яго апаiлi i абрабавалi. Ён успомнiў Зарыну
i таго казаха, якi з iм загаварыў. Зарына называла яго Агайдарам. I гэта ўсё.
Бацька разумеў, што ён з iмi некуды паехаў цi пайшоў, алi нiчога не памятаў. I як
нi намагаўся, як нi напружваўся прымусiць памяць працаваць — не атрымоўвалася. Каб падкруцiць гайку якiм слясарным ключом — гэта, калi ласка. Памяць
жа — рэч складанейшая i далiкатная. Ёй так проста гайкi не падкруцiш, калi яна
дала збой.
Упэўнены, што на памяць спадзявацца няварта, бацька папрасiў вартаўнiка
патэлефанаваць дзядзьку Жэню i прадыктаваў нумар яго хатняга тэлефона.
Дзядзька Жэня неўзабаве прыехаў за пляменнiкам на машыне, аддзячыў вартаўнiка трохлiтровым слоiкам пiва i паехаў у гараж. Дамоў не павёз, каб не
хваляваць жонку.
Кораценька бацька распавёў дзядзьку Жэню пра свае прыгоды, пагадзiўся
з тым, што вiнаваты ва ўсiм сам, i паабяцаў, што разбярэцца адзiн з рабаўнiкамi, бо дзядзька ўжо прапаноўваў дапамогу i сваю, i мiлiцэйскую.
Ну сам дык сам. Бацька заўсёды ўсе свае праблемы вырашаў самастойна.
Як Чак Норыс, пра якога, зразумела, у той час нiхто ведаць не ведаў.
Адмыслова ён не шукаў Зарыну i Агайдара, але часта задумваўся, што з
iмi зробiць, калi знойдзе. Не ў мiлiцыю ж павалачэ. А вось яны могуць кiнуць
на бацьку заяву, калi той iх адлупцуе, i пасадзяць за мiлую душу. Чамусьцi ў
гэтым бацька не сумняваўся. Тым не менш, прыходзiў па выходных да рэстарана, прагульваўся каля дзвярэй хвiлiн пятнаццаць, але ўнутр не заходзiў,
курыў i сыходзiў.
Толькi пад самы Новы год, i тое выпадкова, ён сутыкнуўся нос да носа з
Зарынай у грамадскiм транспарце. Ён вяртаўся з працы маршрутным аўтобусам i стаяў каля акна, калi на адным з прыпынкаў пасажырскай хваляй да яго
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грудзей вынесла дзяўчыну, прыцiснула, а выхад спрэсавала. Зарына апынулася ў пастцы, якая схапiла яе i трымала мёртвай хваткай. Дзяўчына адразу
пазнала бацьку, ён убачыў гэта па яе вачах, аднак не спалохалася, а калi спалохалася, то на iмгненне. Адчайна, куражлiва засмяялася яму ў твар. Бацька
раптам узяў i пацалаваў яе ў вусны, што знаходзiлiся акурат насупраць ягоных. Яны былi халоднымi з марозу i салодкiмi, як марожанае.
— Дурань! — прашаптала яна.
Яны не размаўлялi i больш не цалавалiся. Зарына лiхаманкава шукала
выйсця з пасткi. Бацька бачыў гэта па яе вачах. Яны ўвесь час бегалi, быццам
вавёркi: шмыг у адзiн бок, шмыг — у другi, уверх, унiз. Спадзявалася, мабыць,
больш за ўсё, што яе вынесе з аўтобуса гэтак жа, як занесла. Але бацька сачыў за кожным яе рухам, i проста так ёй не ўцячы.
Нарэшце Зарына дачакалася патрэбнай хвалi. Яна падхапiла б дзяўчыну нават у тым выпадку, калi б тая супрацiўлялася. Зарына пераможлiва
азiрнулася на бацьку, але той таксама трапiў у паток, што выкульваўся з
аўтобуса.
Яна пабегла, як толькi кранулася нагамi заснежанай зямлi, ды высокiя
шпiлькi зiмовых ботаў тармазiлi ейны iмпэт. Бацька лёгка дагнаў дзяўчыну,
схапiў за пухнаты каўнер прыталенага футэрка. Лiхтары i вочы людзей, што
праходзiлi мiма, памылкова прымалi iх за закаханую пару i ўмiлялiся.
— Дзе ён?
— Хто?
— Ты ведаеш, хто!
— Не ведаю я нiчога! Пусцi! Ты робiш мне балюча!
— Яшчэ не тое будзе.
— Я закрычу! Паклiчу мiлiцыянтаў!
— Крычы. Раскажаш iм, як абрабавалi мяне i кiнулi памiраць.
— Ты нiчога не дакажаш!
— А ты правер.
— Мне павераць больш.
— Добра. Тады хадзем проста зараз у мiлiцыю.
— Нiкуды я з табой не пайду!
— Ты ж так iрвалася туды. Ужо не хочаш?
— Я перадумала.
— Што так?
— Ды хто ты такi, каб указваць мне?!
— Нiхто.
— Тады пусцi i гуляй, Вася, пакуль цэлы!
— Ты мне пагражаеш?
— Папярэджваю.
— Агайдара нацкуеш на мяне?
— Ты не разумееш!
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— Што я павiнен зразумець?
— Што ты хочаш ад мяне?
— Адвядзi да Агайдара.
— Гэта дрэнная iдэя.
— Не, генiяльная. У мяне на марозе заўсёды ўзнiкаюць генiяльныя iдэi.
— Яму не спадабаецца.
— Мне пляваць. Я за справядлiвасць.
— У кожнага яна свая. Лоха абуць таксама справядлiва для некага.
— Для цябе? Цi для Агайдара?
— Ты яму нiчога не зробiш.
— Паглядзiм.
— Тут i глядзець няма чаго.
— Тады я цябе заб'ю.
— Цябе пасадзяць.
— А цябе закапаюць. Каму з нас будзе лепей?
— Ты не здатны на злачынства, фраер.
— Гэта яшчэ чаму?
— Вочы добрыя.
— Памыляешся.
— Наадварот, разбiраюся ў людзях. Так што пусцi i адчальвай! Лiчы, што
табе пашанцавала не сустрэцца другi раз з Агайдарам.
Бацька нiколi не бiў жанчын. Удар, якi ён нанёс Зарыне кулаком у жывот,
быў першым у ягоным жыццi. Ён не бачыў iншага выйсця. Зарына павалiлася
ў сумёт, схапiўшыся за жывот рукамi. Яе твар перакрывiла сутарга болю. Вочы зашклiла здзiўленнем, як шыбы марозам.
— Падымайся! — пацягнуў бацька дзяўчыну за каўнер.
Яна паслухмяна ўстала на ногi.
— Грошы ёсць? — запытала раптам.
— З якой мэтай цiкавiшся? — адказаў пытаннем на пытанне бацька.
— Таксоўку трэба лавiць, — асуджана памуляла вуснамi Зарына, — каб
даехаць да Паўночна-Заходняга, — дадала.
— Не перажывай, — прамовiў бацька. — У мяне грошы ёсць заўсёды.
— Шкада, — сумна адгукнулася Зарына.
Бацька нiчога больш не сказаў, узяў дзяўчыну за руку, разам з ёй выйшаў
да праезджай часткi, спынiўся на крайку тратуара i загадаў галасаваць. Зарына выцягнула руку, адтапырыўшы вялiкi палец, каб спынiць машыну. Неўзабаве каля iх прытармазiла жоўтая «Волга» з чашачкамi на даху, i яны селi ў салон на задняе сядзенне. Зарына назвала кiроўцу адрас i адвярнулася да акна.
Бацька ўзяў яе руку i прасунуў пад сваю, для надзейнасцi. Зарына павярнула
твар да яго, узнагародзiла недарэчнай усмешкай i зноў утаропiлася ў акно.
У Паўночна-Заходнiм бацьку раней бываць не даводзiлася. Ён ведаў, што
там на ФАПе працавала цётка Груня, i ўсё на гэтым. Пройдуць гады, i яму
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прыйдзецца вазiць мяне, хворага трохлетку, у Паўночна-Заходнi, дзе размешчаны абласны тубдыспансер, глытаць таблеткi, што лекавалi ад палачкi Коха, якую знойдуць у маiм маленькiм рахiцiчным цельцы. Таблеткi тыя будуць
выдавацца пад асабiсты бацькаў подпiс. Я буду абавязаны пiць iх у памяшканнi тубдыспансера, i, пакуль не праглыну, нас не выпусцяць. Затое, калi
праглыну, атрымаю ў пачастунак вiтамiнку — маленечкi жоўценькi салодкакiслы кругляшок. Медсястра, што будзе выдаваць таблеткi, прыкiпiць да мяне
сэрцам (нашыя з бацькам паездкi ў тубдыспансер расцягнуцца на паўгода па
два днi на тыдзень), пашкадуе, што бацька жанаты, усур'ёз цi жартам папросiць пакiнуць мяне ёй, бо я такi прыгожы, такi паслухмяны, такi разумны, з
такiмi вялiкiмi сiнiмi вачыма i доўгiмi, як у дзяўчынкi, павекамi... Вочы пасля,
быццам хамелеоны, зменяць сiнь валошак на колеры джунгляў i мяча, якiя
памiж сабой наладзяць спаборнiцтва за месца пад сонцам i з пераменным
поспехам, у прыватнасцi ад настрою, кожны паасобку адсвяткуе перамогу, пакуль iм не здрадзiць зрок. Тады яны паблякнуць i назаўжды згубяць цiкавасць
да змагання, збiтыя, нiбы птушкi на ўзлёце, нечаканай i неспадзяванай здрадаю таго, хто без бою пакорыцца, быццам рыцар чароўнай даме, слепаце. А
прыгажосць... Прыгажосць, мабыць, так i застанецца ў дзяцiнстве, там, дзе ёй
найбольш утульна жылося.
Зразумела, нiчога гэтага бацька не ведаў, калi ехаў з Зарынай у Паўночна-Заходнi, не планаваў i думаць не мог. Усе яго думкi былi заняты тым, што
ён зробiць, калi апынецца сам-насам з Агайдарам. Мiжнацыянальныя адносiны яго больш не цiкавiлi, затое кiпела кроў у жылах, патрабуючы рашучых
дзеянняў. Бацька ўяўляў, як размажа Агайдара па сценцы, адно толькi дабярэцца да яго. Ён наяве бачыў шыю вераломнага казаха, якую зварочвае,
як кураняцi...
— Прыехалi, — парушыў бацькаў думкафiльм кiроўца таксi i агучыў кошт
за праезд.
Бацька разлiчыўся i разам з Зарынай выйшаў з машыны. «Волга», буксануўшы пару разоў пры развароце ў сумёце, чмыхнула выхлапным дымам i
павiхляла адгэтуль.
Тут лiхтароў не было. Iх нават не планавалi паставiць. Затое шчодрае на
зоркi навiсала залацiстае неба, падобнае ўзорамi на нацыянальныя дываны.
Ды снег бялеў навагодняй ватаю. Тым не менш шэрыя дамы за шэрымi платамi паабапал дарогi заставалiся такiмi ж шэрымi. У iх гарэлi вокны, многiя
аздобленыя навагодняй мiшурой i гiрляндамi, але адчуванне свята пры позiрку на iх не ўзнiкала.
Недзе здалёку пачуўся сабачы брэх. Яму лянiва пачалi адказваць з розных
бакоў тым самым, нагадваючы нязладжаны аматарскi хор з нейкага мультфiльма.
Зарына штурханула брамку, каля якой стаяла, i, не азiраючыся, пайшла ў
двор. Ведала, што бацька не адстане.
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Атынкаваны, але ўжо месцамi аблуплены, як варанае яйка, дом негасцiнна
зарыпеў уваходнымi жалезнымi дзвярыма. Адразу ж, як увайшлi ў памяшканне, абдало цяплом i пахам плова, шумнымi галасамi i тытунёвым дымам. Затрымалiся ў вiтальнi. Зарына паглядзелася ў люстэрка на сцяне, падмазала
чырвонай памадай вусны.
У вiтальню з агульнага пакоя вылецеў, хутка i злосна нешта балбочучы паказахску, Агайдар. Валасы яго былi ўскудлачаныя, кашуля расшпiленая, на
вузкай плоскай грудзiне ружавеў нажавы непрыгожы шнар, вочы чырванелi
набухлыя крывёю.
— Якiя людзi ў Галiвудзе! — зачапiўшыся аб задраны краёк пасланага на
падлозе саламянага кiлiмчыка, выгукнуў ён i пазiраў то на Зарыну, то на бацьку. — Ну, праходзьце, калi прыйшлi! — запрасiў у агульны пакой неспадзяваных гасцей i, не чакаючы тых, вярнуўся туды, адкуль выскачыў.
Бацька разгубiўся. Яму раптам захацелася сысцi адгэтуль i нiколi больш
не вяртацца! Што i каму ён дакажа? Каго пакарае? Вiнавацiць у першую чаргу
трэба было сябе. Ведаў жа, што пiць з незнаёмымi нельга, тым больш ехаць
з iмi кудысьцi. Зарына скiнула футра, узяла бацьку за руку i павяла за сабой,
тым самым прагнала яго думкi, як зграю галодных, але нерашучых ваўкоў цi,
хутчэй, сабак. Бацька паслухмяна пайшоў за ёю, дакладней, за завiткамi яе
валасоў на шыi, такiх жа, як у Раi. Да iх карцела дакрануцца, а яшчэ — схапiць
дзяўчыну ў абдымкi i бегчы адсюль на злом галавы ў краiну шчасця, дзе б тая
нi знаходзiлася.
Ён затрымаўся ў дзвярным праёме. Пасярэдзiне пакоя стаяў вялiкi стол
(багата сервiраваны гароднiнай, садавiнай, мясам i алкаголем, асобна выдзяляўся казан з пловам), абсаджаны рознакалiбернымi таварышамi Агайдара,
таксама прадстаўнiкамi казахскай нацыянальнасцi, гундзеўшымi па-свойму. У
левым куце працаваў каляровы тэлевiзар, экран якога адлюстроўваў шэрыя
буднi савецкага крымiнальнага вышуку ў асобе Яўгена Жарыкава. На канапах
каля правай i левай сценак было паскiдана гарой верхняе адзенне прысутных.
Да адной з канап наблiзiлася Зарына, ззяючы блiскучай сукенкай, падобнай
на рыбную луску, села, закiнула нага за нагу, утапiла локаць у горцы атласнакветкавых падушак.
Агайдар налiў дзве шклянкi гарэлкi да краёў i падышоў да бацькi.
— Вып'ем мiравую, брат! — працягнуў адну шклянку яму, прыязна ўсмiхаючыся. — Мой дом — твой дом, — працягваў ён, калi бацька ўзяў шклянку. —
Еж, пi, колькi хочаш! Плоў, бешбармак, Зарына, усё тваё. Забудзем крыўды,
будзем сябрамi!..
Апошнюю фразу Агайдар вымавiў для сябрукоў за сталом, каб тыя яго падтрымалi.
Бацька кiўнуў, згаджаючыся, зрабiў вялiкi глыток, злавiў на сабе зацiкаўлены позiрк Зарыны, а потым узяў i вылiў тое, што засталося ў шклянцы, Агайдару ў твар.
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— Не брат ты мне, — працадзiў скрозь зубы, — нават не мар.
Зарына закрыла вочы рукамi ў прадчуваннi чагосьцi дрэннага.
Агайдар паставiў сваю шклянку на стол i абцёр твар рукавом.
Бацька павярнуўся да яго спiнай i рушыў да выхаду.
Агайдар схапiў пляшку са стала, iрвануўся за бацькам i ўдарыў з усяе сiлы
бацьку па галаве...
— Уставай! Ну ўставай жа! — намагалася сцягнуць Зарына бацьку з чыгуначных рэек, на якiх той нерухома ляжаў упоперак. На галаве, на твары
яго запяклася кроў i выглядала звычайнай фарбай, у якую той неасцярожна выпацкаўся. Снег, быццам мяккi пух, якi вытрасала залацiста-сiняе неба,
павольна падаў на разбiтыя бацькавы вусны i раставаў на iх, нiбыта лякуючы. — Уставай! — плакала Зарына ад бяссiлля зварухнуць непад'ёмнае для
яе бацькава цела. — Уставай, Чакан Валiханаў хераў, Амангельды Iманаў беларускага разлiву! — у адчаi запляскала яна па бацькавым твары далонькамi.
Той замукаў нешта неразборлiвае, паморшчыўся. — Уставай! Ну ўставай, калi
ласка! — узмалiлася Зарына. Яна пачула наблiжэнне цягнiка, зазвiнелi рэйкi, затым пачуўся гудок паравоза, i аддалены грукат колаў разрэзаў цiшыню
напалам. — Уставай зараз жа! — спалохана закрычала дзяўчына на бацьку.
Нейкiм невытлумачальным чынам, мабыць са страху, ёй удалося нарэшце
прыўзняць нямоглага за плечы, навалiцца ўсiм целам на яго i перакулiцца разам з iм з рэек у снег. Праз некалькi секунд мiма прагрукатаў цягнiк.
Бацька не апрытомнеў i нiяк не мог дапамагчы Зарыне ратаваць сябе. Ёй
давялося ўсё рабiць самой. Напружвацца да знямогi, да цемры ў вачах, да
разрыву аорты i селязёнкi, але цягнуць бацьку ў бяспечнае месца праз снег,
правальваючыся ў яго па каленi за крокам крок, i буран, што наляцеў неўзабаве i кiдаўся на дзяўчыну раз'ятраным каршуком. Так некалi выцягвалi на сабе
параненых з поля бою маладзенькiя кволыя на выгляд санiтаркi, маючы за
плячыма ўсяго сямнаццаць цi васямнаццаць гадкоў.
Чаго яна паперлася за iм? Хто ён ёй такi, каб рызыкаваць сваiм жыццём
дзеля яго? Вось iменна — нiхто! Але ён так адчайна бiўся, як сапраўдны леў, з
Агайдарам i сябрукамi Агайдара, што мiжволi выклiкаў захапленне i павагу Зарыны, якая цанiла ў мужчынах менавiта звярыны пачатак i характар. У бацьку
яна разгледзела сапраўдны мужчынскi характар. Нехта ў тым, што зрабiў мой
бацька, убачыць глупства, нелагiчнасць i дурную браваду. Зарына ж убачыла
мужчыну, якi мужчынам не прытвараўся, як амаль усе, каго яна ведала. На
жаль, такiя доўга не жывуць.
Колькi яму? Дваццаць, дваццаць тры гады? Максiмум дваццаць пяць? Агайдар старэйшы за яго ў любым выпадку, як i сябрукi ягоныя. Зарына не магла
адвесцi вачэй ад бацькi, якi сапраўды нагадваў ёй iльва, атакаванага зграяй
шакалаў...
Хэпi-энд, аднак, бывае толькi ў амерыканскiх фiльмах. У савецкай рэчаiснасцi заўсёды перамагае кагал. Бацьку калектыўна загасiлi, забралi (зноў) усе
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грошы, знялi з рукi гадзiннiк, куплены зусiм нядаўна, з металiчным бранзалетам, хацелi распрануць, як у мiнулы раз, усё адно прападзе дабро, але чамусьцi перадумалi. Завезлi ў багажнiку Агайдаравага «запарожца» да чыгункi,
якая праходзiла непадалёк ад Паўночна-Заходняга праз стэп па адмысловым
насыпу, i паклалi на рэйкi. Спяшаючыся, забылiся пра Зарыну, якая таксама
панеслася да чыгункi бегма. На вялiкае шчасце для бацькi, паспела своечасова.
Яна валакла бацьку волакам, здавалася, цэлае жыццё да ФАПа — найблiжэйшага па дарозе будынка, да таго ж з тэлефонам. Адтуль выклiкала
«хуткую», папярэдне адамкнуўшы дзвярны замок шпiлькай. Пасля зацягнула
бацьку ў памяшканне, села на падлогу каля дзвярэй, паклала бацькаву галаву
сабе на каленi i нешта заспявала па-казахску, шчымлiвае i пяшчотнае, гладзячы далонямi ягоны твар.
У бальнiцы бацька не затрымаўся. Апрытомнеўшы з дапамогай дзяжурнага
ўрача i медсясцёр, падзякаваў i рушыў да выхаду. Яго хiстала з боку ў бок, як
матроса на караблi ў шторм, але на нагах ён устояў. Зарына раззлавалася на
яго, калi пабачыла побач з сабой. Яна сядзела на кушэтцы ў вестыбюлi i чакала невядома чаго цi каго, хутчэй за ўсё таксi, якое выклiкала незадоўга. Бацька
плюхнуўся на кушэтку поруч з ёю. Дзяўчыне давялося везцi яго да сябе.
У Зарыны бацька добра выспаўся, i сон замянiў усялякiя лекi. Прачнуўшыся
(а спаў цэлыя суткi i палову наступных прыхапiў), бацька адчуў страшэнны голад. Ён падмёў усё, што знайшоў у лядоўнi на кухнi. Потым сеў каля падаконнiка, адчынiў фортку i закурыў, мiжволi моршчыўся ад дотыку цыгарэты да
пабiтых вуснаў. Тое, што знаходзiўся ён адзiн у чужой кватэры, яго не здзiвiла.
Бацька памятаў усё, што з iм адбылося. Больш непакоiла тое, што падумаюць
пра яго на працы. Колькi паставяць прагулаў. А мо i вымову яшчэ ўлепяць,
як пабачаць на вочы: фiзiяномiя яшчэ тая. Не, фiнгалаў не было i лiхтароў
замест вачэй таксама. Затое вусны нагадвалi грыбы i нос паходзiў на слiву.
Бледна-ружовыя з жоўтым адценнем плямы на рэбрах, на спiне i на плячах
сведчылi аб гематомах, аднак нявартых асаблiвай увагi, як на бацькаву думку.
Мiж тым выглядалi яны ўнушальна, i любы iншы чалавек занепакоiўся б. Але
гэта не пра майго бацьку.
Пачуўшы нечаканае вуркатанне ключа ў замку па другi бок дзвярэй, бацька
выйшаў у вiтальню аднапакаёўкi сустрэць ратаўнiцу, чым ледзь не напалохаў
яе. Яна думала, што ён яшчэ ў ложку. Выскачыла ўсяго на хвiлiнку па хлеб i
малако ў блiжэйшую краму.
— Прачнуўся, бачу, — працадзiла, разбуваючыся, — Амангельды ты наш
недабiты...
— Хто? — не зразумеў бацька.
— Амангельды, — паўтарыла Зарына, — нацыянальны герой.
Яна прайшла на кухню, заўважыла бацькава гаспадарнiчанне, але нiчога
яму не сказала, наадварот, усмiхнулася куточкамi вуснаў. Недарэмна ўвiха-
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лася за iм дзень i ноч. А ён глядзеў на яе i не ведаў, што рабiць далей i што
казаць.
— Дзякуй табе, — нарэшце вымавiў.
— Няма за што, — адгукнулася дзяўчына. — Цяпер мы квiты. Я табе больш
нiчога не вiнна. Вiнны мне ты.
— Як гэта? — не зразумеў бацька.
— З-за цябе цяпер у мяне будуць праблемы, — удакладнiла Зарына. — Ты
павiнен мне дапамагчы пазбегнуць гэтых праблем. Ты ж герой цi не? — падышла да яго блiзка-блiзка.
Бацька ўзяў яе за плечы i прытулiў да сябе. Яна прыўзняла галаву i пiльна
паглядзела ў яго вочы.
— Вырашэнне маiх праблем, — прамовiла Зарына, дакранулася пальцамi
да бацькавых шчок, — знiшчыць i магчымае ўзнiкненне тваiх, — дадала.
— Агайдар? — дапетрыў бацька.
Дзяўчына кiўнула.
— Не забiць жа я яго павiнен, — чамусьцi прашаптаў ён.
— Не так радыкальна, Амангельды, — таксама шэптам супакоiла бацьку
Зарына, асцярожна пацерлася носiкам аб ягоны распухлы нос. — Але ход
тваiх думак мне падабаецца, — усмiхнулася.
— Хто ты яму?— пацiкавiўся бацька, ведаючы, аднак, што яна не адкажа,
i не памылiўся.
— Гэта не мая тайна, д'Артаньян, — працытавала Зарына Дзюма словамi
яго персанажа Канстанцыi Бонасье. — Доўга расказваць i нецiкава, — апусцiла вочы.
Бацька i не настойваў на яе споведзi. Яму было добра. Проста вось так стаяць, абдымаць дзяўчыну i нiчога больш не рабiць...
Не адразу, але бацька пагадзiўся дапамагчы. Зарына запэўнiла яго, што
пасля яны больш нiколi не пабачацца, i Агайдар таксама не патурбуе. Яна
не пацiкавiлася, а цi хацеў бацька нiколi больш яе не бачыць, мабыць, нейкiм
чынам упэўнiлася. Бацька ж, у сваю чаргу, не спытаў Зарыну, цi хацела б яна
пабачыцца з iм iзноў. Тэму яны замялi, так i не развiўшы.
У Паўночна-Заходнi гэтым разам ехалi аўтобусам. Выдаўся на дзiва сонечны бясснежны дзень. Пярэдадзень Новага года. Мiнакi выглядалi заклапочанымi, але ўсё адно твары iх свяцiлiся святочным настроем i чаканнем нечага
чароўнага, кшталту мандарынаў у авоськах. Асаблiва радавалiся дзецi. Для
iх Новы год — найлепшае свята ў жыццi. З-пад верхняй вопраткi, быццам адмыслова, напаказ вызiралi краёчкi маскарадных сукенак Прынцэсы, Феi, Чырвонага каптурыка, Сняжынкi ў дзяўчынак, чые мамы ўсю ноч абшывалi казачныя ўборы блiскучай мiшурой, каб iх дочкi былi самымi прыгожымi; у хлопцаў
тырчэлi чарцiныя хвасты, а пад носам казыталi скуру намаляваныя гуашшу цi
касметычным алоўкам старэйшых сясцёр вусы i бародкi мушкецёраў, пiратаў
i гусар. Яны вярталiся з ранiшнiкаў, хто з бацькамi, хто з братам цi з сястрой,
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хто сам па сабе, але кожны з падарункам ад Дзеда Мароза i Снягуркi ў руках i
цукеркамi ў шыкоўным кiлаграмовым пакунку з малюнкам зайца i ваўка з любiмага мультфiльма.
Шчаслiвая дзятва абнадзейвала, што ўсё да лепшага.
Дом, у якi, на колькi памятаў бацька, прыводзiла яго Зарына, прамiльгнуў
за акном аўтобуса, як кiнакадр, але дзяўчына нават не паварушылася. Бацька
мог i памылiцца, бо дамы амаль не адрознiвалiся адзiн ад другога i нагадвалi
каменныя баракi, дзе пабеленыя вапнай, даўно пакрытай пылам, дзе проста
атынкаваныя, але таксама шэрыя. Вылучаўся сярод iх толькi дом, пабудаваны з бярвенняў, каля якога Зарына з бацькам выйшлi з аўтобуса. Аднак, i ён
сувора захоўваў вернасць шэраму колеру.
Яны паспелi якраз да абеду. За накрытым сталом сядзелi Агайдар, яго старэйшы брат, якi лiтаральна ўчора вярнуўся з турмы, дзе паўгода правёў за
хулiганства (выратаваў дзяўчыну ад гвалтаўнiкоў, сярод якiх апынуўся сын
старшынi гаркама, адпраўлены «злачынцам» у рэанiмацыю), мацi i бацька —
строгi, вытрыманы, упэўнены ў сабе, можна сказаць, самурай, вельмi падобны знешне на амерыкана-японскага кiнаакцёра Хiраюкi Тагаву. У свой час ён
узначальваў Долiнскi карлаг, зараз кiраваў Тэнтэкскай шахтай, абедаць заўсёды прыязджаў дамоў, што б нi здарылася. Мiж iншым, менавiта дзякуючы яго
сувязям старэйшы сын не атрымаў па максiмуме, хоць быў i не вiнаваты. У iх
нават прыслуга мелася з былых сасланых немцаў...
Хутчэй за ўсё Зарына ведала, што застане ўсю сям'ю Агайдара разам,
больш за тое, разлiчвала на гэта, бо на выпадковасць падобнае мала паходзiла. Яна хацела раз i назаўсёды пазбавiцца ад Агайдаравага ўплыву, скампраметаваць таго перад сям'ёй, зганьбiць яго на вачах сваякоў праз майго бацьку,
тым самым засцерагчы i сябе, i бацьку. I ёй задуманае ўдалося, а бацька быў
жывым пацверджаннем цёмных спраў iх сынка. Старэйшы брат, проста ў гасцёўнi, побач з абедзенным сталом, на вачах ва ўсiх прысутных «пагаманiў» з
Агайдарам, ператварыўшы яго твар у крывавую кашу. Пасля загадаў вярнуць
бацьку ўсё, што адняў, i вымятацца з хаты. Сваякi ад Агайдара адраклiся.
Больш Зарыну бацька нiколi не бачыў, як i Агайдара.
Ён угледзеў яе смяшлiвы твар i вушы, падобныя на эльфiйскiя, зусiм выпадкова, падчас пахавання дзеда, амаль праз пятнаццаць гадоў. Нi кроплi не
змянiўшыся, яна какетлiва пазiрала на бацьку з фотаздымка надмагiльнага
помнiка. Сэрца Зарыны перастала бiцца праз тры днi пасля таго, як яна разам
з бацькам прыцiснула Агайдара.

«Першацвет»
Мая настаўнiца па беларускай мове i лiтаратуры называла першы лiтаратурны часопiс для моладзi i пра моладзь, аналагаў якому не было нiдзе ва ўсiм
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свеце, «пустацветам» i гiдлiва моршчылася, беручы яго ў рукi, асаблiва тады,
калi на старонках часопiса надрукавалi мае вершы. Маiмi ж вершамi яна мяне
абражала перад усiм класам. Зачытвала асобныя радкi i здзекавалася над iмi,
як над недасканалымi малькамi-галавасцiкамi, знiшчаючы i iх, i мяне разам з
iмi. Не сумняваюся, што асалоду ў тыя моманты настаўнiца атрымлiвала незямную. А клас рагатаў, бы заведзены, над кожным яе словам, адрасаваным
у мой бок разрыўнымi кулямi. Такiм чынам мяне намагалiся паставiць на месца, не ўдаваць з сябе Паэта i не вытыркацца, бо я такi ж звычайны доўбень,
як астатнiя, калi не горш. Да таго ж сын свайго бацькi, якi таксама вучыўся ў
гэтай настаўнiцы. Яна яму ставiла двойкi, не задумваючыся, бо ведала, што
нi на адно пытанне па лiтаратуры ён не адкажа. Бацька не хацеў вучыцца, таму пасля восьмага класа пайшоў працаваць. Вярнуцца ў школу яго прымусiў
дырэктар, i вяртанне бацькава, вiдаць, настаўнiцу беллiту так узбясiла, што
яна нават не лiчыла патрэбным прыхоўваць адмоўнае стаўленне да вучня.
Фанатычна адданая свайму прадмету i справе ўсяго жыцця жанчына лiчыла
бацьку скончаным чалавекам i не жадала валандацца з iм. Бацьку ў сваю чаргу надакучылi штодзённыя двойкi ад яе, i ён аднойчы не стрымаўся.
— Што вы хочаце мне даказаць гэтымi двойкамi? — выйшаў з-за парты i
запытаў у настаўнiцы. Тая разгубiлася i не ведала пэўны час, што яму адказаць. — Думаеце, мне падабаецца сюды хадзiць i слухаць усю тую ахiнею,
што вы несяце пра купалаў i коласаў? — працягваў. Настаўнiца, быццам робат, механiчна залыпала вочкамi. Ад абурэння пачутага ў яе падскочыў цiск,
якi мог справакаваць мiкраiнфаркт, але бацька не заўважаў стану жанчыны. —
Мне яны на хер не здалiся! — бязлiтасна прамаўляў далей. — Я не па ўласным
жаданнi кiнуў працу, патрэбную мне ўтрая больш за сумнiўную тут адукацыю.
Мяне папрасiлi. Не з працы папрасiлi, а давучыцца. Толькi вучоба гэтая адзiн
пшык. Асаблiва ваша лiтаратура. Я хачу пражыць сваё жыццё без удзелу ў ёй
вас i вашых кнiг, дзе няма нi слова праўды, бо праўда на паверхнi i ў паветры,
а не на старонках прыдуманых хворым розумам неўротыкаў, ныцiкаў, сiфiлiтыкаў i iншых няздараў чужых жыццяў. Iм не хапiла пораху пражыць наяве
тое, што яны панапiсвалi, але гэта iх праблемы, не мае. Дык чаму я павiнен
прыслухоўвацца да тых, хто не пражыў нi дня так, як хацеў, але вучыць iншых
жыццю, якое не пражыў, га? Сваё жыццё я пражыву па-свойму, аднак у iм не
будзе кнiжных глупстваў, якiмi вы так захапляецеся!
— Што ты вярзеш, боўдзiла! — нарэшце прарвала настаўнiцу. Яе трэсла, бы
ў прыпадку, ад гневу. Яна б ударыла бацьку, каб была смялейшаю цi безразважлiвейшаю. Аднак мусiла перамагчы сябе i ў чарговы раз упэўнiцца, што мела
рацыю наконт бацькi i не памылiлася ў тым, што ён бескарысны чалавек.
Гэтаксама настаўнiца адносiлася i да мяне, ва ўсялякiм разе тады, калi я
вучыўся ў школе. Маё захапленне творчасцю яна лiчыла бязглуздым заняткам, нявартым, каб на яго трацiць час i нервы. «Усё роўна ў цябе нiчога не
атрымаецца, — казала жанчына. — Каб пiсаць вершы, патрэбен талент ад
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Бога, а ты сын свайго бацькi. Якi ў цябе можа быць талент? Хiба што запал
неяк выдзелiцца, што для твайго ўзросту цалкам уласцiва. I ўсё на гэтым. Не
крэмзай дарэмна паперу, не гвалтуй нi яе, нi сябе. Яна нiколi не адкажа табе
ўзаемнасцю. Бо каб пiсаць — патрэбна паклiканне. А хто цябе паклiча? Ты ў
нас без году тыдзень. Гэта не твая зямля, а значыць, не твой шлях. Але не
перажывай. Знойдзеш сябе ў iншай галiне. Прафесiй на свеце шмат...»
Мне б паслухаць яе, магчыма, быў бы шчаслiвейшым, i ў жыццi ўсё склалася б. Жыў бы, як усе мае сваякi, i ў вус не дзьмуў. Пiлаваў бы дровы на
пiлараме, бухаў па пятнiцах, жанiўся б неўзабаве на якой-небудзь вясковай
мадонне, а яна нарадзiла б тузiн маленькiх лапавухенькiх адамчыкаў дзеля
пагашэння шматлiкiх крэдытаў, якiя б мы ўзялi, каб узвесцi родавы замак каля
лесу на беразе Нёмана. Жывi — не хачу. Вось яно жыццё, якое павiнна быць,
а не тое, што выпала мне, нiбы мячык з кiшэнi, i закацiлася пад ложак у кватэры Муз. Цi бачыў я хаця б адну з-пад ложка?..
А я быў упартым, як бацька, i не слухаўся дарослых. Спрачаўся з настаўнiцай амаль на кожным уроку па справе i без. I яна штораз упэўнiвалася, што
не памылiлася i на мой конт, як некалi на бацькаў. Бо яблык ад яблынi, як той
казаў...
Часопiс «Першацвет» узнiк у 1992 годзе (выпаўз, выпрастаўся, як першы
парастак, пасля суровай зiмы шэрых савецкiх будняў i пацягнуўся да сонца
ўсiм сваiм кволым на першы позiрк рахiцiчным цельцам) з лiтаб'яднання пры
газеце «Чырвоная змена». Тым лiтаб'яднаннем кiраваў пiсьменнiк Алесь Масарэнка, ён i ўзначалiў новы часопiс. Зрэшты, нi ён, так абавязкова знайшоўся
б iншы, бо як стварэнне, так i ўзнiкненне часопiса падобнага кшталту было
заканамерным. I толькi ў Беларусi. Да таго ж пры часопiсе Алесь Масарэнка
«адкрыў» школу маладога пiсьменнiка, якую сцiпла назваў лiтаб'яднаннем, на
якiм кожны панядзелак збiралася творчая моладзь з усiх куткоў краiны. Разбуджаныя i паклiканыя юнакi i дзяўчаты iмкнулiся на тыя панядзелкi, бо сустракалi там падобных да сябе, з кiм тут жа знаходзiлi агульныя iнтарэсы i нават
закохвалiся, чаго не адбывалася там, дзе яны жылi.
Грамадства, найперш дзiцячае цi, лепш, моладзевае, на той час падзялiлася на два лагеры: жлаб'ё i iдэалiстаў.
Першых цiкавiла прыгожае жыццё ў прымiтыўным уяўленнi пра яго: багацце, грошы, машыны, шмоткi, смачная ежа, магчымасць беспакарана красцi i
адпачываць дзе-небудзь за мяжой, а яшчэ лепш за мяжой i застацца.
Другiх — духоўны свет i свой след у гiсторыi краiны, творчасць i самавыражэнне праз яе. I калi першы лагер налiчваў абсалютную большасць, то ў другi
траплялi, на думку большасцi, няздары i дэгенератыўныя летуценнiкi, каму не
было месца ў дзяржаве жлаб'я, бо жлаб'ё не цiкавiлi кнiгi i ўвогуле культура,
тым больш беларуская мова, на якой, часцей за ўсё, прадстаўнiкi варожага
для iх лагера кантактавалi памiж сабой i з светам. «Першацвет» i лiтаб'яданне
пры часопiсе сталiся аддушынай для так званых дэгенератыўных летуценнi-
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каў па версii прасунутых жлабоў. Што ж, краiна мела патрэбу i ў тых, i ў тых.
Натуральна, дзеля балансу.
Алесь Масарэнка, мiж тым, выконваў не проста функцыi наглядчыка за парадкам на паседжаннях па панядзелках, якiя маглi зацягнуцца да глыбокага
вечара, i галоўнага рэдактара часопiса, але праводзiў выхаваўчую работу з
моладдзю, што зляталася да яго, быццам матылi на агеньчык. Iм было цiкава, яны не прыхоўвалi сваёй цiкаўнасцi, упiтвалi кожнае пачутае слова ў
сябе, быццам зерне, кiнутае ў зямлю, што чакае палiўкi. Не менш цiкава з iмi
было i Алесю Герасiмавiчу. Ён радаваўся кожнаму новаму маладому чалавеку цi дзяўчыне, як дзiця, кожнага ведаў па iменi i распытваў пра яго жыццё
i захапленнi, чым падкуплiваў раз i назаўжды. Асаблiва ганарыўся тым, што
ўмеў ненавязлiва пераканаць рускамоўнага юнага творцу пiсаць i размаўляць
па-беларуску, а таксама з годнасцю адносiцца да роднай мовы i краiны, бо
кожны грамадзянiн Беларусi апрыёры павiнен ведаць, як мiнiмум, мову, калi
ён, канечне, чалавек, а не жлоб.
Гэта быў час пошукаў i памылак, адзiноты i белых варон, прагi нажывы
i ведаў. Бацькам асаблiва не было калi займацца сваiмi дзецьмi: яны дбалi пра тое, як iм выжыць, i працавалi, бы праклятыя. Моладзь гуртавалася
тым часам у бандыты i паэты. Алесь Масарэнка апошнiх ратаваў, клiкаў iх са
старонак часопiса, з газет, радыё, актыўных выступаў у бiблiятэках i школах.
Пры гэтым нiкога не падманваў, вартых друкаваў. У кожным нумары заўжды
з'яўлялiся па шэсць-сем новых iмёнаў. Таму, каму не шанцавала на друк адразу, Алесь Герасiмавiч казаў расцi i раiў пабольш чытаць, бо толькi чытанне
садзейнiчае творчасцi i працы мозгу.
Я даведаўся пра «Першацвет» ад мамы. Яна выпадкова пачула радыёiнтэрв'ю з Алесем Масарэнкам, у якiм ён распавядаў пра часопiс, пра лiтаб'яднанне, а напрыканцы назваў адрас, куды можна i нават варта альбо напiсаць
лiст, альбо прыйсцi цi прыехаць. Адрас той мама запiсала на ўсялякi выпадак i
неяк пры размове паведамiла мне. Я тут жа загарэўся iдэяй з'ездзiць у Мiнск, у
гэты цуда-«Першацвет», прапанаваць свае шматлiкiя генiяльныя вершы, якiя
абавязкова надрукуюць, бо яны ж генiяльныя, хоць па аб'ёме кожны займаў,
запiсаны нечытэльным почыркам, старонкi тры ў школьным сшытку, каб даказаць усiм вакол, што я нечага варты, а не проста так...
У перадапошнi тыдзень лета мама выкраiла час, каб з'ездзiць у Мiнск: i па
сваiх, i па маiх справах. Зразумела, узяла мяне з сабой. Перш-наперш, апынуўшыся ў сталiцы, мы рушылi па адрасе, указаным Алесем Масарэнкам, якi
мама запiсала ў сваiм нататнiку. Я тады слаба арыентаваўся ў вялiкiм горадзе, бо апынуўся ў iм другi цi трэцi раз за ўсё жыццё, губляўся ў падземных
пераходах i метро, але мама ўпэўнена i рашуча крочыла паперадзе мяне, i я
за ёй не адставаў, хоць i матляў галавой у розныя бакi з-за цiкаўнасцi i разнастайнасцi таго, што бачылi мае вочы, за якiмi не паспяваў, нiбы за сабакамi, што вырывалiся з ланцуга, iмкнучыся да волi. На «Плошчы Перамогi»
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выйшлi з метро, паднялiся па ўсходах да хлебнай крамы «Каравай» i шапiка
белсаюздруку побач з ёй. Наперадзе маячыла брама ўваходу ў парк Горкага. Паўсюль былi людзi, якiя абганялi адзiн аднаго, як машыны на праезджай
частцы дарогi. У нейкага мiнака мама спытала, дзе тут Дом лiтаратара. Той не
адказаў, не зразумеўшы, мабыць, пытання, адно пацiснуў плячыма. Не магла нам падказаць i жанчына, што выгульвала лысага пудзелька. Тады мама
пачала называць адрас «Фрунзэ, 5», i, нарэшце, нам пашанцавала. Маладыя
людзi, вiдаць, закаханая парачка, з бел-чырвона-белымi стужкамi ў валасах i
на запясцях, нават праводзiлi нас да жаданага месца. Мы паднялiся на трэцi
паверх, спынiлiся каля дзвярэй з лiчбай 301. Мама засталася каля трумо ля
парэнчаў, у пакой я зайшоў адзiн. Алесь Герасiмавiч Масарэнка — тоўсты вусаты дзядзька — сядзеў каля акна за вялiзным драўляным лакаваным сталом.
Убачыўшы мяне, падняўся, пацiкавiўся, хто я, адкуль i чаго завiтаў. Я, стоячы
на парозе, нясмела сказаў, цi не заiкаючыся, што прынёс вершы, i тут жа выцягнуў важкi стос сшыткаў, каб Масарэнка не сумняваўся ў праўдзiвасцi маiх
слоў. Той параiў лепш прыйсцi ў панядзелак i перапiсаць вершы на аркушы
фармату А4 цi надрукаваць iх на пiшучай машынцы. Я згодна кiўнуў i шуснуў
да мамы, зачынiўшы за сабой дзверы. Мяне трэсла, бы ў лiхаманцы, ад напружанасцi i хвалявання. Як мага хутчэй я мусiў выбегчы на вулiцу i закурыць,
каб пазбавiцца нервавання. З таго моманту я нецярплiва чакаў панядзелка.
Мама купiла пачак паперы ў ГУМе, i, як толькi мы вярнулiся дамоў, я сеў
за стол перапiсваць вершы з сшыткаў на паперу. Перапiсванне мне падабалася, бо гэта ж былi мае вершы, якiя таксама падабалiся. Больш за тое, я iх
абагаўляў i лiчыў, што ў хуткiм часе да маiх вершаў падобным чынам будзе
ставiцца не толькi Масарэнка, але ўся Беларусь. Цалкам сур'ёзна я быў упэўнены ў магутнасцi сваiх вершаў, якiя перакуляць дагары ўяўленне пра лiтаратуру. Падсвядома я адчуваў, што недарэмна пачаў складаць вершы яшчэ
ў Шахцiнску, да таго ж па-беларуску (не ў Шахцiнску, зразумела), чым вельмi
ганарыўся. Паэзiю з мяне прарвала, як дамбу, пасля навагоднiх святаў, дзякуючы Алене, з якой мы разам удзельнiчалi ў школьнай самадзейнасцi. Я быў
Рэмбо, Ясенiным, Пушкiным, Байранам i Багдановiчам у адной асобе i нiчым
iншым, акрамя складання вершаў, займацца ў будучым не хацеў. Дакладней,
Вёска нашаптала, што Лiтаратура мае ўва мне патрэбу, бо мала проста любiць яе i чытаць кнiгi. Яна прагла майго кахання i безадказнага служэння ёй,
абяцаючы незвычайнай па шчырасцi ўзнагароды. Да таго ж, працягвала Вёска, зусiм невыпадкова яна пасялiла нас у хаце па вулiцы Якуба Коласа. То
бок я быў абраны загадзя Лiтаратурай, i яна проста чакала зручнага выпадку,
каб аб'явiць мне сваё паклiканне. I ў гэта хацелася верыць, хацелася думаць,
што Вёска не падманвала i не здзекавалася, як заўжды нада мной, а шчыра
ўказвала далейшы шлях. Яна нават пацалавала мяне на ўдачу, калi ў апошнi
панядзелак лета я першым ранiшнiм рэйсам сядаў у аўтобус да Райцэнтра,
каб адтуль перасесцi на электрычку, што адвязе ў Мiнск.
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А дзясятай гадзiне я сышоў з электрычкi на чыгуначным сталiчным вакзале. Сонца шчодра дзялiлася сваiм цяплом, здавалася, з усiм светам. Прывакзальная плошча кiшэла людзьмi, махлярамi i вераб'ямi. Паабапал яе падпiралi
таксоўкi. У кутах марнавалi час пустыя жоўтыя бочкi з-пад квасу. Яны чакалi,
калi iх напоўняць, пад разгалiстымi, быццам дрэвы, парасонамi. Побач з iмi
абмахвалiся газетамi тоўстыя, як правiла, прадавачкi квасу. З камерцыйных
шапiкаў, што, нiбы гiрлянды, абвешалi вакзал, даносiлася музыка, мiж iншым,
у кожнага свая. У адным плакала Таня Буланава, звяртаючыся, тым не менш,
да некага цi да сябе: «Не плач». У суседнiм камандаваў эскадронам «мыслей шальных» Алег Газманаў. Далей скавытаў Вадзiм Казачэнка пра тое, што
яму больна; у сiнiм тумане губляўся Дабрынiн; прыкiдвалася варонай Лiнда;
курылi цыгарэты з ментолам «Нэнсi»; абзываў кагосьцi гадзюкай Чумакоў; з
Чыа-Чыа-Санам хацелi быць разам «Кар-Мэн»; да нейкай Лiзы звяртаўся Губiн, а Белавусаў клiкаў, каб да яго прыходзiла толькi яна адна... Але гучней за
ўсiх пра Уладзiмiрскi цэнтрал гундосiў Круг, i не ў адным месцы. Напарстачнiкi
разводзiлi даверлiвы народ на грошы, прычым да iх, напарстачнiкаў, чарга
жадаючых пазбавiцца ад лiшнiх, вiдаць, сум не памяншалася, а з кожнай гадзiнай павялiчвалася. Там прадавалi марожанае, тут хот-догi, далей пiражкi цi
чабурэкi, а яшчэ беляшы, кукурузу, салодкiя трубачкi, кока-колу, каву, смажню,
шашлык, пiва, нават «мярзаўчыкi», якiмi не грэбавалi, нягледзячы на спёку i
пачатак дня.
Я ненадоўга затрымаўся каля напарстачнiкаў. Няголены, каўказскай знешнасцi з шнарам праз усю правую шчаку ўмелец падмiргнуў мне i пасмiхнуўся,
блiснуўшы фiксай. Яго сябар цi, можа, брат, бо падобныя адзiн на другога яны
былi дужа, заклiкаў не праходзiць мiма i паспытаць на ўдачу лёс. Усяго-та i патрабуецца ўгадаць наяўнасць шарыка пад адным з трох напарсткаў. Быццам
заварожаны, я пазiраў за рухамi каўказца з шнарам на шчацэ. Ён здаваўся
мне чараўнiком. Я б таксама хацеў быць чараўнiком, але не дзеля банальнай
нажывы, а дзеля мастацтва.
На той час я яшчэ не прачытаў «Страчаныя iлюзii» Бальзака, затое некалькi
разоў праглынуў «Мушкецёраў» i адчуваў сябе сучасным д'Артаньянам, перад якiм гэты свет раскрылiць свае абдоймы, быццам прыўкрасная жанчына,
i прыме за доўгачаканага каханага. Гэтак жа, як i д'Артаньян, якi з'явiўся ў Парыжы з трыма экю, я меў у кiшэнi тры рублi i не сумняваўся, што мне iх хопiць,
каб уразiць усiх вакол.
Да лiтаб'яднання было яшчэ далёка, таму я, карыстаючыся вольным часам, знаёмiўся з Мiнскам. Пабываў каля Чырвонага касцёла, прайшоўся
пешшу да Траецкага, паблукаў там, вярнуўся на праспект, перайшоў дарогу,
пахадзiў па Панякоўцы, пакурыў побач з Купалаўскiм тэатрам, спусцiўся, мiнаючы танк, да парка Горкага, затрымаўся каля цырка, паназiраў на мастку
за качкамi ў Свiслачы, па ходзе, мiж iншым, не прапусцiў нiводнай кнiгарнi,
разглядаючы i гартаючы кнiгi беларускiх, у асноўным, аўтараў, бо не сумня-
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ваўся, што ў хуткiм часе нехта, падобны на мяне, будзе таксама вось так
разглядаць i гартаць мае кнiгi.
Недзе пасля шаснаццатай гадзiны рушыў у бок Дома лiтаратара. Падняўся
на трэцi паверх. Акрамя Алеся Герасiмавiча, якi ветлiва працягнуў мне руку
для вiтання, у памяшканнi 301 знаходзiлiся Алесь Пашкевiч, Слава Корбут i
Юлiя Алесьнiна — супрацоўнiкi часопiса. Масарэнка прапанаваў аддаць вершы, калi я iх падрыхтаваў, Корбуту, бо той адказваў, як я зразумеў за паэзiю ў
часопiсе, што я неадкладна i зрабiў. Пасля мне прапанавалi гарбаты i печыва,
i я з вялiкiм задавальненнем згадзiўся крыху падсiлкавацца, бо, калi шчыра,
нiчога за ўвесь дзень не з'еў. Можна сказаць, што нават забыўся пад'есцi, уражаны праменадам па Мiнску.
Неўзабаве пачалi збiрацца юныя таленты. Яны прыходзiлi звычайна па адным, рассаджвалiся па крэслах, якiх у памяшканнi хапала. Для кожнага Алесь
Герасiмавiч знаходзiў словы вiтання i разумення таго, што яго прыход вельмi
важны i патрэбны, як для «Першацвета», так i для краiны ў цэлым.
У той панядзелак упершыню да «Першацвета» завiталi Вiктар Жыбуль, Наталля Дзiвiна, Наталля Шкурдзе i Мар'яна Касцялецкая, каб стаць не проста
гасцямi часопiса i лiтаб'яднання, а неад'емнай часткай лiтпрацэсу i пастаяннымi аўтарамi найлепшага выдання краiны.
Нягледзячы на тое, што, прачытаўшы мае вершы, Слава Корбут пакiнуў у
кожным з iх па адным радку, а ўсё астатняе выкраслiў, бо яно не з'яўлялася
паэзiяй i не мела да паэзii нiякага дачынення, я не засмуцiўся. Не, засмуцiўся, зразумела, але не паказаў гэтага нiкому, тым больш, Славу. Усмiхаўся, як
дурань, гледзячы яму ў вочы, i глытаў слёзныя камякi, быццам хлебныя. Пры
гэтым спадзяваўся, што мяне не званiтуе ад крыўды проста ў Славаў твар. Ён,
канечне, тлумачыў, чаму так бязлiтасна пакрэслiў усе мае аркушы, але я не
слухаў. Свет хiстаўся пад маiмi нагамi, як зэдлiк пад вiсельнiкам, якi вось-вось
павiсне чарвяком над безданню памiж пеклам i раем. Я забраў свае вершы,
дакладней, тое, што ад iх засталося, i выйшаў на вулiцу. Мне неабходна было
пакурыць. У адчаi я парваў усё, што вярнуў мне Корбут, i накармiў шматкамi сметнiцу, што сумавала поруч. Дый што такога жудаснага цi непапраўнага
здарылася? Жыццё ж не скончылася, яно толькi пачыналася. I лiтаб'яднанне,
якое ўзначальваў Масарэнка, казала аб тым жа, вучыла, як быць Паэтам i як
быць Чалавекам адначасова. Яно замянiла мне школу, з'яўляючыся, па сутнасцi, школай лепшай за тую, у якой я вучыўся. Увесь перыяд навучання ў
адзiнаццатым класе я не прапусцiў нiводнага панядзелка ў «Першацвеце», за
што мяне хацелi выключыць з агульнаадукацыйнай школы, матывуючы сваё
рашэнне маiмi сiстэматычнымi прагуламi без уважлiвых прычын, бо я i сапраўды кожныя панядзелак i аўторак адсутнiчаў на ўроках. Першым рэйсам
на Райцэнтр з'язджаў з Вёскi ў панядзелак, начаваў у бацькавай цёткi Сонi,
якая жыла ў аднапакаёўцы на Матусевiча, апошнiм рэйсам у аўторак вяртаўся
дамоў. «Першацвет» я лiчыў сваёй школай, дзе да мяне адносiлiся з павагай,
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прыхiльнасцю, нават любоўю. Там я рэальна пачуваўся чалавекам, знаёмiўся
з выдатнейшымi людзьмi, сiмпатызаваў iм i закохваўся ў iх.
Хто б нi прыходзiў у «Першацвет» — выпадковым ён не быў i выпраменьваў святло. Святло душы, якая прагнула разумення i прыняцця такой, як ёсць,
аднадумцаў i сяброў. I «Першацвет» нiкога не расчароўваў. Сяргей Патаранскi, Змiцер Вiшнёў, Серж Мiнскевiч, Вiктар Жыбуль, Ганна Цiханава, Вальжына Морт, Наталля Кузьмiч, Iрына Шаўлякова, Усевалад Гарачка, Наталля Кучмель, Наталля Капа, Iлона Сцяцко, Валеры Пазнякевiч, Мiкола Вiч, Людмiла
Шчэрба, Вiктар Слiнко, Вiталь Пятроўскi, Алесь Пашкевiч, Аксана Данiльчык,
Таццяна Барысюк, Таццяна Будовiч, Наталля Дзiвiна, Алена Iльюкевiч, Алесь
Бычкоўскi, Андрэй Паўлухiн, Анжалiка Дубасава, Аксана Бязлепкiна, Таццяна Сiвец, Вольга Драздова, Наталля Шкурдзе, Мар'яна Касцялецкая, Вольга Дубовiк, Янка Лайкоў, Павал Гаспадынiч, Алесь Нiнько, Вольга Базылёва,
Марыя Мажар, Алекс По, Георгiй Барташ, Алесь Спiцын, Любоў Тарайкевiч,
Марыля Лагодзiч, Ярына Дашына, Ксенiя Брэчка, Марыя Шуваева, Сяргей
Брылёў, Анатоль Брусевiч, Васiль Барысюк, Руслан Баёк, Iрына Жукава, Надзея Сiнькевiч, Змiцер Арцюх, Аксана Спрынчан, Аксана Камiнская, Святлана
Кухарэвiч, Алесь Хворы, Вiктар Лупасiн, Алёна Баршчэўская, Вольга Гапеева,
Арцём Кавалеўскi, Алесь Дуброўскi... — анёлы i дэманы будучынi беларускай
лiтаратуры. Усiх iх узгадаваў «Першацвет». Анатоль Сыс, Андрэй Федарэнка,
Вiтаўт Чаропка, Сяргей Верацiла — тыя, хто падтрымлiваў першацветаўцаў
нараўне з Масарэнкам. Дзякуючы iм анёлы i дэманы не ператварылiся ў пыл
брудных дарог.
Да мяне не было б нiякiх прэтэнзiй з боку школьнай адмiнiстрацыi, калi б я
прапускаў заняткi па прычыне хваробы цi нейкай iншай трасцы, пацверджанай дакументальна, то бок пры наяўнасцi спраўкi, выдадзенай медустановай
альбо нейкай iншай, чыё ўмяшанне ў жыццё школьнiка дазволена на дзяржаўным узроўнi. Але «Першацвет» лiчыўся, як райана, так i школай, забаўкай, капрызам няўраўнаважанага, схiльнага да непрымальнага адукацыйнымi
структурамi ўплыву юнака, якога неабходна было ратаваць, пакуль не позна,
як душэўнахворага. Маю прагу да вершаскладання i апантанасць творчасцю,
а таксама жаданне знаходзiцца разам з тымi, каго цiкавiлi аднолькавыя з маiмi
захапленнi, успрынялi за ненармальнасць i непавагу да ўсяго педагагiчнага
складу школы i нават райцэнтра ў цэлым. Дырэктар школы не ведаў, што яму
рабiць са мною. Ад райана, калi зачапiлi пытанне па маёй справе, ён адбiўся,
спаслаўшыся на тое, што я не мясцовы, што мне цяжка адаптавацца ў тых абставiнах, у якiя трапiў, таму шукаю асяродак па душы там, дзе мне дыхаецца
найлягчэй. Ён адбрэхваўся, як мог, злуючыся ў думках на тых цi тую, хто пра
мае прагулы стукануў у вышэйстаячую iнстанцыю праз яго галаву. У райана
катэгарычна патрабавалi майго выключэння з умовай, аднак, залiчэння ў той
жа клас на наступны год, але перадумалi, калi пабачылi атэстат паспяховасцi злоснага парушальнiка дысцыплiны. Дырэктар адмыслова падсунуў iм яго,
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каб i яны ламалi галаву напоўнiцу над тым, што рабiць са мной папраўдзе. У
мяне не было нiводнай чацвёркi. Я альбо ведаў прадмет, альбо не, i не хацеў
ведаць. Па ўсiх гуманiтарных дысцыплiнах настаўнiкi з задавальненнем, хоць
i не кожны, але ставiлi мне пяцёркi i не нiжэй. Матэматыку i iншыя яе прыдаткi
я ненавiдзеў, таму i адзнакi былi суадносныя, не двойкi, зразумела, але траякi.
Да таго ж, выпадкова ўзгадалi, што я ездзiў ад раёна на абласную алiмпiяду па
рускай мове, дзе заняў першае месца з канца. Гэта таму, што ў мяне не наўме
былi практыкаваннi i рашэннi тых практыкаванняў з-за знянацку апанаваўшага мяне разладжання страўнiка. Я марыў пра прыбiральню i стульчак цi нават
дзiрку ў падлозе, а не пра рускую мову. Дырэктару школы тады даручылi правесцi са мной раз'ясняльную размову пра тое, як можна рабiць, а як нельга, i
ўляпiць строгую вымову з занясеннем у асабiстую справу. З бацькамi, як зразумелi ў райана, гутарыць ўсё адно безвынiкова.
— Навошта гэта табе? — дзiвiўся на мяне дырэктар, калi я, выклiканы iм з
нейкага ўрока, стаяў у кабiнеце дырэктара, рыхтык злодзей на допыце перад
следчым.
— Навошта што? — не разумеў я пытання.
— Вершыкi гэтыя, прычым беларускамоўныя, — патлумачыў дырэктар.
— Не вершыкi, — незалюбiў я.
— Не мае iстотнай рознiцы, — стаяў на сваiм дырэктар. — Ты ж чужы тут,
— нечакана прамовiў. — Бацька твой, — працягваў, — наколькi я ведаю, увогуле не цiкавiўся лiтаратурай, дый вучобай цалкам. А ў цябе такая прага да
беларускасцi...
— Забылiся, што ваша школа беларускамоўная? — заўважыў я.
— Вось iменна, — падхапiў, як пас, дырэктар, — беларускамоўная. А ты ў
рускамоўны Мiнск прэшся.
— Да такiх, як я, — удакладнiў я.
— Хто таксама ўрокi прагульвае? — пасмiхнуўся дырэктар.
— Не ведаю, — пацiснуў я плячыма.
— I чым вы там займаецеся?
— Вам сапраўды цiкава?
Дырэктар кiўнуў, згаджаючыся, але я яму не паверыў.
— Вершыкi, як вы кажаце, чытаем, — усё ж адказаў, — абмяркоўваем, вучымся.
— Два днi запар?
— Не, па некалькi гадзiн у панядзелак вечарам.
— Чаму ж тады ты прапускаеш урокi кожныя два днi на тыднi?
— З-за дарогi туды i назад. Адсюль — туды, i адтуль...
— I, што, так мова падабаецца? — нiбыта шчыра папытаўся дырэктар.
— Вы, Вёска i школа павiнны ганарыцца, — адказаў я, — мной, што я, па
сутнасцi, чужы вам, вывучыў мову i хачу развiвацца далей разам з мовай, хачу
стаць вялiкiм беларускiм паэтам, не нiжэйшым за Якуба Коласа, але вы мне
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нiчым не дапамагаеце, дык не перашкаджайце гэта рабiць «Першацвету».
Дырэктар ледзь з крэсла не звалiўся, пачуўшы такую маю тыраду. Ён тут жа
махнуў рукой, маўляў, гэць адсюль, i я накiраваўся да дзвярэй.
— Тваё жаданне пахвальнае, — каля дзвярэй дагнаў мяне голас дырэктара, але я не павярнуўся да яго. — Не думаў, што ў Мiшкi Адaма народзiцца такi
сын, — працягнуў ён i замоўк. I незразумела было, цi камплiмент ён адвесiў,
цi засмуцiўся.
На выпускным iспыце па беларускай лiтаратуры ў школе прысутнiчалi прадстаўнiкi з райана. Iх не было нi вiдаць, нi чуваць, пакуль адказвалi на пытаннi
па выцягнутых бiлетах мае аднакласнiкi, якiм нават дадатковых пытанняў нiхто не задаваў. Калi надышла чарга адказваць мне — ажывiлiся ўсе вакол.
Адказ па бiлеце слухалi ўважлiва i не перапынялi. Затое потым дадатковыя
пытаннi застракаталi кулямётнымi чэргамi з усiх бакоў. Здавалася, што мяне
расстрэльвалi iмi, ды так, каб я ўжо не падняўся. I настаўнiкаў, i прадстаўнiкоў
райана раздражнялi мае трапныя i правiльныя адказы на кожнае пытанне.
Што-што, а лiтаратуру я ведаў больш, чым патрабавала ад вучняў школьная
праграма, тым больш, беларускую. Бо я чытаў, у адрозненне ад аднакласнiкаў
i тых жа настаўнiкаў, i кожны прачытаны твор аналiзаваў самастойна. Крытыка
ў хрэстаматыi мяне не цiкавiла i толькi перашкаджала ўспрыняццю i засваенню
матэрыялу ў памяцi. Я адказваў не на пяць, а на дваццаць пяць балаў. Затым,
калi пытаннi задаваць стамiлiся цi выдыхлiся, бо не ведалi, пра што яшчэ ў мяне
запытаць, дырэктар прапанаваў прачытаць мне свае вершы шаноўным экзаменатарам. Гэтая прапанова мяне абурыла, а не ўзрадавала, як, напэўна, палiчылi
прысутныя. Я ўспрыняў яе за здзек i катэгарычна адмовiўся.
— Твая адмова, — сказала тады настаўнiца беларускай мовы i лiтаратуры, — азначае толькi тое, што ты нас не паважаеш. Мы, я лiчу, больш заслугоўваем увагi да сябе, чым той «пустацвет», у якiм ты, думаю, не грэбуеш дзялiцца сваёй творчасцю з людзьмi, што, пакуль, нiчога з сябе не ўяўляюць...
— Што?! — я так разгубiўся ад пачутага, што не здолеў вымавiць нiчога
лепшага.
— Мы старэйшыя, — працягвала настаўнiца, — да таго ж у тым, што ты
пiшаш, ёсць i наша заслуга...
— Гэта вы не паважаеце мяне i сотнi юнакоў i дзяўчат, а таксама «Першацвет», якi замянiў iм вас i вашу гнiлую сiстэму! — выгукнуў я, нарэшце справiўшыся з унутраным хваляваннем. — Я вам не клоун, якога вы зараз робiце
з мяне, дзеля забавы, каб пасмяяцца, жадаючы паслухаць тое, чаго не разумееце...
— Так, — падняўся старшыня экзаменацыйнай камiсii i прыпынiў спрэчкi, —
мы тут не ў бiрулькi гуляем. Хопiць! Выстаўляем адзнаку.
Яны паставiлi мне чатыры. Я спытаўся: за што i чаму? Мае аднакласнiкi кулямi выляталi адзiн за адным з iспыту, якi для кожнага з iх доўжыўся не больш
за дзесяць-пятнаццаць хвiлiн, з чацвёркамi i пяцёркамi. Мяне дапытвалi амаль
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гадзiну, i распавёў я на шмат болей, чым патрабавалася на гэтым iспыце, i
мне чацвёрка?..
Старшыня экзаменацыйнай камiсii патлумачыў рашэнне па маёй адзнацы
тым, што я не праявiў патрэбнай павагi да настаўнiкаў i школы. Ён казаў нешта яшчэ, але я больш не слухаў. Я паслаў iх усiх на хер i выйшаў з кабiнета,
бразнуўшы дзвярыма. Я i на выпускны вечар не хацеў iсцi. Але грошы на яго з
маiх бацькоў былi ўзяты загадзя, дый Фiл з Окаракам i Б'ётам прыйшлi пасля
ўрачыстай цырымонii, на якой я не прысутнiчаў, да нас дамоў з дакладным
загадам класнай без мяне i без маiх бацькоў не вяртацца.
Бацька сказаў, што я ўвесь у яго i што ён нiбы перажывае дэжа вю. Калi ён
быў у маiм узросце, яму таксама iспыт завалiлi, якi пераздаваць ён не пайшоў
прынцыпова, як не пайшоў i на выпускны, але за iм прыйшлi сябрукi i выцягнулi з хаты.
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HAVET INUTI1
На адной выспе, аточанай халодным морам, жыла Юста, дзяўчына, якая
не хацела быць сабою, усяго баялася, трымцела ад кожнай думкi, трывожылася за сваё здароўе i жыццё, хвалявалася за мiнакоў, прыроду, лёсы
сваякоў i суседзяў. I гэтая трывога працiнала яе i не давала дыхаць, спаць,
жыць.
Вось яна ўсхвалявана падумала, што вецер з мора дзьме надзвычай халодны, i гэта кепска, бо можа застудзiць птушак, — i ў адначассе перад ёй на
траву ўпаў замерзлы птах. Альбо яна пачне турбавацца за беспрытульных
котак, i паўсюль ёй на вочы трапляюцца збiтыя машынамi коцiкi.
Каб пазбегчы кепскiх здарэнняў, Юста прыдумляла сабе процьму гiсторыяў — смешных, бязглуздых. Яна любiла знiкаць у фантазiях, якiя былi для яе
рэальнейшыя за навакольнае жыццё, былi асабiстым морам, у якiм Юста, нiбы карабель, рухалася на хвалях, як на арэлях, — уверх i ўнiз, i адразу ўверх
i потым унiз.
Вось яна гуляе ўздоўж старога гарадскога мура, якi ў сярэднявечча быў
абарончай сцяною з боку порта. Гуляе, i з'яўляюцца трывожныя думкi, што
зараз мур можа абрушыцца, бо вельмi стары, паўсюль расколiны, i вунь гуляе мужчына з сабакам — каб жа на iх нiчога не звалiлася са сцяны. I на
яе вачах каля сабакi падае камень з вышынi. I Юста хутка прыдумляе сабе
гiсторыю пра тое, як смешна было б, калi б гэты скасабочаны мур, расцягнуты на дзесяць кiламетраў, ператварыўся ў зефiрны... Каб кожная цаглiнка
i камянi зрабiлiся самымi сапраўднымi зефiркамi ў шакаладзе, мяккiмi ды
смачнымi.
Праходзiць Юста паўз мужчыну з сабачкам, i ўсмiхаецца, i нiчога благога
не адбываецца.
У горадзе ёсць велiчэзны закiнуты касцёл, дах якога абрынуўся пяцьдзясят
гадоў таму, i ўнутры пасялiлiся марскiя чайкi, маёўкi, клушы i бакланы. I калi
раптам якi гук iх спужае, можна бачыць, як з нетраў касцёла падымаецца шэра-белае воблака птушак, яны крычаць — пранiзлiва, нiбыта кагосьцi клiчуць,
з болем i смуткам. Юста дужа баiцца нават наблiжацца да касцёла з птушкамi,
не тое што мiма праходзiць, але штораз, калi iдзе паркам са школы, яна адзначае, што ўсё блiжэй i блiжэй мiнае вусцiшны касцёл.
Горад, у якiм жыве дзяўчына, вельмi стары — настолькi, што палова яго
дамоў паспаўзала да ўзбярэжжа, i яны ледзь чапляюцца, каб не звалiцца ў
ваду.
Сапраўды, не тое месца для нараджэння выбрала дзяўчына — але такi быў
сляпы лёс, бо яе бацькi нарадзiлiся ў гэтым халодным i самотным горадзе, на
выспе, якая прадзiмаецца з усiх бакоў, i дзядуля, i бабуля нарадзiлiся тут, i
1
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бацькi iхнiх бацькоў — таксама. I тое сведчыць, што Юста не магла нарадзiцца ў iншым горадзе, ёй было наканавана, такой далiкатнай, з'явiцца на свет
менавiта тут i цяпер.
Аднойчы, калi Юста вярталася са школы праз стары, парослы елкамi, соснамi ды хмызняком парк, яна заўважыла пад мостам, што быў зусiм побач са
страшным птушыным касцёлам, чырвоную шкарпэтку. Не тое каб Юста звяртала ўвагу на згубленыя ў горадзе рэчы, але гэтая шкарпэтка была яркая,
чырвоная, i чамусьцi дзяўчыне дужа захацелася падняць яе — хаця б дзеля
таго, каб павесiць на кусты, каб мiнакi бачылi, i каб шкарпэтку заўважыў той,
хто яе згубiў i мусiць шукае. Але як можна было згубiць шкарпэтку позняй восенню, калi вятрыска лёгка забiраецца не толькі пад шалiкi, шапкi i палiто, а
нават у абутак i шкарпэткi?
Гэтак атрымалася, што Юста, занураная ў свае думкi, нават не заўважыла,
як апынулася пад мостам i падняла шкарпэтку, i неяк задуменна сунула яе ў
кiшэню палiто, i пабегла дадому.
Усё б нiчога, Юста нават забылася пра знаходку, як раптам наступным ранкам, на тым жа шляху ў парку, па дарозе ў школу, яна знайшла непадалёк ад
моста яшчэ адну чырвоную шкарпэтку.
Калi б дзяўчына не была такая турботная i гэтак часта не трывожылася пра
ўсё на свеце, яна б i першай шкарпэткi не падняла б. Але гэта была Юста,
яна ўхапiла i другую шкарпэтку, бо падумала, што пара шкарпэтак абавязкова
знойдзе свайго гаспадара.
На трэцi дзень Юста зноў знайшла каля моста чырвоную шкарпэтку, i гэтак
пяць дзён запар яна штораз знаходзiла каля моста чырвоную шкарпэтку, i хай
бы шкарпэткi траплялiся парамi, альбо розных колераў, але ж не — кожны раз
Юста знаходзіла чырвоную шкарпэтку — такую самую, простую, прыкладна
саракавога памеру, шчыльнай вязкi, самаробную. Юсце ўжо i не так боязна
было мiнаць вусцiшны касцёл, i нават стала цiкава адшукваць шкарпэткi пад
мостам, i яна амаль забылася на свае страхi.
Дзяўчына назбiрала пяць шкарпэтак, i не ведаючы, што з iмi рабiць, прыдумала наступнае: Юста сфатаграфавала шкарпэткi, раздрукавала абвесткi пра
знаходку ды пайшла ў парк iх расклеiць.
Парк, як звычайна, быў цёмны i халодны, сапраўдны казачны, шэры лесапарк, жыхары называюць яго Svart Park2.
Юста iшла сцяжынкамi, выкладзенымi з брукаванкi, ды iмкнулася наступаць толькi на каменьчыкi — галоўнае не хiбiць, бо гэта будзе паразай у
гульнi. Думкамi яна была далёка, i сама не заўважыла, як дайшла да таго
самага моста.
Яна агледзелася, зняла заплечнiк, каб наклеiць на дрэва абвестку пра
шкарпэткi, усхвалявалася, што дарогаю анiводнай абвесткi не наляпiла, як
раптам з-пад моста нехта цiхенька яе паклiкаў.
2
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— Дзяўчынка, дзяўчынка, хадзi сюды, не бойся... Ты ж пэўна ўсе мае шкарпэткi сабрала... — галасок быў тонкi, амаль дзiцячы, але ноткi ў гэтым голасе
насцярожвалi, i Юста здранцвела, не ведаючы, што рабiць, бо iсцi пад мост
яна не хацела. Але ж яна напраўду сабрала ўсе шкарпэткi, i гэта дакладна iх
гаспадар яе клiкаў...
— Хто там? Хто ты?
— Гэта мае шкарпэткi, даражэнькая, але нiчога больш табе не скажу, пакуль ты не пакажашся мне тут, пад мостам.
— Добра, але майце на ўвазе, шкарпэтак у мяне цяпер няма, i я ведаю каратэ.
— Не бяды, нiчога не бойся.
Юста спусцiлася да самых прыступак моста, якi лучыў дзве паловы чорнага
парку i пад якiм цякла вузкая рачулка, парослая чаротам. У ценi хаваўся чалавечак — дзяўчына падумала, што гэта лiлiпут, а мо i хобiт, бо шкарпэткi ж
вялiкiя. Але хобiтаў не бывае, а лiлiпуты iснуюць — прынамсi яна дастаткова
дарослая, каб ведаць пра гэта. Яна падбадзёрыла сябе i падышла блiжэй да
малога чалавека.
— Вiтаю-вiтаю, дзяўчынка. Не бойся, не бойся мяне. Я добры Бэйбiс Фут,
майстар на ўсе рукi ды ногi.
— Добры вечар, я — Юста, люблю прыдумляць смешныя гiсторыi. Калi вам
патрэбныя вашы шкарпэткi, — i дзяўчо заўважыла, што Бэйбiс Фут абуты ў
вялiкiя скураныя боты, — то я магу вам iх з дому прынесцi.
— Не-не-не, Юста, я хачу прапанаваць табе адну важную ўгоду. Для
мяне i цябе, разумееш. — I малы чалавечак усмiхнуўся гэтак шчыра i падзiцячы мiла, што кожны згадзiўся б на якую заўгодна ўгоду з гэтым прыўкрасным лiлiпутам. — Я ведаю, ты шмат чаго баiшся ў гэтым свеце, i што
ў табе зашмат трывогi, якая замiнае жыць i спаць. Я магу забраць усе твае
страхi, i ты зробiшся нечувана паспяховай маладой жанчынай, якая дасягне вяршыняў.
— А скажыце, Бэйбiс Фут, што дзеля гэтага трэба зрабiць? Я часам гутару
са школьным псiхолагам, i мне гэта дапамагае. Цi гэта лiчыцца?
— Усё лiчыцца, i ўсё можа залiчыцца ў гэтым свеце, Юста. Твой, як ты
кажаш, псiхолаг — гэта добра, але я магу ператварыць цябе ў сапраўдную
супердзяўчыну.
— Ого, i што я мушу зрабiць?
— Ты мусiш прыйсцi дадому i пашыць са шкарпэтак ляльку, якая будзе
цябе ахоўваць. Лялька можа быць кiм заўгодна — мышанём, мядзведзiкам,
птушкай. Галоўнае, што ты яе сама пашыеш i тройчы прамовiш маё iмя, i ўсе
твае страхi знiкнуць, а лялька будзе ўсё жыццё тваiм абярэгам, каб яны не
вярнулiся.
— Ага, а хто яны — страхi? I што вам трэба ўзамен? Колькi гэта каштуе?
Можа, у мяне не хопiць грошай?
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— Не хвалюйся, дзяўчынка, разлiчымся пазней. Калi захачу з табою разлiчыцца, я сам цябе знайду, — прамовiў Бэйбiс Фут, i ўмiг пераскочыў на другi
бок маленькай, сцiснутай лёдам, рэчкi. — Да заўтра, Юста, мушу бегчы!
I чалавечак знiк.
Ужо дома Юста зразумела, што зусiм не ўмее шыць — дакладней, яна, як
сумленная дзяўчынка, можа нешта зацыраваць, але пашыць ляльку — рэч
складаная, таму яна звярнулася па дапамогу да мацi.
— А ты хiба хочаш сабе ляльку з гэтых шкарпэтак? Ты ж думала адшукаць
гаспадара, абвестку друкавала.
— Гаспадар мне дазволiў, сказаў, яму яны не патрэбныя, таму i губляў iх
кожны дзень, бо хацеў, каб яны знiклi.
— Што ты кажаш, летуценнiца. Добра, нясi з шафы маю машынку. Зараз
мы зробiм выкрайку.
— Дзякуй, мама, я хачу, каб гэта быў дракон, з крыламi — чырвоны такi дракон. I зваць яго будуць, як танец: Кракавяк, бо я люблю танчыць.
— А я ўжо падумала, што ты хочаш каб твой дракон кракаў, нiбы качка. Згода, нешта прыдумаем.
Увесь вечар мацi і дачка шылі ляльку, якая атрымалася не надта i страшным драконам — хутчэй помесь сабакi, бычка i птушкi, якую звалi Кракавяк.
Юста вельмi хутка палюбiла ляльку, а праз пару дзён у яе з'явiлася жаданне навучыцца плаваць, а потым нарэшце i катацца на каньках, а можа i каратэ
яна вывучыць i не будзе проста так казаць, што ўмее бiцца, як каратыстка.
Юста, як i абяцаў ёй дзiўны чалавечак, згубiла страх, аддала яго Кракавяку.
Дзяўчына цяпер займела смеласць да ўсяго новага, прыгоды i доўгiя падарожжы яе больш не палохалi. Юста пачала хутка расцi ды заваёўваць месца
ў свеце, i нiводнага дня не было, каб яна не згадала пра свайго чырвонага
дракона, дзякуючы якому, была гатовая нават у горы iсцi ды абляцець свет на
велiзарным самалёце.
Час мiнаў, Юста вырасла ў прыгожую жанчыну, мацi траiх сыноў. Яна паступiла ва ўнiверсiтэт вельмi далёка ад дому, бо хацела памяняць асяродак,
i родны горад ёй здаваўся замалым для яе планаў, i зусiм не страшным, як
раней...
Мiнула пятнаццаць гадоў, як яна жыве ва ўласным доме, гадуе дзетак i займаецца любiмай працай, — здымае перадачы пра незвычайных людзей: аквалангiстаў, пiлотаў, баксёраў i падарожнiкаў, скалалазаў i вайскоўцаў у гарачых
кропках. Здавалася, што можа быць лепш, i якая яшчэ сям'я шчаслiвейшая за
яе сям'ю, як аднойчы ў дзверы пазванiлi, i калi Юста адамкнула, яна пабачыла
на парозе малога чалавечка.
— Вiтаю-вiтаю, дзяўчынка. А куды падзелася лялька, твой Кракавяк? Можа,
хтосьцi на яго забыўся, цi нават згубiў?
— Эээ... Бэйбiс Фут? Як ты? Увогуле? Знайшоў мяне? Ты пра Кракавяка?
Майго шкарпэткавага дракона?!
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— Ой-ой-ой, каб адшукаць майго даўжнiка, мне дастаткова панюхаць паветра, — i чалавечак крануў указальным пальцам свой вялiкi нос. — Як бачыш, я не маладзею i прыйшоў да цябе па аплату. Ты добра пажыла, смела,
i прыгожа! Надышоў час дзялiцца. Сёння я забяру ў цябе пяць гадоў жыцця,
ну i крыху маладосцi, — абвясцiў Бэйбiс Фут i дробна затупаў нязграбнымi
ножкамi, на якiх цяпер не было абутку, толькi запэцканыя ў бруд чырвоныя
шкарпэткi.
Сакавiк — лiпень, 2017
Вiсбю, Готланд, Швецыя / Кракаў, Польшча

Юльяна Пятрэнка
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Знiшчальнiк Вульф Мессершмiт
i Доўбень Алжырскi
Птушак Ладзiк не любiў з самага дзяцiнства. Нiякiх (апрача смажаных у смятане глушцоў ды маладзенькiх пеўняў у крупнiку). А за што, уласна кажучы, iх
любiць?
Нахабныя вераб'i штогод аб'ядаюць у садзе вiшнi. Сарокi-грубiянкi ды бесцырымонныя шпакi зерне ў курыных кармушках пакрадуць, яшчэ i лямант узнiмуць. Лiхадзейкi-ластаўкi з-пад страхi ўвесь надворак загадзяць, i аканiцы, i
свежапафарбаваную сцяну хаты. Узiмку бессаромныя снегiры з сiнiцамi кусты
спелай калiны растрыбушаць i ў шыбу грукаюць — дабаўкi просяць. Салаўi — i
тыя спаць не даюць, асаблiва на золку, калi самы салодкi сон падкрадваецца. Нават жаўрукоў лiчыў Ладзiк надакучлiвымi бескарыснымi птахамi. Пасе,
бывала, вясковы статак, як чарга падыдзе, толькi прысядзе ў цянёчку, вочы
прыкрые, змораную спёкай галаву да бярозкi прытулiць — а жаўрук тут як тут.
Iдзi разбяры, цi тое птушка ў аблоках звiнiць, цi тое званочак на шыi пярэстай
шкоднiцы, якая ў калгаснае жыта ўлезла, залiваецца.
На курапатак сiлкi сам ставiў, бо нечага людзям ячмень таптаць, хованкi
сабе будаваць.
Пра варон i казаць не трэба — самыя, бадай, подлыя: садзiш за хатай набрынялыя зярняткi кукурузы, гарбузоў цi сланечнiкаў, а чорныя разбойнiцы па
пятах iдуць, адразу выкапваюць i з'ядаюць, каб iм неладна стала.
У мiнулым годзе ў скверыку, каля помнiка загiнуўшым воiнам, варон развялося столькi, што прайсцi немагчыма было, каб незапэцканым застацца. Лямант узнiмалi такi, што ў суседнiх хатах радыё заглушалi. Ладзiк скардзiцца
ўмеў, куды трэба паперку даслаў.
Прыехалi ў сяло пажарныя. Паставiлi машыну сярод сквера. Стаялi моўчкi,
курылi. Вясна, травень, у гнёздах малеча. А Ладзiк — хлопец адважны, сам
вызваўся з вадамётаў гнёзды збiваць — няўжо чакаць, пакуль зграя паболее?
Зменшылася зграя. Хто жывы застаўся — лясок за могiлкi перабраўся.
Аднавяскоўцы не аддзячылi — нават рукi нiхто не пацiснуў i чаркi не налiў.
Э-э-э, няўдзячны народ... Яшчэ i мянушку дзед Iгнат даў — Знiшчальнiк Вульф
Мессершмiт — у гонар захопленага ў вайну фашысцкага самалёта, у якiм яму
пасядзець давялося.
Цi вось яшчэ выпадак быў — панадзiўся каршун з надворка бабы Досi куранят цягаць. Тут стрэльба дзедава Ладзiку i спатрэбiлася — не ўсё ж з ёй на
рабчыкаў ды глушцоў хадзiць.
Зязюлю ўвогуле ненавiдзеў, за тое што Ладзiкавай матулi мала жыць наканавала. Так i здарылася: нi на што нiколi мацi не скардзiлася, не хварэла, а тут
злягла i за два днi згасла.
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Праклятая птушка...
Карацей, не любiў Ладзiк птушак горш за камароў, хрушчоў, кратоў ды гадзюк разам узятых.
Пудзiлаў ды трашчотак на гародзе панатыкваў, над сваiм надворкам сеткi
рыбацкiя нацягнуў, ды на градах адмысловага зерня параскладаў, якiм зазвычай мышэй ды пацукоў са свету зводзяць.
I ўсё б нiчога, можна было б святкаваць перамогу чалавечай велiчы над
птушыным прыстасаванствам, калi б не нахабныя буслы. I як з усiх слупоў i
дрэў яны выбралi Ладзiкаву гузаватую зламаную грушу — аднаму чорту вядома. Але ж прачнуўся Ладзiк вясновай ранiцай, зiрнуў у акенца, цi хутка траўка вясенняя прарасце, бо малако ў каровы ад сена задужа горкiм зрабiлася,
вызiрнуў i знямеў: разляглося на старой грушы гняздо вялiкае, а на iм пара
даўгалыгiх буслоў стаiць, клякоча. А каб жа вас!
Забыўся Ладзiк на траву i кароўку, босым на двор выбег, дзеркачом у птушак шыбнуў. Дзяркач на грушы вiсець застаўся, а буслы галовы задралi, засмяялiся. Ды яшчэ баба Дося, якая паўз двор праходзiла, рот разявiла, пастаяла i вымавiла:
— Спаляць табе хату, як Iгнату колiсь — тут i да знахаркi не хадзi.
Хату не спалiлi. З часам гняздо разраслося, у лiпенi запiшчалi ў iм тры маленькiх дзюбы. Штодзень вымятаў Ладзiк з-пад грушы дохлых жабак з вужакамi, яшчарак i горы смецця.
На зерне атручанае буслы не глядзелi, камянёў, дубцоў, трашчотак i Ладзiкавага крыку не баялiся. Хоць бяры i грушу падсякай — усё адно пладоў не
дачакаешся. Але ж цень дае, каб сонца ранiцай не сляпiла...
Усё лета вяскоўцы назiралi, як Ладзiк змагаўся з бусламi, а тыя смяялiся.
Надышлi першыя жнiвеньскiя ночы — сырыя i прахалодныя. Буслы доўга
не думалi: узнялiся з гнязда ды i пакiнулi паўз сенажацi вёску. Жывi i радуйся.
Пакiнуць — пакiнулi, а птушаня забылi, самага худога ды нягеглага, якi так i
не зразумеў, што лётаць яму наканавана — нi разу ў неба не ўзняўся. Пiшчаў
i пiшчаў. I ўдзень, i ноччу.
— А каб цябе пранцы з'елi! — лаяўся ў бок грушы Ладзiк, выганяючы на
золку карову.
— А каб цябе бура панесла! — уздыхаў увечары, заганяючы кароўку ў сарай.
Наступнай ранiцай бусла ў гняздзе не было.
— Зляцеў нарэшце, паскуднiк, — уздыхнуў з палёгкай Ладзiк.
Аж бачыць: заварушылася пад дрэвам бела-чорнае птушаня, узнялося на
худыя няскладныя ногi, крылы растапырыла i бяжыць насустрач, як кура галодная да гаспадара. Кожны дзень Ладзiка бачыў ды голас ягоны чуў — амаль
роднымi сталi.
— Здурэў? — адступiў Ладзiк, рукамi замахаў. — Iдзi, iдзi прэч, акаянец! Каб
табе моль пяты пабiла! — i нырнуў у двор.
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А бусел вечара дачакаўся ды праз шчылiну за iм i прашмыгнуў. Карыта з
вадой абярнуў, ката напужаў i клумбу з вяргiнямi перарыў.
Выйшаў Ладзiк на ганак, стрэльбу ўзняў:
— Нельга тут, разумееш? Давай, ляцi зiмаваць у свой Алжыр, як у кнiжках
напiсана... Псiк! Псiк, кажу! Кыш!
Бусел моўчкi дзяўбаў смаўжа.
— Цьху! Доўбень... — Ладзiк апусцiў стрэльбу i схаваўся ў хаце.
Наступным днём Ладзiк вучыў бусла лётаць: залазiў разам з iм на лесвiцу,
што стаяла ля яблынi, садзiў Доўбня на галiну, паказваў, як трэба крыламi махаць i дзе Поўдзень знаходзiцца.
Бусел мiргаў вачыма-пацеркамi i шчоўкаў дзюбай. У Алжыр не збiраўся —
Ладзiкаў надворак падабаўся яму значна больш.
Вучыцца не хацеў, а еў за траiх: жукоў, чарвей, жабак, конiкаў i нават мышэй — усiх, каго ў гародзе знойдзе. Жыў сабе ў куратнiку ды ката ганяў.
Але ж i карысць была: падворак i гарод ад iншых птушак баранiў дбайна:
пер'е распушыць, шыю выцягне i бяжыць на шкоднiка, дзюбай шчоўкае. Нават вераб'i — i тыя баялiся праляцець, гэта вам не пудзiла, якое абмiнуць
можна.
I чужынцаў не любiў. Аднаго разу ўнука суседскага, якi па грушы палез, за
лытку ўшчыкнуў, другi раз на цыгана, што цвiкоў хацеў пазычыць, накiнуўся.
«З такiм сябрам жыць можна», — вырашыў Ладзiк. Прывык. Палюбiў. Больш
за ката i менш за карову.
З людзьмi бачыцца перастаў. Бусла паўсюль з сабой браў: i сена грэбцi, i
бульбу капаць, i тэлевiзар глядзець, i рыбу вудзiць.
Ды здарылася восеньскiм днём бяда неспадзяваная: пабачыў Доўбень сваiх суродзiчаў над сенажаццю, крыкнуў, крылы раскiнуў, разбегся i ўзняўся ў
неба. Нават на Ладзiка не абярнуўся...
Засмуцiўся, кажуць, Ладзiк — гаспадарку кiнуў ды i з'ехаў з сяла. Адныя
сцвярджаюць, што да самага галоўнага ў сталiцу падаўся, з паперкай, каб родныя «Клiмукi» ў «Алжыр» перайменаваць. Iншыя прысягаюць, што недзе на
Палессi ён буслiную ферму адчынiў i арганiзацыю «Птушкi бацькаўшчыны»
заснаваў. Дзед Iгнат сведчыць, што асабiста Вульфу Мессершмiту рэкамендацыю ў лётнае вучылiшча пiсаў. А баба Дося сваiмi ўласнымi вачыма бачыла,
як бусел начамi ператвараўся ў незвычайнай прыгажосцi панну. Па надворку,
маўляў, яна гуляла, усе куты вымятала, ваду насiла, дровы складала ды палатно на кроснах ткала. А раз рукой махнула, Ладзiка ў бусла ператварыла ды
замест сябе ў вырай i адправiла. Прадавачка Наталка слёзна клянецца, што ў
райцэнтры Ладзiка сустракала. Сядзеў з доўгай барадой на галоўнай плошчы,
люльку смярдзючую курыў ды вершы пра неба чытаў.
Ды плёткi ўсё гэта. Стаiць Ладзiкава хата, як стаяла, толькi на старой
грушы кола з'явiлася — куды Доўбень з Алжырскага адпачынку штогод вяртаецца.
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Матыль
Тонкiм, амаль празрыстым крыльцам было нялёгка супрацьстаяць хлёсткаму ветру, што так i намагаўся кiнуць то ў адзiн, то ў другi бок. Палёт матылька
здаваўся першым — крывым i нязграбным.
Арыентавацца ў густой цемры было цяжка, збiвалi з панталыку вострыя
пахi зямлi, прэлага лiсця i гаркаватай сасновай кары. Недзе наверсе ззялi халодныя зоркi, але выбрацца з-пад калматых пераплеценых галiн i ўзняцца над
гаем было няпроста.
Дзе?.. У якiм баку знаходзiцца гэтае месца, такое роднае i блiзкае некалi?..
Наўкола адно глухая восеньская цемра, якая цягнецца касцiстымi рукамi з
усiх бакоў, нiбы жадаючы раздушыць, змяць белыя пяшчотныя крыльцы.
Наперадзе заззяла выратавальнае святло, i крылы самi панеслi на яго, абмiнаючы вяршынi елак i не баючыся заблукаць. Ужо не заўважалася нiчога
навокал: нi тужлiвая ноч, нi колкi шалёны вецер.
Толькi б даляцець, не збiцца са шляху, не згубiць з увагi прываблiвы трапяткi агеньчык...
А вось i знаёмы хутар: стары дашчаты плот, хатка са спiчастым дахам i цагляным комiнам... Нiчога не змянiлася тут з мiнулай восенi.
Матыль кiраваў на надворак паўз старую яблыню, студню, ганак з высокiмi
рэзьбянымi парэнчамi на дрыготкае i таямнiчае святло свечкi, якую трымаў
малады гаспадар.
Такi знаёмы, да кожнай рысачкi, ён стаяў у накiнутым на плечы кажуху
на парозе адчыненых дзвярэй, з якiх веяла цяплом i ванiлiнам, i выразна
шаптаў:
— Стаўры, Гаўры, гам! Мiска з канунам гатовая, чарка на лаве мядовая —
iдзi, мой дзедзе, па светлым следзе...1

Пудраўка
На камодзе самотна ляжала ўпершыню забытая пудраўка. Нехта наўмысна
цi выпадкова адважыўся ступiць за парог без яе. Ух, як жа рызыкаваў i пакутваў сёння гэты нехта!
Як жа цяпер, без каштоўнай пудры, надаць сабе выгляд хворага пакутнiка i
з сумленным тварам заявiць кiраўнiцтву, што на працу спазнiлася зусiм не з-за
iнстаграма i фэйсбуку?! Гэта ж зуб, халера, прыхапiў — таму тэрмiнова прыйшлося ехаць у палiклiнiку! I заторы, ведаеце, такiя заторы!..
1 Стаўры, Гаўры, гам! — гэта заклiк беларусаў на Дзяды да сваiх продкаў. Лiчылася, што гэтыя
словы адчыняюць, змяняюць прастору, дапамагаюць продкам пранiкнуць у наш свет.
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Што за бяда звалiлася сёння на нечую няшчасную галаву! Хiба ж можна без
чароўнай пудры паклясцiся лепшай сяброўцы, што новая сукенка i «слiвавы»
колер валасоў вельмi пасуюць ёй?! I ўвогуле, яна зусiм не тоўстая! I вернецца
некалi яе мужчына, нагуляецца — i вернецца, хiба ж ад такiх сыходзяць? Авой!
Яшчэ цяжэй запэўнiць iншую — бо ты ж «нi кроплi не зайздросцiш яе маладосцi, прыгажосцi, выдатнiкам-дзецям i новай трохпакаёвай кватэры»!
Якiм чынам, скажыце мне, без надзейнай пудраўкi паабяцаць дарослай дачцэ адпусцiць яе на канцэрт у iншы горад, калi добра скончыць чвэрць?
Ды што там дачка! Без выратавальнай пудры немагчыма апраўдацца перад мужам, што мужчына, якi толькi што тэлефанаваў, проста памылiўся нумарам!
Дарэчы, наконт мужчыны... У такiх выпадках пудраўка — рэч жыццёва неабходная. Не-не, як з iм добра — запэўнiваць не прыходзiцца. Прыходзiцца
запэўнiваць, як добра i без яго. Дастала пухоўку, дзьмухнула — i раз-раз:
«Квiтнею, пахну. Праз месяц? Добра... Не-не, нармальна. Зусiм не плачу...»
Усе, усе навокал пабачаць цябе сёння без ахоўнай пудры! Мама дарагая!
Як страшна нават думаць пра гэта! Цябе, шчырую, сапраўдную, такую, як ёсць!
З усiмi тваiмi хiбамi, пачуццямi i эмоцыямi! Не ўцячэш i не схаваешся!
Ды што там казаць... Без дзiвоснай пудраўкi цi рызыкнеш зазiрнуць сабе ў
вочы? Спытаць: хто я? Навошта? I чаго хачу? Паабяцаць сабе кiнуць палiць,
заняцца спортам, вярнуць суседу пазыку, ды нарэшце напiсаць лiст мацi...
I не дай вам Божа згубiць, забыцца на каштоўную пудраўку, якую кожны з
нас штодзень носiць пры сабе. Цi вытрымаеце, цi пражывяце без гэтай маленькай i неабходнай рэчы? Цi атрымаецца?

Лялька
У Насты дзень не задаўся з самага ранку — спачатку зламаўся ружовы аловак, без якога немагчыма было размаляваць сукенку Папялушцы. Затым згубiлася талерачка, з якой Наста штодзень кармiла калматага плюшавага сабаку
абскубленымi на вокнах бягонiямi i пахучай геранню. Акрамя таго, бабуля забаранiла раскiдваць па падлозе кубiкi, нацягнула на ўнучку нелюбiмую сукенку
ў белы гарох, якую нi ў якiм разе не дазвалялася пэцкаць, i балюча зацягнула
русявыя коскi стужкамi. Дадалася яшчэ больш горшая i непапраўная бяда —
зламалася самая найлепшая i прыгожая ў свеце лялька Вiялета — вялiкая,
пышнавалосая, у карункавай сукенцы, з вiшнёвай усмешкай i тонкiмi пальчыкамi. Ляльку на дзень народзiнаў падаравала хросная, i з таго дня Настачцы
зайздросцiлi ўсе без выключэння дзяўчынкi з двара (лялька ўмела пляскаць
вочкамi i каўкаць дзiцячым галаском нешта падобнае да «ма-ма»).
Якiм чынам гэта здарылася — аднаму Богу вядома. Яшчэ ўчора Наста
ўклала сваю любiмую ляльку ў фатэль, пажадала ёй дабранач i пачула ў ад-
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каз лагоднае «ма-ма», а сёння з ранiцы Вiялета знямела. Перасталi какетлiва
пляскаць i шкляныя блакiтныя вочкi з доўгiмi вейкамi. Наста круцiла ляльку i
так i гэтак, але яна маўчала. Пачуўшы ў вiтальнi знаёмыя крокi i грукат дзвярэй, дзяўчынка выбегла насустрач.
— Та-та! — павiсла яна на шыi чарнявага мужчыны. — Алоўкi мне завастры! А марозiва купiў? Хадзем вежу з кубiкаў будаваць! — дачка пацягнула яго
за руку. — I Вiялета зламалася! Ты ж паправiш? Ведаю, паправiш!
— Пазней, — адмахнуўся тата i нават не ўзняў дачушку на рукi, не падкiнуў
да столi, як рабiў зазвычай. — Дзе твае сандалi? Паедзем мацi з бальнiцы
забiраць.
Наста надзьмула вусны i патупала ў свой пакой. Ускараскалася з нагамi на
ложак, узяла ў рукi прыгажуню-Вiялету i пачала старанна расчэваць бабулiным грэбнем бялявыя косы.
— Настасся! — зазiрнуў у пакой бацька. — Чакаць не буду!
Дачка дэманстратыўна адвярнулася, не перастаючы тузаць жорсткiя лялечныя валасы.
Мужчына грукнуў дзвярыма i знiк у калiдоры. Хутка за акном зараўла яго
зялёная, падобная да чамадана, машына.
Было прыкра. Нiколi яшчэ тата не паводзiў сябе гэтак халодна — нават калi
вельмi спяшаўся. Што б не было — але дачушка заўсёды заставалася для яго
на першым месцы...
У кватэры было горача, пахла карыцай i ванiлiнам. Зазiрнуўшы ў кухню, дзе
бабуля вымала з духоўкi пiрагi, Наста шмарганула яе за спаднiцу:
— Бабулечка, я гуляць хачу на вулiцы. Хадзем. I ровар мне вынесi.
— Заўтра, Настачка.
— Тады сама пайду.
— Iдзi, дзетачка, у свой пакой. Кнiжку пачытай.
— Я з табой не дружу! — абурана выкрыкнула дзяўчынка.
Якiмi ж брыдкiмi i шкоднымi зрабiлiся сёння ўсе дарослыя!
Неўзабаве вярнуўся бацька. Разам з iм увалiлася ў вiтальню мацi, якая тыдзень ляжала ў бальнiцы — румяная, у ярка-жоўтым сарафане — яна зусiм не
выглядала хворай. У руках мацi трымала вялiкi скрутак. Вакол iх замiтусiлася
бабуля, прымаючы з рук мацi скручаную коўдрачку, каб тая змагла зняць плеценыя басаножкi.
Наста ўзнялася на дыбачкi, пацалавала мацi ў шчаку i з ялейнай усмешкай
павярнулася да бацькi:
— Татачка, харошанькi, ты мне ляльку сёння паправiш цi заўтра? — не гледзячы на свае шэсць гадоў, Наста добра ўмела манiпуляваць бацькамi. — А
яшчэ лепш, новую купi, у гэтай сукенка выцвiла, i косы зблыталiся.
— А мы табе брацiка купiлi, — сказаў бацька, як вадой аблiў.
— Што? — запляскала вачыма Наста. — Якога брацiка? Я прасiла? Я ляльку прасiла! Аддайце яго назад, туды, дзе ўзялi!
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У сваiм пакоi Наста раўла гучна, хоць слёз амаль не было. Крычала не Наста, крычалi Крыўда, Злосць, Расчараванне i Прыкрасць. Гэта як? Гэта што?
Разам з лялькай зламаўся i той утульны сусвет, у якiм iснавала Наста, а ўсё
круцiлася вакол яе. Гэты свет заўсёды iснаваў толькi для яе i дзеля яе! А цяпер з'явiўся гэты брыдкi брацiк, i нейкая дзiўная сiла закруцiла ўсiх вакол яго!
Нi табе ровара, нi марозiва, нi новай лялькi! I нават нiхто не бяжыць у пакой,
каб суцешыць бедную Настачку!
За дзвярыма нешта галёкнула. Наста размазала далонню адну-адзiную
слязiнку i задаволена блiснула вочкамi — ага, адрамантаваў усё ж!
Падаўшыся ў залу, дзяўчынка застыла на парозе: матуля перакладала ў
шафе рэчы, а на шырокай канапе ляжала новая, дзiўная лялька ў блакiтным
касцюмчыку. Яна махала ў розныя бакi ручкамi i ножкамi i пацешна моршчыла
маленькi, гузiкам, носiк.
Наста прысела побач, кранула рукой маленькую далоньку, i ружовыя пальчыкi адразу ўхапiлiся за яе.
— Гэта брацiк? — здiўлена ўзняла вочы дзяўчынка.
— Ага, — кiўнула мацi. — Падабаецца?
— Ну так... Нiчога сабе, — згадзiлася Наста. — А чаму ў яго так мала валасоў, што i расчэсваць няма чаго?
— Вырастуць.
— А адзежкi да яго далi? Штонiкi там, сандалiкi?
— Далi, — чамусьцi рассмяялася мацi. — I штонiкi, i сандалiкi, i нават кофтачкi з капялюшыкамi. Будзеш апранаць, як табе захочацца. I ў калясачцы
катаць. Хочаш?
Наста прыжмурыла вочы i ўявiла, як будуць зайздоросцiць такому брацiку
дзяўчынкi з двара.
— Згодна, — нарэшце кiўнула яна. — А зваць яго як?
— А як назавеш. Твой жа брацiк.
— Добра, я падумаю. Да заўтрага. А яшчэ навучу яго ў ладкi гуляць i на
ровары катацца...
З дальняга кута адным вокам незадаволена паглядала кiнутая, панiклая
Вiялета...

Наталля Бучынская
празаiк. Аўтарка кнiг «Прыгоды маленькай Машынкi»,
«Незабыўныя сустрэчы з авечкай Адэляй,
або Adeljastar@tut.by» i «Атракцыёны для вадзянiкоў».
Асобныя казкi друкавалiся ў зборнiках «Чароўныя
пацеркi», «Вежа мiру», «Залаты талер», «Блакiтная кнiга
ў творах беларускiх пiсьменнiкаў», «Беларуская зiма»
i iнш. Нарадзiлася ў 1970 годзе ў вёсцы Iдолта
на Мёршчыне. Жыве ў Мiнску.
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Adeljastar
На сакавiтым лужку непадалёк ад вялiкага горада працуе авечка Адэля,
гераiня кнiгi «Незабыўныя сустрэчы з авечкай Адэляй, або Adeljastar@
tut.by» Кiм? Вядома ж, авечкай! У яе абавязках — гадаваць воўначку на прыгожыя швэдры, сукенкi i цёплыя валёнкi. Адэля гламурная i ўпартая асоба,
любiць сваю працу. Яна мае выдатныя арганiзатарскiя здольнасцi i заўсёды
знаходзiць таго, хто ажыццявiць яе iдэi i вырашыць праблемы. Дзякуючы гэтаму я, аўтарка кнiгi, Наталля Бучынская, неаднойчы трапляла з Адэляй у
недарэчнае становiшча. А ўсё таму, што мая гераiня прагне славы.
Нядаўна яе запрасiлi працаваць па сумяшчальнiцтве вядоўцай новага
тэлепраекта пра пошукi жывёламi свайго прызначэння ў жыццi. Пачалася
Адэлiна зорная кар'ера. На тэлебачаннi ўсе захапляюцца яе прыгажосцю i
талентамi, цешацца самабытнай натурай, а выбрыкi тлумачаць арыгiнальнасцю. Адэля там пачуваецца як рыба ў вадзе. Авечачка мае свой фанклуб, ахвотна сустракаецца з прыхiльнiкамi i заўсёды напамiнае iм: «Не забывайцеся: у мяне ёсць свая электронная скрыня! Пiшыце!»

Казачная прыгажуня пад надзейнай аховай
Лета толькi-толькi пачалося! Цёплае i сонечнае. Якраз пра такое лета мы
ўсе марым ужо колькi год. I вось нарэшце! Мы гулялi з авечкай Адэляй па цiхiх
вулiцах. Адэля-то добра напесцiлася пад ласкавым сонейкам за цэлы дзень,
але ж трэба было мяне «выгуляць». Гэтае слоўца ў дачыненне да нашых пагулянак яна сама вынайшла i вельмi iм ганарылася.
— Ах, спадарыня Наталля! — мройлiва ўздыхала яна. — Каб не ваша вечная праца за кампутарам, вы маглi б цэлымi днямi на лужку бавiць час. Пiсаць
пра мяне новыя захапляльныя гiсторыi...
— Ага... Адэлька, ты ж памятаеш, я спрабавала прыходзiць на лужок з кампутарам. I што з гэтага выйшла? — крыху збянтэжана нагадвала я.
Адэля толькi пырскала ў капыток.
— Аняго ж! Такое забудзешся! Вы так разамлелi на сонцы, што ўжо хвiлiн
праз трыццаць спалi як пшанiцу прадаўшы. Ды яшчэ i сонечны ўдар атрымалi.
Гэта была чыстая праўда. З тых пор на лужок я хадзiла толькi адпачывць,
бо ў той дзень напiсала хiба што паўстароначкi. Затое Адэля вырашыла, што
павiнна клапацiцца пра маё здароўе. Таму ледзь не кожны вечар авечка выводзiла мяне на шпацыр. Мы весела i бесклапотна абмяркоўвалi свае справы,
дзялiлiся ўражаннямi мiнулага дня, як раптам...
Не! Такога вiдовiшча я ў сваiм жыццi не бачыла нiколi! Мы з Адэляй аслупянелi. Я праз хвiлiну крыху ачомалася, на Адэлю ж быццам паляруш напаў.
Проста перад намi ў звычайным гарадскiм двары насупраць пошты стаяла
МАШЫНКА! От дзiва, скажаце вы! Такога дабра ў горадзе — процьма. Не!
Гэта МАШЫНКА была адзiная i непаўторная! Яна ззяла, на сонцы, нiбы само
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сонца. Ажно вачам было балюча! Як зачараваная, раскiнуўшы ножкi, нiбы для
абдоймаў, Адэля пайшла на гэтае ззянне. Я — за ёй. Толькi ўявiце: уся МАШЫНКА была ўбраная блiскучымi стразамi. Праўда — УСЯ! Зверху да нiзу.
Ад крыла да крыла. Ад капота да багажнiка. Ад пярэдняга бампера да задняга
бампера. Ну, акрамя шкла, люстэрак i колцаў.
Я паспрабавала ачуцiць Адэлю, таргануўшы за пасмачку воўны. Дзе там!
Гэты неверагодны блiскучы цуд прыцягваў авечачку да сябе мацней за магнiт.
Адэля наблiзiлася да МАШЫНКI i пацягнулася капытоком, каб дакрануцца...
— Стой! — з грозным воклiчам напярэймы Адэлi кiнуўся лысы вусаты
дзядзька ў цёмных акулярах. Ён быў вялiзны! I засланiў сабой ледзь не ўсю
цуда-машынку. I адным сваiм грозным выглядам напужаў бы каго заўгодна.
Толькi не Адэлю.
— Куды лезеш? Гэта мая МАШЫНА. МАЯ прыгажунька. Мая ЛЯЛЕЧКА...
Ён пяшчотна гладзiў капот машыны.
— А дзядзечка! — голасам, якi аж перарываўся ад хвалявання, запрасiлася
Адэля. — Дай пакратаць! Хоць адным капытком...
— Не лезь! — дзядзька павярнуўся да нас спiной, выцягнуў з кiшэнi мяккую
анучку i ўзяўся нацiраць, начышчаць i палiраваць кожны стразiк. Быццам магчыма было, каб яны ззялi яшчэ больш сляпуча.
— Дзя-я-я-дзечка! — умольна склала капыткi Адэлька.
Дзядзька як не чуў! Было вiдаць, што заняўся ён улюбёнай справай i нiхто
i нiшто не зможа адцягнуць яго ўвагу. Ясна! Ён нават пальчыкам не дасць дакрануцца да сваёй машынкi. Нiкому i нiзавошта! Ого! Такi вялiзны i самавiты
чалавек, а блiскучае любiць не менш чым мая гламурная прыяцелька.
Трэ было нешта рабiць з Адэляй. Я ледзь не сiлком пацягнула яе падалей
ад КАЗАЧНА ПРЫГОЖАЙ Машынкi. Адэля ўпiралася, сварылася на мяне.
— Пусцiце! Куды вы мяне цягнiце? Гвалт! — галасiла яна такiм страшным
голасам, што з вакон выторквалiся людзi i паглядалi на мяне ў асноўным вельмi няўхвальна. I толькi некаторыя — са спачуваннем.
А пасля пачалiся мае штодзённыя пакуты. Адэля кожны вечар рвалася ў
двор, дзе стаяла цуда-прыгажунька. Яна спрабавала падкрасцiся як мага блiжэй, каб хаця пакратаць... Безвынiкова! Гаспадар быў заўсёды на месцы i ўвесь
час палiраваў, нацiраў... Канешне, не толькi Адэля прыходзiла палюбавацца
на машынку, цiкаўных было мноства. Але праз некаторы час яны зразумелi,
што наблiзiцца да машынкi нiяк не выпадае, i перасталi ёй цiкавiцца. А мы з
Адэляй хадзiлi ў той двор, як на дзяжурства! Не магла ж я кiнуць прыяцельку ў
стане такога душэўнага ўзрушэння. Хаця, па шчырасцi, спробы былi.
— Адэля, пойдзем у парк гуляць? — прапаноўвала я змянiць маршрут.
— Якi парк, спадарыня Наталля! Вы што, здзекуецеся? Трэба ж на ЛЯЛЕЧКУ хоць адным вочкам зiрнуць!.. — i я зноў паныла цягнулася за Адэляй у
двор, дзе стаяла «ЛЯЛЕЧКА». (Адэля падхапiла гэтае слоўца ад гаспадара
МАШЫНКI, i ўжо iнакш пра яе не гаварыла).
Недзе праз тыдзень Адэля ўварвалася да мяне з амаль ваяўнiчым воклiчам:
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— Спадарыня Наталля! Колькi ў вас там грошай на картцы?1
— Каля тысячы, — скоранька адказала я, бо не чакала ад Адэлi нiякага
круцельства.
— Гэта вельмi мала! — катэгарычна заявiла Адэля. Я толькi плечуком пацiснула: маўляў, мне досыць. А Адэля ў наступны раз прыцягнула з сабой
прыгожую скарбонку ў выглядзе авечкi i ўрачыста паставiла яе на стол.
— Ну, панi Наталля, даставайце грошы, пойдзем ЛЯЛЕЧКУ купляць!
— Што ты, Адэлю! Ты ж збiрала грошы на новыя бранзалеты i клiпсачкi!
— Якая рознiца, на што збiрала. Цяпер я дакладна ведаю, што мне патрэбна ЛЯЛЕЧКА i нiчога больш! Нясiце iнструмент!
— Адэля, у цябе не хопiць грошай, каб купiць такую цудоўную машыну.
— А мы вашых грошыкаў дабавiм. Праўда, у вас iх таксама не вельмi многа... Пэўна ж, то прысмакi сабе купляеце, то ўборы. Не каб лiшнюю капейчыну
прыберагчы.
Нiшто сабе! Адэля мяне ўжо нават эканомiць вучыць будзе. Я хацела абурыцца, ды, глянуўшы на яе змрочную мiну, прамаўчала. Уздыхнула i пайшла
за iнструментам. Падобна, Адэля дайшла да адчаю. Нават разумеючы, што
гаспадар нiзавошта не прадасць сваю «лялечку», яна ўсё ж збiралася паспрабаваць. Але я крыху перабольшвала абыякавасць сваёй прыяцелькi да ўсяго,
што не тычылася «лялечкi». Варта было ўзняць над прынесенай скарбонкай
малаток, як Адэля вiхурай падскочыла i выхапiла яе лiтаральна з-пад маiх рук.
Удар малатка ўсё ж абрынуўся. Не на скарбонку. На мой стол. Дзiнь! — жаласна дзiнькнула нешта ў гадзiннiку, якi стаяў побач.
— Што вы тут кувалдай махаеце? Я вас за чым пасылала?
— За iнструментам, — пакорлiва адазвалася я, урэшце скемiўшы, што скарбонку ў выглядзе авечкi Адэля разбiць не дазволiць.
— За iнструментам — гэта значыць за пiнцэтам! Бачыце, адтулiнка якая
вузкая. Грошыкi з такой адтулiнкi толькi пiнцэтам i выцягнеш!
Мы цягалi i цягалi пiнцэтам праз вузкую шчылiнку скарбонкi грошыкi. Iх сапраўды было не вельмi многа. На такую шыкоўную машыну дакладна не хопiць.
Ды Адэля нават разважаць пра гэта не хацела. Сабраўшы ўвесь наш скарб, мы
зноў накiравалiся ў запаветны двор. I, канечне ж, усё паўтарылася. Дзядзька
нават не зiрнуў на грошы. Думаю, каб мы з Адэляй знайшлi цэлую кадушку залатых манет i прыцягнулi б яе на тачцы, ён усё адно на нас нават не глянуў бы.
— Ну хаця б пакатацца! — галасiла Адэлька, умольна працягваючы дзядзьку грошы.
— Яшчэ чаго! Я нават сабе такое шчасце толькi па вялiкiх святах дазваляю! — адрэзаў гаспадар ЛЯЛЕЧКI.
Сiтуацыя зайшла ў тупiк. Асаблiва для мяне. Бо Адэля, вiдаць, яшчэ спадзявалася на нейкi цуд.
1

Папярэджваю вас, мае дарагiя чытачы: такога кшталту iнфармацыю вы маеце поўнае
права не расказваць нiкому!
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Безнадзейнасць цi кола фартуны?
Вы калi-небудзь чулi пра Фартуну? У старажытным Рыме так называлi багiню ўдачы. Выйшла так, што да нас з Адэляй гэта капрызлiвая багiня таксама павярнулася тварам. Адразу зазначу, што ўдачу бывае вельмi цяжка
распазнаць, бо не заўсёды зразумелыя шляхi, якiмi яна наблiжаецца... Ну во,
хацела вам невялiчкую фiласофскую лекцыю падсунуць, аж тут зноў Адэля
патрабуе, каб я ўсё кiнула i iшла з ёй. Пайшлi. Ну, вядома, зноў да ЛЯЛЕЧКI.
Скажу шчыра, мне гэта добра апракудзiла. Я iшла i падбiрала найбольш далiкатныя словы, каб растлумачыць Адэлi, што сёння мы iдзём туды апошнi раз, i
што больш я не збiраюся марнаваць сваё жыццё, штовечар назiраючы, як мая
прыяцелька падрывае сваю нервовую сiстэму.
— Паслухай, Адэлька, — пачала я здалёк, — табе ўжо даўно пара заказаць
сабе новы партрэт, цi запiсацца на якiя курсы...
— Ат, спадарыня Наталля! Не тлумiце галавы! Вы ж бачыце, мне цяпер нi
да чаго няма справы. Я ледзь знаходжу сiлы, каб умовы кантрактаў выконваць, працаваць i на ферме, i на студыi .
— Тым больш, Адэлю! Пара нам з табой перастаць бегаць штовечар да гэтай машынкi. Усё роўна яе гаспадар...
Тут Адэля як зашыкала на мяне! Як затупала ножкамi!
— Нi слова болей, спадарыня Наталля!
Адэля пакiравалася далей ледзь не подбегам. Што было рабiць? Я — за ёй.
Машынка яшчэ здалёк асляпiла нас сваiм нясцерпным ззяннем. Але нешта
было не так! Гаспадар — гэты вялiзны грозны дзядзька — лiтаральна ляжаў
на капоце, абхапiўшы машынку рукамi, быццам прыцiскаючы да сэрца, i галасiў так, што ажно ў мяне па скуры мурашкi папаўзлi. Адэля на iмгненне замёрла побач са мной, а пасля, кiнуўшыся да машынкi, загаласiла яшчэ жудасней.
— А мая ты ЛЯЛЕЧКА! А мая ж ты родненькая! — выводзiлi яны на два
галасы. I было столькi любовi i шкадобы ў iх галашэннi, што я ледзьве стрымалася, каб не падтрымаць iх.
...ЛЯЛЕЧКА была пабiтая! Увесь левы бок ад пярэдняга бампера да задняга быў памяты! Напэўна, удар быў моцны, бо месцамi стразiкi абсыпалiся
цэлымi лапiнамi. Гаспадар шчыра гараваў над пакалечанай ЛЯЛЕЧКАЙ, i ўжо
нават не адганяў Адэлю, якая таксама трымала машынку ў сваiх абдоймах.
Падумаць толькi: Адэля столькi дзён марыла хаця б дакрануцца да машынкi!
«Я была б самай шчаслiвай iстотай у свеце!» — летуценна прымружыўшы
вочы, марыла Адэля. I вось, маеш! Нiхто не ганяе, дакранайся колькi хочаш, а
галосiць мая авечачка на пару з гаспадаром ад роспачы, а зусiм не ад шчасця.
Колькi часу прайшло, пакуль мне ўдалося ачуцiць хаця б Адэлю. На дзядзьку
часу пайшло разы ў два больш, але i не дзiва. Ён жа быў гаспадаром машынкi.
Пасля ўсiх бясконцых абмахванняў, апрыскванняў, нашатыру пад нос i ўгавораў, з няшчаснага ўладальнiка пакалечанай прыгажунькi ўрэшце ўдалося
выцiснуць, што за трагедыя адбылася з яго любiмiцай.
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Нейкi вадзiцель так спяшаўся патрапiць дамоў, што не звяртаў увагi на стому, што падступалася аж вельмi настойлiва. I дарма! Ужо каля самага пад'езда, паркуючыся i засынаючы за рулём, чалавек не справiўся з кiраваннем i
садануў сваёй машынай якраз у левы бок нашай красуньцы. Канешне, галасiлi
сiгналiзацыйныя сiрэны. Канешне, знайшлося два-тры сведкi. Ды i сам вадзiцель не адмаўляў сваёй вiны. Ён толькi збянтэжана паўтараў прадстаўнiкам
ДАI, што яго моцна асляпiў бляск стразаў. А яшчэ бясконца прабачаўся перад
гаспадаром пашкоджанай машыны, абяцаў усю магчымую дапамогу. Ды гаспадар быў несуцешны. Да моманту нашага з'яўлення ў двары ён ужо абзванiў
усе без выключэння рамонтныя майстэрнi ў горадзе. Паўсюль яго спагадлiва
выслухвалi, але, даведаўшыся, якой незвычайнай машыне неабходны рамонт, адказвалi: «Прабачце, мы вам нiчым не дапаможам».
Вось такую сумную гiсторыю давялося нам з Адэляй пачуць. Дарэчы, гаспадар машынкi прызнаўся: каб набыць сваю прыгажуньку, ён патрацiў усе грошы, якiя пашчасцiла зарабiць у вельмi складанай i працяглай камандзiроўцы.
Але нi хвiлiнкi пра гэта не пашкадаваў. ЛЯЛЕЧКА прыносiла яму столькi радасцi, была спраўджанай марай яго жыцця!
Усхлiпы i галашэннi аднавiлiся. Бачылi б вы Адэлю! Яна так спачувала гаспадару машыны, што села побач з iм проста на асфальт, выцягнула з маёй сумачкi маю любiмую насовачку i выцiрала вялiзныя слёзы, што градам кацiлiся
з яго вачэй. Авечачка i сама не забывалася шчыра аплакваць лёс ЛЯЛЕЧКI.
— Спадарыня Наталля, нечага румзаць, — заявiла мне Адэля пасля шматгадзiннага дуэтнага галашэння разам з гаспадаром. Хаця якраз я нi слязiнкi не
пралiла, што, пэўна, гаворыць не на маю карысць. Але гэта праўда. Затое я
зноў збегала ў краму па ваду i ў аптэку за супакойваючымi кроплямi. Мне таксама шкада было i машынку, i сплаканага дзядзьку, i няшчасную Адэльку. Але
хто б iх ачуцiў, каб i я далучылася да прыгалошванняў?
— Трэба нешта прыдумаць! — тузала мяне за рукаво авечачка.
— Што я магу прыдумаць, — здзiвiлася я. — Рамантаваць машыны не
ўмею. Ды вунь нават славутыя майстэрнi адмовiлiся...
Адэлiны вочкi, яшчэ поўныя слёз, блiснулi на мяне гнеўна i дакорлiва.
— Якая вы бездапаможная! Трэба знайсцi нейкае выйсце! Трэба ратаваць
нашу ЛЯЛЕЧКУ!
Я ўзяла ў рукi мабiльны i набрала нумар адказнай сакратаркi, з якой колiсь
лiставалася Адэля. Абмаляваўшы сiтуацыю, папрасiла, каб у Вельмi Важнай
Газеце, дзе працавала гэтая дзяўчына, далi аб'яву, што патрабуюцца адмысловыя майстры, якiя могуць дапамагчы. Адказная сакратарка не была б адказнай, калi не рабiла б сваю справу выдатна. Ужо ў наступным нумары патрэбная нам аб'ява выйшла. I на апублiкаваныя тэлефоны пазванiлi некалькi
майстроў. Гаспадар машыны на кожны званок адказваў з замiраннем сэрца.
Але ўсё паўтаралася. Майстры прапаноўвалi памяняць пашкоджаныя крылы,
выпрастаць памятыя дэталi. I ў адзiн голас падкрэслiвалi, што зноў убраць

124
машынку стразiкамi не змогуць. Тады дзядзька хапаўся за сэрца, а Адэля вырывала з яго рук слухаўку i сварылася на майстроў.
— Няўмекi! Недавучкi! Халтуршчыкi! Вам такi гонар прапаноўваюць! Ды вы
не здольныя нават дзiцячы ровар адрамантаваць!
Майстры гэткай нахабнасцю абуралiся, на тым перамовы i заканчвалiся.
Як вы ўжо заўважылi, Адэля з гаспадаром ЛЯЛЕЧКI за гэты час паспелi
стаць сябрамi. Кожны вечар яны садзiлiся каля машынкi, дзядзька гартаў альбом з яе фотаздымкамi i расказваў, дзе i калi яны былi зробленыя, а Адэля
толькi тужлiва ўздыхала.
Прайшло некалькi дзён... Аднойчы гаспадар машынкi сустрэў нас яшчэ
больш прыгнечаны. Ён урэшце атрымаў прызначэнне на пасаду, якога даўно
чакаў i вымушаны ехаць працаваць за мяжу. Тут Адэля выразна iкнула. (Ад
страху, патлумачыла яна мне пазней. Спужалася, што дзядзька ЛЯЛЕЧКУ забярэ, i яна нiколi больш яе не пабачыць). Для дзядзькi самая гаркота была ў
тым, што ранейшы план — ехаць за мяжу на сваёй ЛЯЛЕЧЦЫ — цяпер спраўдзiцца не мог. Даводзiлася кiдаць любiмiцу, але на каго? Цяжка ўздыхаючы,
дзядзька паведамiў, што вырашыў прадаць машынку, бо iншага выйсця няма.
I нiбыта ўжо пакупнiк знаходзiцца.
Адэля вынесцi гэтага не магла...
Але ж напачатку гэтай гiсторыi я абяцала расказаць, як Фартуна павярнулася да нас тварам. Ну, i дзе той паварот Фартуны, спытаецеся вы?
— Спадарыня Наталля, — зноў i зноў тузала мяне Адэля, — ЛЯЛЕЧКА не
павiнна трапiць у чужыя рукi! Гэта проста немагчыма! Трэба нешта рабiць! —
Адэля ўзрушана бегала па маiм пакойчыку, раз-пораз заскокваючы ў кухню,
каб схапiць са стала што-небудзь смачненькае.
— Так! Думайце! Каго можна далучыць да вырашэння праблемы? У вас
ёсць знаёмы банкiр?
Я развяла рукамi.
— Хто б сумняваўся! А сярод нафтавых магнатаў?
Я адмоўна пакруцiла галавой.
— А сярод гаспадароў аўтамабiльных салонаў?
— Не.
— Якая вы непрадбачлiвая асоба! Не, каб займець знаёмцаў сярод паважаных i ўплывовых людзей!
— Адэлю, затое мае сябры — цудоўныя i сардэчныя людзi. I паважаныя!
Многiя з iх маюць творчыя прафесii.
— Так! Гэта думка! Хто ж там у вас? Мастакi? Не падыходзяць! Кнiгавыдаўцы? Таксама. Паэты, пiсьменнiкi, настаўнiкi, журналiсты, рэдактары з тэлебачання... О! У вас ёсць сяброўка-рэжысёр! Званiце!
— Адэлька! — адбiвалася я. — Так, сяброўка-рэжысёр ёсць, але яна займаецца толькi сацыяльна значнымi тэмамi!
— А... што гэта?
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— Гэта значыць, яна здымае дакументальныя фiльмы пра выхаванне мастацтвам, пра дзяцей-сiрот, пра iнвалiдаў, пра праблемы адукацыi. Згадзiся,
што гэтыя тэмы непараўнальна важнейшыя.
— Так! Дайце мне нумар, я сама з ёй пагавару!
Адэля лiтаральна выхапiла мабiльны з маiх рук.
Амаль паўгадзiны Адэля ўпрошвала, тлумачылы, задабрывала, падпускала лёстачкi. Але мая сяброўка-рэжысёр заставалася непадкупнай! I не думайце, што ад абыякавасцi. Проста Любачка была апантаная сур'ёзнымi iдэямi i
здымала толькi сапраўды важныя сюжэты. Такая праца вымагае вялiкiх намаганняў. Я-то выдатна разумела, што Любачцы не да Адэлiных прыгалошванняў пра абдзёртыя стразiкi. Але Адэля гэтага не разумела!
— Вы чэрствая i жорсткая асоба, спадарыня Любачка! — раздражнёна заявiла яна маёй сяброўцы, калi тая наадрэз адмовiлася займацца ратаваннем
ЛЯЛЕЧКI. — Дарма панi Наталля запэўнiвае, што насамрэч вы чулая i працавiтая! Што ж, пачакайце! Калi-небудзь захочаце зрабiць сюжэт пра мяне,
славутую авечку Адэлю, а я адмоўлю вам! Вось!
Адэля вярнула мне мабiльны. Яна яшчэ колькi хвiлiн незадаволена сапла,
а пасля з жалем прамовiла:
— Эх, шкада! Пагарачылася я. Па-праўдзе, чым бы магла памагчы ваша сяброўка-рэжысёрка? Нiчым. Ну вось, так неаглядна сапсавала адносiны з чалавекам, якi мог бы прыдасца ў будучым. Добра, няхай здымае пра што заўгодна,
але вы павiнны абяцаць, што дапаможаце наладзiць з ёй нармальныя стасункi.
— I як гэта зрабiць, Адэля? Ты толькi што абвiнавацiла чалавека ў тым, што
ён не кiнуў сваю працу дзеля тваёй прыхамацi, нагаварыла непрыемнасцяў!
— Ат, спадарыня Наталля! Што-небудзь прыдумаем! Для пачатку падарыце ёй кнiгу пра мяне! Абавязкова з нашымi аўтографамi. Яна прачытае, уразiцца маёй асобай i абавязкова захоча зняць сюжэт са мной!
— Адэлю! Што ты за Любачку ўчапiлся? Павiнен жа нехта працаваць над
сур'ёзнымi сюжэтамi. Тым больш, што ў яе гэта вельмi добра выходзiць. А ты
i без Любачкiных рэпартажаў ужо зорка тэлебачання!
Адэля ажно падскочыла.
— Во! Спадарыня Наталля, нарэшце светлай думкi ад вас дачакалася! Так,
дзе мой нататнiк? Тэрмiнова званю на сваю студыю!
Перамовы з куратарам праекта, у якiм удзельнiчала Адэля, доўжылiся хвiлiн дзесяць, не больш. Адэля запэўнiвала суразмоўцу, што для тэлебачання
набыццё такой прыгожай, такой казачна незвычайнай, такой брутальнай машыны — жыццёва неабходны крок. Без гэтага тэлебачанне страцiць для гледачоў усялякую прыцягальнасць... Карацей, я перастала прыслухоўвацца да
таго, што пляце Адэлька, бо нi на шэлег не верыла ў поспех гэтых перамоў. I
дарэмна! Спадар з тэлебачання абяцаў падумаць i даць адказ ранiцай. Адэля
паклала трубку i з палёгкай перавяла дух.
— Ну во, спадарыняя Наталля! Сэрцам чую — будзе толк! Але ж якiх нерваў мне гэта каштавала! Трэба падсiлкавацца!
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Адэля шмыгнула на кухню i вярнулася з вялiзным бублiкам i маленькай шакаладкай. (Большыя яна злызгала яшчэ раней).
— Усё, панi Наталля! Сёння апошнi раз ем!
Я машынальна глянула на гадзiннiк. Без пяцi хвiлiн апоўначы.
— Так, Адэлька. Сёння ты i сапраўды не паспееш пад'есцi яшчэ раз.
Адэля таксама зiрнула на гадзiннiк i згодна рассмяялася.
А вось вам i абяцаны паварот Фартуны!
Тэлебачанне выкупiла ЛЯЛЕЧКУ! Дзядзька, усцешаны тым, што яго красуню паабяцалi зняць адразу ў некалькiх модных серыялах i гламурных перадачах, з'ехаў у замежжа. Адэля ж, неверагодна задаволеная неабмежаваным
доступам да машынкi, зноў i зноў нагадвала ўсiм ахвотным паслухаць, што
гэта яна так абачлiва распарадзiлася лёсам ЛЯЛЕЧКI. I абавязкова падкрэслiвала — ужо яна-то абавязкова паўдзельнiчае ў здымках разам са сваёй ЛЯЛЕЧКАЙ. Канешне, уважаючы на памяты бок машынкi, здымалi яе толькi ў
пэўных ракурсах, але на гэта нiхто не наракаў.

проза 127

Марыя Сцяфанава
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Вячэра
Пасля другой чаркi за сталом загуло, бы ў вуллi. Паспачуваўшы ўдаве,
хтосьцi спачатку трохi загаварыў пра Васiля, якi, здаецца ж, каб i хварэць, то
не хварэў. Ды й калi яму было болькi лiчыць? Усё жыццё ў полi: то на трактары, то на камбайне. Так бедалага за рулём i скiпеў. А пабыў жа на пенсii ўсяго
нiчога — i года не набярэцца. Але ж ад смерцi, як кажуць, лекара няма.
Затое потым ужо на вячэры то й разышлiся. Але ж хто пра што! I што цiкава,
пра што б нi загаварылi, усё роўна нейк усё зводзiлася да грошай: угнаення не
дакупiцца ( пра бензiн ужо i не кажы!); дзяцей i ўнукаў вучыць — таксама грошыкi
ганi; у аптэцы на цэннiкi зiрнеш — iнсульт на месцы. А яшчэ ж i естачкi хочацца.
— О-хо-хо! — крактануў дзед Лявон. — I як жа гэта будзе далей жыць, га?
Чулi, кажуць цукар iзноў падаражае?
— Дык даляр жа (каб на яго лiха!) усё падымаецца, — з веданнем справы
паведамiў Iван.
— А хто ж гэта, — абурыўся Лявон, — гэтак усё яго падымае? Ну, нiяк не
ўцямлю!
— Ага, сапраўды. Вось, памятаю, — пачухаў патылiцу Сцяпан, — пры Саюзе бохан хлеба каштаваў васямнаццаць капеек. Прычым, i ў Маскве — васямнаццаць капеек, i ў нашым Забалоццi таксама васямнаццаць.
— Во-во! — паддакнуў Мiкола. — А жулiкаў, якiя штосьцi даражэй хацелi
перапрадаць ды рукi сабе на гэтым нагрэць, называлі шпiкулянтамi.
— Не «шпiкулянтамi», а «спекулянтамi», — паправiла бiблiятэкарка Ганна.
— А-а, якая рознiца? Адзiн чорт! Дык вось, за гэтую самую шпiкуляцыю
тады нават за краты садзiлi. Во як! А цяпер што? Глядзi, у суседнiх Мiхалках
алей каштуе дзевяць тысяч, а ў нашым магазiне за такую ж самую бутэльку
дзяруць дванаццаць. Вось гэта як?
— От старэчы! — не вытрымала зноў Ганна. — Плецяце невядома што.
Жыццё ж мяняецца! Ужо ж даўно няма нi вашага Саюза, нi спекуляцыi!
— А што ж тады ёсць? — не адступаўся Мiкола.
— Бiзнэс, мае даражэнькiя. Адзiн бiзнэс.
— Ба-ач ты, слоў якiх мудрагелiстых панавыдумлялi! — аж расчырванеўся
Лявон. — А чаму ж тады з гэтым вашым бiзнэсам, калi вы ўжо такiя разумныя,
жывецца не лепей, га? Вось мне, напрыклад, узiмку, калi дажыву, восемдзясят
стукне. Мне б ужо сядзець на печы ды грэць плечы. А я ўсё скацiну ў калгасе даглядаю. Тупаю, пакуль ногi хадзяць. А ўсё чаму? Бо дзецям, унукам ды
праўнукам якуюсь яшчэ капейку зарабiць хочацца. Нам, старым, што? Нам
усяго хапае. А вось маладым сёння цяжка.
— Не скуголь, Лявон! — перабiў Сцяпан. — У тым горадзе сёння ж як?
Ледзь да пенсii дарыпеў — i гэць! А нам жа на сяле яшчэ лафа: нiхто не гонiць.
Бо рабiць няма каму. Так што, Лявоне, тупай, пакуль тупаецца.
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— Так-то яно так. Але ж усё роўна нейк няправiльна гэта. Трэба, каб маладыя добра зараблялi ды нам, старым, дапамагалi, а не наадварот. Эх, каб
хоць напрыканцы жыцця ўздыхнуць трошачкi! А то што ж я, як i той Васiль, бачыў за сваё жыццё-быццё, га? Акрамя ж зямелькi, каровы, свiней ды гною —
анiчагусенькi!
— А каб гэтае свае жыццё не прафукаць, трэба ўмець планаваць свой адпачынак. Так-так! — блiснуўшы залатымi пярсцёнкамi, якiя красавалiся амаль
не на кожным пальцы (а на некаторых, дык ажно нават па два!), старшынёва
жонка падбiла начэсаную грыўку i распачала сваю прамову. — Цi ж мала ў нас
цiкавых мясцiн? У адным Санкт-Пецярбурзе, напрыклад, мы з мужыком былi
ўжо разоў пяць, не меней. I што ж вы думаеце? Так усяго i не пабачылi. Там
жа такая прыгажосць! Такая прыгажосць! А Эрмiтаж!
— Што-што? — не зразумела баба Каця.
— Эр-мi-таж! Цi ж вы не чулi? Гэта ж буйнейшы ў нас музей, якi калiсьцi належыў царам. А ведаеце, што абазначае слова «эрмiтаж»?
Баба Каця адмоўна трасянула галавою.
— У перакладзе з французскага «эрмiтаж» абазначае «самотны куток», —
паведамiла старшынiха.
— Ну, i што ж там, у тым... як яго?.. армiтражы? — зацiкавiўся Мiкола.
— Ой, многа чаго. А найбольш, дык карцiны. Такая прывабнасць! Вялiзныя
залы — i ўсё карцiны, карцiны, карцiны. Сотнi карцiн! Тысячы!
— Ого! — здзiвiўся Iван. — I хто ж гэта, цiкава, гэтулькi панамалёўваў, га?
— Раз карцiн тысячы, значыцца, i мастакоў не меш. Цi ж iх усiх запомнiш?
Але ж найлепш, я вам скажу, адпачываць за мяжой. У Егiпце, напрыклад. Дарэчы, у апошнi час нашыя менавiта ў Егiпет i Турцыю едуць. Таксама няблага
i ў Тунiсе, Iталii. Праўда, улетку я б не раiла туды ехаць — вельмi ж спякотна.
Камфортней за ўсё там у вераснi.
За сталом прыцiхлi. Кожны думаў аб сваiм. А старшынiха працягвала далей.
— Можна, канешне, i ў Еўропе адпачыць. У Польшчы, Германii цi Францыi.
У той жа Чэхii, нарэшце. О! А каб вы бачылi, якiя там магазiны! — пры гэтым
старшынiха нават аж прыцмокнула. — Дарэчы, менавiта там, за мяжой, лепш
апранацца. Гэта, я вам скажу, значна танней, чым у нас. Мы дык усёй сям'ёй
апранаемся за кардонам, бо не такiя ўжо мы багатыя, каб нашыя шмоткi купляць. Вось i зараз збiраемся ў круiз па Еўропе.
Старщынiха так увайшла ў iмпэт, што нават i яе доўгiя з нейкiмi блiскаўкамi
пазногцi на растапыраных пальцах пачалi вымалёўваць у паветры тую самую
заморскую прыгажосць. З такiмi кiпцямi ў агарод не пойдзеш. Факт! Забачыўшы такiя кiпцюры, баба Каця нейк збянтэжылася i схавала свае патрэсканыя i
пакручаныя ад работы рукi пад вышыты фартушок.
— Круiз...Iталiя...Божачка мой, i дзе ж гэта? — падумала старэнькая. — I
колькi ж гэта грашаўнi трэба, каб туды трапiць? А грошыкi ж не зелле — самi ў
агародзе не нарастуць.
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А старшынёва Жанна, паправiўшы пафарбаваныя ў два колеры валасы,
ужо не спынялася:
— Трэба, я вам скажу, найперш любiць сябе!
Аўдавеўшая Вера, як i ўсе, i слухала, i не слухала балаболку. Людзi...
Якiя ж вы ўсе розныя! Але ж хто як жыве. I кожны — па-свойму. Вядома ж,
век звекаваць — не пальцам пакiваць. Вось i мы з Васiлем жылi, як жылося.
Сыночка, дзякуй Богу, выгадавалi, унукаў дачакалiся. Мо, i не так што было (бывае ж на вяку i сем лат на баку), але ж затое нiколi не было сорамна
людзям у вочы глядзець. «Любiць сябе...» Можа, хто i не можа жыць без той
Францыi. Але ж пры чым тут нейкая там Францыя разам з усёй Еўропай, калi
няма яе Васiля?
Слухаў-слухаў Лявон старшынiхiны казкi, ды, нарэшце, не вытрымаў:
— Цябе, даражэнькая, i трасца не трасе, i лiха не бярэ. Але ж i мужык цябе
любiць, i грошыкi цябе любяць. Дык ты яшчэ i сама сябе любiцьмеш? А цi не
за тлуста будзе, га? Усяму ж канец бывае.
— Лявон, ну чаго ты прычапiўся? — усхапiлася баба Каця. — Хай сабе Жанначка пагаворыць. А ты не хочаш — не слухай.
Але ж, крыху захмялеўшы, Лявон ужо разышоўся не на жарт.
— Куды-ы нам тут да некаторых?! Мы ж далей нашага Забалоцця нiдзе не
бываем. Хiба што ў райцэнтры. Нiякiх мы там Iта-алiяў i Чэ-эхiяў не бачылi. Не
ведаю, якое ўжо там хараство, але ж у цябе, мая даражэнькая, за зеллем ужо
хутка i плоту не будзе вiдаць. Вось гэта дык хараство-о! А то «Хра-анцыя!», —
перадражнiў Лявон.
Абразiўшыся, страшынiха падхапiлася i, кiнуўшы старому «цемра!», сiганула прэч. I тут пачалося! Адны сталi заступацца за Жанначку, бо яна хоць
расказала iм пра тое замежжа, дзе нiхто з iх дагэтуль не быў i, напэўна, нiколi
ўжо i не будзе. А найбольш дык абурылiся на Лявона:
— I чаго гэта ты, стары пень, тут сварку распачаў? Вядома ж, старшынiха
як загаворыць, дык i сабаку не дасць слова прамовiць. Але цi ж цяжка было
змоўчаць, га? Усе ж змоўчалi.
— Ох, мае вы людкi! — паднялася тут баба Каця. — Кожнаму ж свая доля.
А сваю долю i на канi не аб'едзеш. Але ж нiхто свету не перабудзе. Давайце,
людочкi, нальем па трэцяй чарцы i памянем нашага Васiля. Царства яму Нябеснае!
Вось туды дык, пэўна, ужо ўсе трапяць...

Грэшнiца
Даўнавата ўжо збiралася Анiсся схадзiць у царкву. Нарэшце, выбралася —
навяла марафет i пачухала.
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Людзей на нядзельную службу перад Пасхай натаўклося парадкам. Але ж
не была б то Анiсся! Таранячы ўсiх сваiмi сцёгнамi, ужо акурат праз нейкую
хвiлiну стаяла яна ля абраза Усявышняга. З палёгкай уздыхнуўшы, Анiсся адразу ж пачала так дбайна хрысцiцца, што ледзь не пазадзьмула свечкi.
— Даруй мне, Божа, маё саграшэнне! — заенчыла яна. — Не пайшла я,
грэшнiца, да сваёй лепшай суседкi Аўдоццi гной растрасаць, хоць i абяцала.
Прызнаюся табе, Божухна, што не схацела. Хоць пайсцi-то яно, можа, i трэба
было б, бо яна ж то мне дапамагала з гноем. Чаму ж я не пайшла, спытаеш?
Скажу, як на духу. У гэтай жа Аўдоццi два сыны. I абодва ў горадзе шышкi там
нейкiя. А ў мяне ж, мой ты Божа, усяго толькi адзiн сыночак. Дый i той, па праўдзе кажучы, — абармот.
Ведаеш, Уладыка Нябесны, як пабачыла я звечара гэтых Аўдоццевых сыноў, што на сваiх машынах панаехалi, дык, дальбог, у маiм сэрцы адразу ж
нешта бы зашкварчэла. «Не пайду!» — вырашыла я. От, думаю, хай гэтыя
шышкi самi той гной i растрасаюць. Трасца iх не возьме! А Аўдоццi сказала,
што ў мяне рука нешта адымаецца. Дык, мой Божа, тая дурнiца мала таго,
што мне паспачувала, дык яшчэ i нацiрання мне нейкага дала. Ага, ажно паўбутэлькi! Даруй жа мне, Госпадзi, — падманула я, саграшыла. Што праўда, то
праўда.
Але цi ж я адна такая грэшнiца? Глянь, Усявышнi, вунь хаця б на Васiлiну,
што, закацiўшы вочы, слупом стаiць ля абраза Мацi Боскай. Ба-ач, як молiцца!
Молiцца, бо ведае: ёсць за што. Ды й усе ведаюць. Гэта ж праз яе, злыдню,
Ганна (Царства ёй Нябеснае!) на той свет пайшла. Звяла, змяюка, свякруху,
поедам з'ела.
А Таiса? Думаеш, яна ў Цябе верыць? Ага, як бы нi так! У яе ж (даруй,
Божа!) адна толькi вера — курс даляра. Як жа! Старшынёва жонка! Носа не
дастаць! Усе шмоткi з Польшчы цягне. Ну i дзе ж ёй (сам падумай!), гэтакай
паненцы, у нашым сяле ўсiмi гэтымi спаднiцамi ды сукенкамi трэсцi, га? Вось i
шпацыруе гэтая панi сюды кожную нядзелю выхваляцца.
I Мiхалiна, што ў рабой хустцы, не лепшая. У нас жа, мой ты Божа, кожны
сабака ведае, што гэтая аторва без выгоды i кроку не ступiць. I чаго ж гэта яна
ўсё каля нашага маладога бацюшкi завiхаецца, га? Але ж i ў хаце яго прыбiраецца, i зелле на ягоным агародзе поле, i сынкоў папоўскiх няньчыць. Не
iначай, мой ты Божа, прыцэлiлася па блату ў рай працiснуцца.
А Ульяна? Ба-ач, як паклоны б'е! Ажно ўпрэла, бедалага. А самой жа пальца ў рот не кладзi. I што цiкава: заўсёды Ульяна пра ўсiх усё ведае. Яшчэ, мой
ты Божа, не паспее нешта здзеецца, а яна ўжо ведае. От жа праныра!
А вазьмi вунь хоць бы нашага Фёдара, што з пеўчымi падвывае. Каб жа ты,
Святы Айцец, толькi ведаў, колькi за свой век гэты прайдзiсвет гарэлкi павысмактаў! А колькi сiротачак па свеце параскiдаў!
Ох, мой ты Божа, ды тут палова такiх, як я. А мо i болей. Цiкава мне толькi,
што тут наша Стася робiць? Раней жа, здаецца, яна сюды i дарогi не ведала.
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I дзе ж гэта наша Стася так награшыла, га? Цi, часам, не захварэла? Як бы
там нi было, але ж не та-ак сабе яна сюды прычапала. Ой, не так сабе! Але ў
каго б гэта дазнацца, га? О! Пайду-тка я дачакаюся Ульяну ля царквы. Тая ўжо
напэўна-то ведае. Прабач, Усявышнi, мне, грэшнiцы!
Хуценька перахрасцiўшыся, Анiсся патаўклася да выхаду. Сапраўды, i чаго
ж гэта Стася ў царкву прыйшла?
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На Лiтвiнскiм полi
Пачынаўся апошнi дзень старога года.
З узыходам сонца дзед Васiль пайшоў у хлеў да каровы: яго жонка, бабуля Ульяна, ужо колькi год як, паламаўшы правую руку, не магла нi даiць,
нi кармiць Зорку. Стары спраўляўся з гэтым сам. Прызвычаiўся. Часам абураўся, калi жонка «даставала» яго сваiмi парадамi або папракала ў тым, што
мала дапамагае. Найбольш цяжкую працу ўжо даўно рабiлi гарадскiя сыны
i ўнукi, якiя прыязджалi даволi часта, каб адпачыць душою i дапамагчы старым...
Гэтым марозным ранкам, усё было спраўна-цiха. Як волаты-вартаўнiкi, з
двух бакоў сядзiбы стаялi ў серабрыстым iнеi вязы i лiпы, якiя павырасталi i
пастарэлi за доўгiя гады сумеснага жыцця Васiля i Ульяны. А яшчэ на мяжы з
суседзямi ў свой час гаспадар з сынамi навазiлi камянёў-валуноў, што спакойна спачывалi, грэючы бакi пад сонцам. Гэтую мяжу так проста нiхто нiколi не
зрушыў бы, хiба толькi якi бульдозер. Дзед Васiль i сам гэтага не дапусцiў бы,
бо i ў сталым узросце ён меў выгляд мацака.
Васiль адчынiў дзверы ў хлеў, даў карове сена, паставiў на зэдлiк вядро, а
сам выйшаў да гарода, глянуў на захад, куды клалiся на марозны снег промнi ранiшняга чырвонага сонца. Снег пакрыў тоўстым белым дываном вялiкае
поле, якое цягнулася ў бок Пушчы i ўпiралася ў зарослае кустоўем балота.
Раптам старому падалося, што сонечная чырвань праклала цераз поле яркую
дарогу-сцяжыну, нiбыта ўказальнiк у невядомае. Дзед нават закашляўся ад
гэтага ранiшняга дзiва, а пасля разважыў: шырокая ружавата-чырвоная паласа кiравалася туды, дзе знаходзiўся вялiкi горад, у якiм жыў старэйшы сын
з сям'ёй. У гэты час над снегам з'явiлася шэра-блакiтная чалавечая постаць,
якая памалу рухалася ўздоўж поля, на якiм некалi былi i дзедавы палоскi. На
зямлi працаваў, з яе кармiўся.
Вярнуўшыся ў хату, дзед Васiль расказаў старой пра ўбачанае.
— Ты ўжо зусiм здурэў ад свайго курыва! — абурылася Ульяна. — Глядзi
лепш за жывёлай! — адмахнулася яна, занятая сваiм.
Дзень толькi пачынаўся, заглядваў у вокны старой хаты. Гаспадар прысеў
на лаву ля акна, закурыў, паглыбiўся ў свае старэчыя думкi.
Па жыццi яму шмат чаго давялося перажыць i пабачыць. Бесклапотнае маленства перапынiлася з пачаткам Першай сусветнай вайны, калi адправiлi з
падводаю рыць акопы пад Баранавiчамi. На той час i бацька ўжо памёр ад
невылечнай хваробы. Калi пачалася эвакуацыя на Усход, дачакаўся ў Баранавiчах сваiх родных: бабулю, мацi i малодшага брата Сцяпана. З iмi ды тымi
вяскоўцамi-землякамi, каго накiравалi ў бежанцы па вышэйшым загадзе, рушылi ў нязведаны край расiйскiх стэпаў i лясоў...
Доўгiм i цяжкiм быў той шлях, а яшчэ цяжэйшым аказалася вяртанне...
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***

Анатоль, студэнт будаўнiчага ўнiверсiтэта, вырашыў сустрэць Новы год-Мiленiум, якi падаваўся загадкавым, незвычайным па сваёй лiчбе, у вёсцы. Тут
збiралiся быць сябры маленства, з якiмi ўсё было абгаворана загадзя.
Папярэдзiў бацькоў, што на два днi едзе да дзеда з бабуляю. Паклаў пасля
абеду патрэбныя рэчы ў паходную чорную сумку i накiраваўся на чыгуначны
вакзал.
... Было ўжо цёмна, калi выйшаў на перон роднай станцыi. Амаль пяць кiламетраў дарогi да вёскi заўсёды здавалiся звычайнай прагулкай, таму i на гэты
раз у добрым настроi прыспешыў па знаёмай дарозе.
Адразу за чыгункай пачыналася вёска, што запомнiлася з маленства сваёй
прыгажосцю i гасцiннасцю: там жыла радня па бацьку i мацi, жылi хлопцы, з
якiмi пасябраваў на доўгiя гады...
Каляровымi агнямi свяцiлiся вокны: напярэдаднi Новага года ў людзей быў
святочны настрой. Шмат моладзi прыехала ў родныя хаты.
Адразу за вёскай з аднаго боку цямнеў невялiчкi лес, з другога ляжала вялiкае поле, роўна занесенае снегам. Далей iшло скрыжаванне са старой дарогай, уздоўж якой у свой час праклалi нафтапровад «Дружба». Калi гэта было...
Так, прыгадваючы маленства, Анатоль выйшаў да вёсак, што стаялi непадалёк ад роднай.
Ён быў уражаны прыгажосцю лесу: дрэвы пад цяжарам снегу прыгнулi голле да самага нiзу. Высокiя гурбы выдзялялiся сярод соснаў уздоўж дарогi,
пракладзенай днём калгаснай тэхнiкай. I нават вецер на нейкi час перастаў
залятаць сюды.
Дарога за лесам ледзь праглядалася ў цемры. Вiднелiся толькi на даляглядзе цёмныя плямы хат з цьмяным агеньчыкам у акне крайняй з iх. Такi арыенцiр здаваўся надзейным i прадказваў сустрэчу з цяплом i роднымi людзьмi...
Анатоль прыпынiўся перад полем, што аддзяляла яго ад вёскi. Пачаў узгадваць, у якi бок накiравацца. Вырашыў узяць правей ад электрычных слупоў i
памылiўся. Мала таго што снегу пад нагамi станавiлася ўсё болей, дык да
ўсяго ледзь не па шыю правалiўся ў нейкую ямiну. Рукi ўскiнуў уверх. У левай
заставалася сумка, правай хапаўся за снег, але дарма: адчуваў як правальваецца ўсё глыбей, не адчуваючы анiякай апоры пад нагамi. У гэты момант
узгадалася дзедава хата з натопленай печчу, паўсталi перад вачыма дзед з
цыгарэтаю ля акна, бабуля ля печы.
«Яны мяне чакаюць, а я тут забуксаваў, нiбы тая калгасная машына ў рове...» — падумалася раптоўна i адышло, бо трэба было нейкiм чынам выбiрацца з нечаканай снежнай пасткi.
«Што б гэта магло быць такое, чаго я раней не ведаў?» — падумалася хлопцу, якi ўжо адчуў на сабе холад снегу i мароз зiмовай ночы.
У нейкi момант зверху ў маўклiвай цiшы крыкнула нейкая птушка, ад чаго
Анатоль уздрыгануў, iрвануўся ўлева, i ў гэты самы момант нечана адчуў моцны штуршок у падэшвы ног. Гэта дазволiла яму выбрацца.
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Увесь у снезе, набраўшы яго за каўнер курткi, у чаравiкi i пальчаткi, Анатоль
напружана дыхаў марозным паветрам, адчуваючы, што яго ўсё яшчэ не пакiдае страх. Здавалася, якая небяспека можа пагражаць табе на роўным месцы ўзiмку, калi зямля скавана марозам, занесена снегам. Ды не, знойдзецца
заўсёды месца невядомаму, чаго нiколi не чакаеш. Так i зараз. Аддыхаўшыся
i агядзеўшыся, хлопец пабачыў цёмнае неба, цёмны сiлуэт вёскi i сляды на
снезе.
Анатоль абiў снег з адзежы i няспешна накiраваўся ў бок вёскi. Ён адчуў, як
стамiўся за гэтыя хвiлiны, што падалiся вечнасцю. Не стаў нават глядзець на
гадзiннiк. Дарога падалася доўгай i цяжкай, ды толькi агеньчык з хаты на краi
вёскi свяцiў па-ранейшаму весела i прыгожа, абяцаючы надзею на лепшае.
Анатоль мiнуў поле i апынуўся ў вёсцы, што жыла апошнiмi гадзiнамi старога года. Агнi ў вокнах, брэх сабак, рып дзвярэй, зрэдку чалавечыя галасы.
Свяцiлiся экраны тэлевiзараў, накрывалiся сталы.
Нарэшце блiснула святло ў дзедавай хаце, дзе яго чакаюць кожны дзень i
кожны час. Толькi прыязджай.
У хаце была толькi бабуля, якая адразу паспяшалася да печы, дастаючы
каструльку са стравай.
— На, паеж з дарогi. Пэўна, прагаладаўся, пакуль дабраўся па такiм снезе.
Нешта задоўга сёння. Цi не здарылася што?
— Здарылася! — Анатоль, седзячы на канапе ля стала, паступова адыходзiў ад нечаканай прыгоды. — Правалiўся на полi ў нейкую ямiну. Раней там
нiбыта нiчога такога i не было. Крыху не той дарогай пайшоў. Добра што выбраўся з Божай дапамогай. Падалося, быццам нешта знiзу падштурхнула.
— Гэта ты на Лiтоўскiм полi апынуўся ў непатрэбным месце ў непатрэбны час! — выказала сваё меркаванне бабуля, перахрысцiўшыся. — Там былi
французскiя могiлкi, пакуль iх не разбурылi, не пазаворвалi. Людзям што? Далi
загад — яны i рабiлi непатрэбнае. А цяпер?.. Хто ведае, што там былi французскiя могiлкi?
— А чаму поле называецца Лiтвiнскiм? — запытаўся зацiкаўлены Анатоль,
падсоўваючыся блiжэй да стала.
— А як яму называцца? Лiтвiнскае ды й годзе... — Бабуля iзноў перахрысцiлася i прысела да печы. — Сябар твой Мiкола нядаўна заходзiў, пра цябе
пытаў. Зачакалiся, вiдаць. Так што перакусi з дарогi i iдзi.
— А дзед куды падзеўся, штосьцi доўга яго няма? — пацiкавiўся ўнук.
— У суседа Алёшкi затрымлiваецца. Хутка прыйдзе, куды яму падзецца.
Тут побач, недалёка. Карова целiцца, то паклiкалi. Зноў будуць частаваць... —
незадаволена прагаварыла бабуля.

***
Разыходзiцца пачалi пад самую ранiцу, стамiўшыся ад застолля i танцаў.
Надзею ў суседнюю вёску надумаў правесцi Анатоль, хаця дзяўчына крыху i
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ўпарцiлася. Казала: «Я сама дарогу ведаю!» Але ноч ёсць ноч. I два кiламетры — таксама дарога.
Праўду сказаць, студэнту да спадобы была Надзея, хаця нiякiх сур'ёзных
планаў наконт яе ён не меў. Так, зямлячка, сяброўка.
Анатоль з Надзеяй выйшлi праз гарод на загуменне, дзе дарога не так была
занесена снегам. Праз поле i калгасны сад вiднелася цёмная паласа суседняй, Надзеiнай, вёскi. Варта сказаць, бацька дзяўчыны, як i Анатолеў, у гады
вайны былi на фронце, больш таго, ваявалi ў адным падраздзяленнi, пераможна дайшлi да Берлiна, хаця вярнулiся дамоў зраненыя.
Анатолеў бацька вельмi хацеў, каб малодшы сын ажанiўся з дачкой сябра,
але сэрцу не загадаеш. Затое таварыскiя адносiны памiж хлопцам i дзяўчынай — скажам, забягаючы наперад, — падтрымлiвалiся да таго часу, пакуль
Надзея не выйшла замуж i не пераехала ў сталiцу.
У небе зiхацелi зоркi, стаяла цiшыня, толькi марознае паветра нагадвала аб
пары года. Да Надзеiнай вёскi было рукой падаць, ды толькi яны не спяшалiся,
не было чаго.
— А што ты, Анатоль, так захацеў сустракаць Новы год з намi? Няўжо ў горадзе не цiкава? — запыталася дзяўчына, прыгожа ўсмiхаючыся блакiтнымi
вачыма. — Мо няма з кiм?..
— Я студэнт. Дзяўчат хапае i ў групе, i на курсе. Ды толькi вось нешта пацягнула на радзiму. А што ты прыйдзеш, я не чакаў. Тым больш прыемна.
Пабачылiся, паўспамiналi. Усё ж 2000-ы. — Анатоль гаварыў з дзяўчынаю як
з сястрою.
— А ў мяне не склалася ў горадзе сустракаць Новы год: жанiх не змог. То я
i махнула да бацькоў.
Неўзабаве апынулiся на пагорку, праз якi дарога кiравалася да нiзiны.
— Вось мы i на сярэдзiне Лiтвiнскага поля, — Надзея прыпынiлася, павярнулася ў бок лесу, да якога прытулiлася частка поля. — Магчыма, на французскiх могiлках. Думаю, i твае расказвалi. Бацька гаварыў, што, калi капалi
зямлю пад сiласныя ямы, дык знаходзiлi парэшткi салдат, прадметы вайсковай амунiцыi, побыту. Я цiкавiлася ў гiсторыкаў: непадалёку адбылася бiтва,
у якой шмат страт панеслi абодва бакi... Дзяўчына прыцiхла, нiбыта на ўроку
ў школе. — Вось далей вёска Лiтвiнкi, дык гэтае поле, пэўна, i пачынаецца
адтуль, як i рачулка. Так што зараз мы знаходзiмся з табой у цэнтры гiстарычнага месца.
Зусiм нечакана на фоне цёмнага лесу паўстала высозная постаць ружовага
колеру, завiсла над полем нерухома i цiха.
Яна на вачах пашырылася, паўстала сцяной, якая раптам успыхнула яркiм,
як пры выбуху, святлом, пачала апускацца долу i рухацца па снезе ў напрамку
Анатоля i Надзеi, у якiх сэрцы гатовыя былi выскачыць з грудзей...
Сярод поля ў цемры ночы з'явiлася шырокая ружовая паласа. I хлопец з
дзяўчынаю апынулiся на ёй як на рушнiку, што пралёг сярод Лiтвiнскага поля.
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Яны знерухомелi, прыраслi да снегу так, што не маглi варухнуцца. Тое, што
адбылося далей, нi Надзя нi Анатоль ужо не памяталi — абое страцiлi прытомнасць. А калi яна пачала вяртацца, то скрозь туман убачылi сябе цi то ў
дзiўным сне, цi то зусiм у iншым часе.

***
Малады вой са светлавалосай дзяўчынай стаялi на пагорку ля старых
дубоў, што агiналi ўзвышша сярод вялiкага поля, якое разыходзiлася ва ўсе
бакi, упiраючыся ў лес i балота... Непадалёк узвышалася драўляная царква,
за якой, крыху далей, вiднелася паселiшча.
Густы туман нячутна плыў ад шырокай балотнай нiзiны, блытаўся ў
голлi дубоў i асядаў далей у лагчыне, дзе ў высокiх травах i хмызняках блiшчэла цёплая ранiшняя вада. Толькi-толькi пачало ўзыходзiць сонца, абвяшчаючы людзям, птушкам i раслiнам пачатак новага дня.
Анатоль, так клiкалi воя, моцна сцiскаючы ў левай руцэ дзiду i лук, нахiлiўся да дзяўчыны:
— Надзея, нешта вельмi цiха навокал... Гэта мяне палохае... Мо дарма
ты адзела баявыя даспехi?.. Пад нашым сонцам хутка будзе спякотна.
Дзяўчына павярнула галаву, усмiхнулася блакiтнымi вачыма:
— Ты таксама не ў адной кашулi!.. Трэба, каб здалёк было вiдаць, што
мы — не тутэйшыя сяляне, а — воi!.. — Дзяўчына з гонарам правяла даланёю правай рукi па даспехах, апусцiла яе да шаблi на левым баку. Ружовыя
сонечныя плямы блiснулi на метале.
Напярэдаднi прыскакаў на канi баявы сябар Анатоля Мiкiта, якi паведамiў
пра войска чужынцаў, што рухаецца з захаду...
Малады вой глядзеў на захад, дзе ў кропельках расы на траве i лiстоце
адбiвалiся першыя сонечныя промнi залацiста-чырвонага колеру. Цiшыню
ледзь-ледзь парушалi першыя галасы птушак.
Анатоль раптам заўважыў удалечынi ледзь прыкметны рух: нешта наблiжалася ў напрамку песелiшча правей балотнай нiзiны.
— Што там? — запытала дзяўчына, пазiраючы то на захад, то на Анатоля.
— Там, на даляглядзе, адбiваюцца сонечныя промнi на даспехах. Падаецца
мне, што гэта варожае войска, пра якое ўчора гаварыў Мiкiта, — насцярожана сказаў Анатоль i пераклаў дзiду ў правую руку, узняў яе ўверх над галавой.
— Будзем пiльна сачыць. Магчыма, гэта ворагi, якiя вырашылi заваяваць
наша паселiшча... Калi што, трэба будзе тэрмiнова папярэдзiць людзей...
...Невядомае войска прыпынiлася ў нiзiне непадалёку ад пагорка. Баявыя
шыхты прынялi больш пагрозлiвыя абрысы. Было невядома, што чакаць ад
чужынцаў?
Праз некаторы час ад агульнай масы аддзялiлiся тры вершнiкi, якiя пачалi
наблiжацца да пагорка.
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Калi вершнiкi спынiлiся, адзiн з iх, багацей чым iншыя апрануты i добра
ўзброены, праз талмачоў уступiў у размову з маладым воем. Дзяўчына стаяла побач, па-ранейшаму абапiраючыся рукою на шаблю, што паблiсвала
пад ранiшнiм сонцам...
... — Мы шукаем новыя землi для нашага старажытнага роду, мы вам
не ворагi. Калi дамовiмся — то будзем суседзямi... — Чужынец у багатым
адзеннi гаварыў голасна, з сур'ёзным выразам твару, на якiм адбiлася моцная стомленнасць. Увесь гэты час малады вой трымаў дзiду ў правай руцэ
вострым канцом угору i ўважлiва слухаў чужынца. На яго твары не таргануўся нi адзiн мускул.
Па ўсiм было вiдаць, што войска не жадае вайны: людзi ў баявых даспехах
у пошуках прыстанiшча рухаюцца па зямлi з мiрам.
Вастрыё дзiды Анатоля блiшчэла на фоне блакiтнага неба, серабром пералiвалася ў святле летняга ранку. Невядомае войска чакала мiрных перамоў. I ў iх, так было наканавана лёсам, павiнны былi прыняць удзел малады
вой з дзяўчынаю.

***
У марозным паветры стаяла цiшыня новагодняй ночы. У блiзкiх вёсках дзенiдзе блiшчэлi жоўтымi агеньчыкамi вокны дамоў. Новы год паступова набiраў
хаду.
— Нешта незразумелае адбылося з намi, цi гэта пасля шампанскага? Я бачыла дзiўны сон пра мiнуўшчыну, дзе мы былi галоўнымi дзеючымi асобамi...
мiстыка ды i толькi... — са здзiўленнем, нават страхам прагаварыла Надзея,
моцна трымаючы Анатоля за руку. — Ты што на гэта скажаш?..
— Мы знаходзiмся пасярод Лiтвiнскага поля. Ужо ўчора ўвечары тут пачалося нешта невытлумачальнае: я правалiўся ў пастку на ўскрайку. Лiчу, што
i ўчарашняе, i тое, што адбылося з намi цяпер, — гэта рэха нашай зямлi, рэха гiстарычнага мiнулага, напамiн пра падзеi, якiя тут адбывалiся. Мы мала
ведаем гiсторыю свайго краю. Таму, пэўна, Лiтвiнскае поле напомнiла нам
яе. Вiдаць, прыйшоў час. А на твае словы скажу, што я таксама бачыў такi ж
сон. — Анатоль пацёр пальчаткай твар, расправiў вусы, з усмешкай паглядзеў
на дзяўчыну: — Вось бачыш, якiя прыгоды напаткалi нас у Новагоднюю ноч.
Калi б прадчувала, што так адбудзецца, дык наўрад цi выйшла б з хаты. Але
не бойся, пакуль мы разам...
— Пэўна, усё роўна пайшла б, бо хто звяртае ўвагу на прадчуваннi.
У гэты момант нiбыта маланкай асляпiла абодвух, Анатоль i Надзея iзноў
страцiлi адчуванне рэальнасцi...
...Анатоль нiбыта прачнуўся пасля таго, як правалiўся ў глыбокi сон. Але як
можна заснуць на марозе, застаючыся стаяць на нагах.
Хлопец, апрытомнеўшы, не пабачыў побач дзяўчыну. Ён крутануўся, але
яе не было. Крыкнуў: — Надзея, ты дзе?!.
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Марозная цiшыня нiбыта варухнулася, адгукнулася звонам у вушах.
«Лiтвiнскае поле пасылае новы iспыт...» — падумаў Анатоль, разважаючы,
што рабiць далей. Раптам ён пачуў знаёмы голас з боку поля, ад таго самага
месца, дзе ён увечары правалiўся ў ямiну-пастку...
Напрамкi колькi сiлы пабег ён на голас, правальваючыся па пояс у сумёты.
«Мо гэта поле такiм чынам папярэджвае аб нечым важным альбо перасцерагае,» — думаў хлопец.
Навокал стаяла такая цiшыня, нiбыта паветра наструнiлася, насцярожылася ў чаканнi нейкай асаблiвай падзеi, ад якой будзе залежыць лёс усёй краiны,
а то i ўвогуле ўсяго сусвету...
— Анатоль!.. — пачуўся перапужаны голас Надзеi амаль што побач. — Анатоль, ты дзе?!.
Дзяўчына апынулася ў той жа пастцы, што i яе сябар, i анiяк не магла з яе
выбрацца.
— Ты як тут апынулася? — прыглушана запытаў Анатоль, падпаўзаючы да
дзяўчыны, нiбыта па тонкiм лёдзе да палонкi. — Нешта з намi адбылося на
ружовай паласе снегу. Мы разам апынулiся ў iншым часе: сталi ўдзельнiкамi
гiстарычных падзей! — узбуджана гаварыў хлопец, дацягваючыся ўжо да рукi
Надзеi.
Нарэшце яны апынулiся побач. Вываляныя ў зямлi i снезе, маладыя людзi
цёмнымi плямамi чарнелi сярод белага Лiтвiнскага поля, што звiнела спакоем
у марознай цiшы.
— Там, унiзе, нешта знаходзiцца. Я правалiлася ў нейкае скляпенне, але
ўдалося затрымацца, канчаткова не рухнуць у бездань. I хустка мая там засталася... — дзяўчына са страхам прытулiлася да Анатоля.
— Зараз я дастану, пачакай, крыху аддыхаюся... — хлопец на хвiлiну прыцiх.
— Не ўсё так проста ў гэтым жыццi, Надзея! — сказаў роздумна праз якi
час. — Зразумела адно: нешта дзiўнае, невытлумачальнае адбываецца тут i
цяпер. Я пайду прынясу якую жардзiну на ўсялякi выпадак, а ты пачакай хвiлiну-другую. Калi раптам правалюся, дык падасi мне. — Анатоль пайшоў у бок
лясной пасадкi, зламаў i прыцягнуў да ямiны тонкую бярэзiнку. — Цяпер мы
ўзброены, — усмiхнуўся ён. — Во, новагоднiя прыгоды! Каб толькi хутчэй выбрацца на дарогу, бо не май месяц.
— Я ўжо супакоiлася, хаця, прызнацца, вельмi страшна было, калi ружовая
паласа на снезе пацягнула мяне за сабой. А паперад сябе я бачыла шэра-ружовую постаць. Падумала была, што гэта ты, ап'янеўшы, пайшоў куды вочы
бачаць, вырашыла дагнаць i павярнуць дадому. Хаця ўсё, ты ж сам бачыў,
пачалося з яркага ўсплеску святла.
Ямiнай-пасткай, упэўнiўся Анатоль, стаў нейкi стары склеп з абвалiўшымся
верхам — пэўна, дашчэнту згнiлi бярвёны, на якiх ён трымаўся. Унiзе хлопец
намацаў вялiкi цяжкi скрутак, якi аказаўся скураным мяшком, пацiху вывалак
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яго на паверхню. А яшчэ адшукаў Надзеiну пуховую хустку, за што дзяўчына
была яму асаблiва ўдзячная.
Не звяртаючы ўвагу на мароз, узбуджаныя, стомленыя ад прыгод i бяссоння, Анатоль з Надзеяй асцярожна развязалi мяшок. Раптам блiснулi металiчныя дэталi зброi: там былi дзве багата аздобленыя золатам i серабром
шаблi i два пiсталеты. Знайшлася ў скураным мяху i важкая металiчная скрынка ды яшчэ нейкая драбяза.
— Што будзем рабiць з гэтым скарбам? — усхвалявана запытала Надзея. — Гэта рэчы не шэраговага воiна.
— Занясём да дзеда. Iншага варыянта няма. Ды i пакуль цёмна, нiхто нас
не пабачыць, — прапанаваў Анатоль.
— А мне што рабiць? — запытала дзяўчына. — Я хачу дахаты. Бацькi будуць хвалявацца.
— Я правяду цябе дамоў пазней, думаю, да свiтання паспеем, — супакоiў
Анатоль. — Альбо пераначуеш у каго з сябровак..
...Раптам знiзу, з ямiны-пасткi, блiснула святло, нiбыта нехта там, у скляпеннi, уключыў моцны лiхтар.
Успышка святла прымусiла хлопца з дзяўчынаю аслупянець. А з-пад снегу
павольна выплыў невялiчкi ружова-блакiтны шар, якi пацiху павялiчваўся ў
памерах, падымаючыся ў начное неба, дзе неўзабаве завiс, засвяцiўся над
Лiтвiнскiм полем. Нечакана нешта скрыгатнула i шар мiргнуў, ледзь чутна выбухнуў, асляпляльна асвяцiўшы наваколле ружова-блакiтным святлом. Пасля
ператварыўся ў ружова-блакiтнага вершнiка, якi з узнятым мячом нячутна паiмчаўся на захад, паступова страчваючы свае абрысы.
— Пагоня!.. — толькi i змог вымавiць Анатоль, сцiскаючы Надзею за плечы
i адчуваючы яе ўзбуджанасць.

***
З узыходам сонца, калi ўжо добра развiднела i пачаў адлiк часу новы год,
дзед Васiль пайшоў у хлеў да каровы: трэба было даць ёй сена, напаiць. Для
гаспадара гэта даўно стала звыклым.
Наваколле сцiшылася пад бялюткiм снегам, якi сляпiў старэчыя вочы. Пачынаўся першы дзень новага года, новага тысячагоддзя...
Васiль, як i кожны дзень, адчынiў дзверы ў хлеў, паклаў карове сена, паставiў на зэдлiк вядро з вадою, а сам выйшаў на гарод, глянуў у бок суседняй
вёскi, на захад. Ён зранку меў даўнюю звычку глядзець у той бок, дзе заходзiла сонца, дзе жыў старэйшы сын з унукамi. Раптам мужчыне падалося, што
высока ў небе мiльганула над полем выява ружова-блакiтнага вершнiка. Ён
пранёсся ў тым жа напрамку. Як i мiнулай ранiцай слалася на яго шляху ружовая сцежка. Дзед ажно закашляўся ад здзiўлення. Вершнiк з высока ўзнятым
мячом пранёсся нiбы павеў ветру, як празрыстая аблачына, пакiнуўшы ледзь
прыкметны ружаваты след. Менавiта такi мiнулым ранкам бачыў дзед на ста-
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рым Лiтвiнскiм полi. «Усё некалi вяртаецца...» — падумаў ён. Былi ў свае часы
i ў яго спраўныя конi, але каб такiя — дзе там.
Вярнуўшыся ў хату, дзед Васiль расказаў старой пра каляровае дзiва, што
зноў убачылася яму.
— Ты ўжо зусiм здурэў ад свайго курыва! — адмахнулася тая, перастаўляючы на прыпечку чыгуны.
Першы дзень новага тысячагоддзя толькi пачынаўся, сонечным святлом
заглядаючы ў вокны векавой хаты. Гаспадар прысеў на лаву ля акна (любiмае
месца), закурыў, паглыбiўся ў свае старэчыя думкi.
У куце каля дзвярэй стаялi загорнутыя ў зеленаватую тканiнiну, падобную
да скуры, старадаўнiя рэчы, прынесеныя пад ранiцу ўнукам.
2018 г.

Вiнцэсь Мудроў
празаiк. Аўтар кнiг прозы: «Жанчыны ля басейна»,
«Гiсторыя аднаго злачынства», «Зiмовыя сны»,
«Ператвораныя ў попел», «Альбом сямейны» i iнш.
Нарадзiўся ў 1953 годзе ў Полацку. Жыве ў Полацку.
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У Вiльнi
Пасля трэцяй «пары» Мiшку перахапiў на iнстытуцкiм калiдоры куратар i
папрасiў адведаць аднагрупнiка, якi трэцi дзень не прыходзiў на заняткi. I хаця
Мiшка меў iншыя планы, аднак мусiў, не заходзячы да дому, ехаць у перапоўненым аўтобусе на другi канец горада. Лёшка Рындзюк, так звалi аднагрупнiка, здымаў пакой у прыватным сектары. Некалi Мiшка да яго заходзiў, ды гэта
даўно было, яшчэ на першым курсе. Адно i запомнiў, што на хаце былi сiнiя
аканiцы. Па тых аканiцах i знайшоў Лёшкава жытло, тры цi нават чатыры разы
абышоўшы Трэцi Савецкi завулак. Да веснiц была прыбiтая пакарабачаная
бляха з выявай сабачай галавы. Мiшка з насцярогай увайшоў на разлеглы,
пасыпаны бiтай цэглай двор, але сабака не падаваў знаку. Можа, акалеў, а
можа яго зусiм тут нiколi не было.
Дзверы адчынiў рудавалосы падшыванец, вiдаць, сын гаспадароў. Пачуўшы, што госцю патрэбны Аляксей Рындзюк, ён моўчкi тузануў чупрынай.
Аляксей Рындзюк ляжаў у бакавым пакойчыку, на ложку з панцырнай сеткай, i гучна хроп. Пад ложкам была разасланая газета, на якой сушылiся, рассыпаныя дробнымi камякамi, пiўныя дрожджы.
«Дзе ён iх бярэ?» — паспеў падумаць Мiшка, перш чым кашлянуць у жменю.
Жалезны ложак рыпнуў, Лёшка пацягнуўся i толькi тады заўважыў госця.
— О! Каго я бачу! — выгукнуў Рындзюк пасля адчайдушнага позеху. — Цi
не Эдуард Ягуаравiч прыслаў?
— Ён, хто ж яшчэ, — буркнуў Мiшка. Iхняга куратара звалi Эдуардам Януаравiчам, але студэнты крыху падкарэктавалi iмя па-бацьку.
— Захварэў? — запытаўся Мiшка.
— Не зусiм. Проста цяжкая паездка выдалася.
— Паездка? Куды?
— Табе скажы, а ты Ягуаравiчу настукаеш.
Мiшка пакрыўджана замаўчаў, памкнуўся да дзвярэй, а ўзяўшыся за дзвярную ручку, спытаў:
— А дрожджы дзе купляеце?
Убачыўшы, што госць пакрыўдзiўся, Лёшка звесiў з ложка жылiстыя лыткi,
выцягнуў з кiшэнi штаноў пачак нетутэйшых цыгарэт, працягнуў госцю. Яны
зрабiлi па зацяжцы, i Лёшка разам з дымам выдыхнуў:
— Лiтоўскiя. У Вiльнюс па дрожджы ездзiў.
Мiшкава мацi па святах пякла булкi з абаранкамi. Але закiнула гэтую справу: не было дражджэй. Iх цяпер днём са свечкай не знойдзеш. «Усё з-за самагоншчыкаў. Яны дрожджы скупляюць», — казала мацi. Згадаўшы матчыны
словы, госць спахмурнеў.
— Самагонку гонiш?
— Нават не ўяўляю — як яе гнаць, — Лёшка, не выпускаючы з зубоў цыгарэты, нацягнуў на азадак порткi.
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— А што вы з дражджамi робiце?
— Гаспадыня прадае. Цiшком, вядома.
— Спекуляцыя? — голас Мiшкавы набыў пагрозлiвае адценне.
— А ты хацеў, каб мы дрожджы за светам набылi, на сваiм гарбе, ад мянтоў
хаваючыся, прывезлi i прадалi за тое, за што купiлi? — Лёшка з жарсцю раздушыў у бляшанцы з-пад халвы недапалак. — У цябе, дарэчы, бацькi ёсць?
— Ёсць. А прычым тут гэта? — госць таксама здушыў цыгарэту.
— А пры тым, што жывеш у сваёй хаце на ўсiм гатовым. А я без бацькi рос.
I мацi раз на месяц пяцёрку прышле, а бывае i не прышле. На першым курсе
наогул галадаваў. I дрожджы, кажу табе, не я, а гаспадыня прадае. Ёй мараль
пачытай.
Мiшка пацёр лабацiну. Дарма ён, сапраўды, згадаў пра спекуляцыю. Аднагрупнiку сапраўды не пазайздросцiш. Бацька на цалiне загiнуў. Ехаў на трактары праз замерзлую раку, а лёд трэснуў. А мацi, нiбыта, на iнвалiдную пенсiю
жыве.
— I што, за пакой не плацiш? — спытаў Мiшка. Спытаў проста так, каб улагодзiць сiтуацыю.
— Вядома, не плачу. Апошнiм часам наогул на грошы ўзбiўся. Зiрнi, — Лёшка кiўнуў у бок вакна.
На падвоканнi стаяў транзiстар з выцягнутай амаль да столi антэнай.
— Ух ты, — з лiслiвымi ноткамi мовiў госць, узяўшы прымач у рукi. Мiшка
i сам прагнуў такi набыць, але мацi не давала грошай, ды i ў продажы iх не
было.
— «ВЭФ-Спiдола-10». Экспартны варыянт, — паведамiў Лёшка, прыпалiўшы новую цыгарэту.
Госць агледзеў транзiстар з усiх бакоў. Пра экспартны варыянт Рындзюк,
зразумела, загнуў. Але ўсё адно рэч файная.
— У Вiльнюсе купiў?
— Там, вядома. У нас транзiстараў наогул у продажы няма.
— Шкада толькi — далёка ехаць да таго Вiльнюса, — Лёшка ўключыў прыймач. Гучала перадача з цыклу «Ленiнскi ўнiверсiтэт мiльёнаў».
— Ды што там далёкага... У суботу звечара залазiш у цягнiк, ранiцай ужо
там. Дзень ходзiш па крамах, увечары зноў лезеш у вагон i дасвеццем убiваешся ў хату. Сёрбнуў гарбаты — i на заняткi выправiўся.
— А чаму цябе два днi не было? — Мiшка ссунуў, а потым зноў выцягнуў
антэну.
— Гаспадыня папрасiла сыну куртку набыць. Усю ноч на вакзале кантаваўся, а зранку на кiрмаш пабег. Ён у iх там а пятай гадзiне адчыняецца. Толькi
па-цёмнаму i прадаюць. А прымяраюць што, дык газеты паляць. I азiраюцца,
бо можа мiлiцыя наскочыць. Так што, лiчы, двое сутак не спаў.
Мiшка крутнуў ручку настройкi. Загучала перадача «Распавядаюць ветэраны».
— А ты хоць быў у Вiльнюсе? — запытаўся Лёшка.
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— Не даводзiлася, — уздыхнуў госць.
— Дзiўны горад. Касцёл на касцёле. I навошта iм столькi? — Лёшка спехам
дасмактаў цыгарэту. — Што ты слухаеш, далiбог, — узяўшы прыймач, Рындзюк
пераключыў дыяпазоны i прастора напоўнiлася зычным голасам нейкай польскай спявачкi. Песня была тэмпавая i запрашала зараз жа пусцiцца ў скокi.
— Хелена Майданец. Заўсёды гэтым часам Варшаву слухаю, — паведамiў
шчаслiвы ўладальнiк «Спiдолы» i, адчынiўшы дзверы, крыкнуў: — Пеця!
У дзвярной пройме ўзнiк той самы рудавалосы, стрыжаны пад бобрык хлопец.
— Куртка падышла? — Лёшка нацягнуў праз голаў кашулю.
— Падышла, — адказаў падшыванец.
— А што больш за ўсё ў Лiтве спадабалася?
— Лядай! — выгукнуў Пеця i прычынiў дзверы.
— Сын гаспадынi. Увiшны хлопец. Цэлы год прасiў, каб я яго ў Вiльнюс
узяў. Нарэшце, улетку з'ездзiлi.
— А што такое «лядай»? — Мiшка прыцiшыў галасiстую польку.
— Марозiва па-лiтоўску.
— А ты ведаеш лiтоўскую мову? — у Мiшкавым голасе прагучала лёгкая
панiка.
— Ведаць — не ведаю, але прадавачцы сказаць сёе-тое магу. Лiтоўцы расейцаў не надта любяць, таму даводзiцца па-iхняму шпрэхаць.
— А як да беларусаў ставяцца? — перабiў Мiшка.
— Для iх што расеец, што беларус — адна халера. Але варта пару словаў
завярнуць па-лiтоўску — i да цябе ўжо iншае стаўленне. Скажам, дражджэй па
дваццаць пачак даюць. А мне трэба мiнiмум шэсьдзясят. Скажаш: «Прашаў
мелес. Трысдяшымт пакяту». Яна i сыпане. Гадзiнку паблукаеш, яшчэ трыццаць пачак дасць. А некаторым нашым, якiя другiм разам чаргу займаюць,
могуць i не даць. Там, дарэчы, адны бульбашы таўкуцца. Толькi аднойчы лiтоўца бачыў. Гэта ён мне i напiсаў на цыгарэтным пачку — што трэба казаць
прадавачцы.
— Дык цяжка цягнуць столькi.
— А ты думаў... Пачкi, праўда, не такiя вялiкiя, як у нас, ды ўсё адно: валачэш, i рукi адрываюцца. I пруся з гарадской ускраiны. Там у iх дражджавы
завод, а пры iм крама.
Транзiстар каротка затрашчаў, заспяваў прыемным барытонам.
— Ежы Паломскi, — Лёшка паддаў гучнасцi. Ён, падобна, ведаў па галасах
усiх польскiх выканаўцаў. — Наступным заездам магу i цябе ўзяць.
Лёшка, нiбыта нешта прыгадаўшы, выставiў угору палец: — Зараз чымсьцi
пачастую, — Рындзюк выбег з пакою i неўзабаве паўстаў са скiбкай чорнага
хлеба.
— Ды я не галодны, — прагугнiў госць.
— Смаката! Лiтоўскi хлеб. У нас такога зроду не выпекуць. Хоць i еду нагружаны, абавязкова бохан прыхоплiваю.
Хлеб i сапраўды смакаваў. I галавакружна пах кменам.
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— Ну, едзем? Цi ты Ягуаравiча баiшся?
Такое пытанне пакрыўдзiла госця. Ён перастаў жаваць, працягнуў аднагрупнiку руку, i Лёшка ляпнуў па ёй далонню.
Людзей у вагоне як завязаць.
«За каўбасой едуць», — прамармытаў Лёшка, прабiраючыся па праходзе.
Прабiўшыся ў канец вагона, з краканнем узлезлi на верхнiя палiцы. Мiшка хацеў узяць пасцель, але спадарожнiк паведамiў, што студэнты мусяць спаць на
голых дошках, зняў швэдар, скамячыў i, паклаўшы пад клуб, тут жа засоп, тыцнуўшыся носам у перабойку. Звыкся спаць у цягнiках без сеннiка. Мiшка таксама павярнуўся тварам да перабойкi i адчуў, што задыхаецца. Ён кульнуўся
на спiну, расшпiлiў гузiкi на кашулi, суцiшыўся ў паставе нябожчыка. Вагонныя
дзверы сюд-туд адчынялiся, краналiся пяткi i, дыхнуўшы пахам прыбiральнi, з
грукатам зачынялiся.
«Дарма назваў Рындзюка спекулянтам, — падумаў Мiшка, мружачыся на
лямпачку, якая кволiлася на столi, — пакуль да Вiльнюса даедзеш — памерцi
можна ад задухi».
Цягнiк скрануўся з месца, набраў хуткасць i дыхаць стала лягчэй. Але ўзнiкла новая праблема: з ваконнай шчылiны пачаў дзьмуць струмок халоднага
паветра, i давялося прыцiснуць да шчылiны палiтон.
На доле дзве пасажыркi нявызначанага веку суцiшна перамаўлялiся. У адной быў голас па-старэчы шапялявы, а ў другой па-маладому гамзаты i размаўляла яна на трасянцы.
— А «доктарская» ў iх прадаецца?
— Прадаецца. I «доктарская», i «кракаўская», i мясныя рулеты выкiдваюць.
Але што прыдумалi: ад ранiцы штосьцi прададуць, а потым здымаюць з прылаўкаў. А ўвечары, як мы з'язджаем, зноў прадаюць. Для сваiх толькi.
— Што робяць, паскуды. Жывуць за наш кошт, i яшчэ каўбасу хаваюць.
— Страшэнныя нацыяналiсты. Спытаеш што ў прадаўшчыцы, а яна табе палiтоўску. А пацiкавiшся на вулiцы — як прайсцi да вакзала? — а яны ў другi бок
пакажуць. У Вiльнюсе, дзякуй богу, нашых многа. А заедзь у Каўнас — там наогул рускага слова не пачуеш. З маёй працы туды ездзiлi, так нiчога i не купiлi.
«А чаго прэшся да тых нацыяналiстаў? Вунь, лiтоўцы да нас не ездзяць i
выдатна сябе пачуваюць», — з гэтаю думкаю Мiшка заплюшчыў вочы, намагаючыся заснуць, ды як заснеш, калi вагонныя дзверы безупынку грукалi, ды
так, што дрыжэла перабойка.
Тужлiва тахкалi колы, квола свяцiла лямпачка пад столлю, панылыя думкi
лезлi ў галаву. Мiшка згадаў, як пару гадоў таму мацi ездзiла ў Вiльнюс — у
iх на заводзе арганiзавалi выправу па славутых вiльнюскiх мясцiнах. Увечары
ён мусiў сустрэць аўтобус, каб дапамагчы данесцi сумкi, бо мацi мерылася
набыць у лiтоўскай сталiцы якiх харчоў. А дзявятай гадзiне вечара блакiтны
«Лаз» спынiўся каля будынка заводакiраўнiцтва. Мiшка падышоў да пярэднiх
дзвярэй, але тыя чамусьцi адчынiлiся толькi напалову. Вiдаць, iх нехта трымаў. За пыльнымi аўтобуснымi шыбамi варушылiся цёмныя постацi, чулiся
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жаночы вiскат i глухiя мужчынскiя мацюгi. Неўзабаве дзверы адчынiлiся напоўнiцу, з iх спачатку пасыпалiся пустыя бутэлькi, а потым выкулiўся ўпiты
дзядзька. Згубiўшы белы капронавы капялюш, дзядзька прабег па iнерцыi некалькi метраў i зарыўся лысай галавой ў кветнiк. Следам за iм з аўтобуса пнуўся выйсцi чарнавалосы мацак у падзёртай на пупе нейлонавай кашулi. Аднак
мацака трымалi за шыю, а той, барвовы ад натугi, вырываўся, i слаў праклёны
на адрас лысага дзядзькi.
«Нап'юцца, тады бiцца пачынаюць», — прамовiла мацi калi вылезла з аўтобуса. Бiлiся, як высветлiлася, майстар механiчнага цэха з начальнiкам аддзела тэхнiчнага кантролю. Надоечы ў цэху адбыўся партсход, на якiм абмяркоўвалi заяву майстра на ўступленне ў партыю, а начальнiк АТК заявiў,
што майстар развёўся з жонкай, не выпiсваў газет, i заяву адклалi ў бок. Вось
пакрыўджаны майстар i даў волю эмоцыям.
Дома Мiшка з бацькам разбiралi хатулi з прысмакамi. Нiякiх славутых мясцiнаў экскурсанты, вядома ж, не наведвалi. Увесь час сноўдалi па крамах ды
лаялiся з iншымi пакупнiкамi. Пры гэтым матчына сяброўка, з якой разам працавалi, атрымала пустой сумкай па галаве. «Маня ўсю ноч фрызуру рабiла, а
выйшла з крамы ўскудлачаная як баба Каргота», — са смяшком выдала мацi.
«А навошта бохан хлеба везла?» — спытаў бацька. «Пакаштуй, i ўсе пытаннi
знiкнуць», — матчын голас, што гучаў у свядомасцi, заглушыў басавiты гудок
цеплавоза. Вагон пачало кiдаць у бакi, i Мiшка схапiўся рукой за край палiцы.
Пасажыркi на доле ацiхлi, адно дзверы па-ранейшаму гучна грукалi, i водар
прыбiральнi па-ранейшаму казытаў ноздры.
«Бiлася Маня, вiдаць, не з лiтоўкай, а з такой жа экскурсанткай, толькi з iншага аўтобуса», — падумаў Мiшка, прыслухоўваючыся да перастуку вагонных
колаў. Перастук рабiўся ўсё больш павольным: цягнiк пад'язджаў да станцыi.
Што думаюць беларусы пра лiтоўцаў растлумачыла цётка з нiжняй палiцы. А
што думаюць лiтоўцы пра беларусаў? А што яны могуць думаць, убачыўшы
расхлiстаных цётак у чарзе па каўбасу. А зрабi лiтоўка заўвагу — адразу нацыяналiсткай назавуць. У нас затое анiводнага нацыяналiста. Адно называемся
беларусамi, а беларускага — анiчога за душой. У школе родную лiтаратуру
вывучалi. Такое ўражанне, што хрэстаматыi нейкая сволач складала. Напхалi
туды такiх твораў, ад якiх млосна робiцца. Прачытае вучань Глебку з Лыньковым — i да канца дзён сваiх не возьме ў рукi беларускую кнiжку. I Рындзюк
беларускага слова гiдзiцца. Кажа, што гэта мова затурканых сялянаў, i яе не
варта адраджаць. I што калi ў iнстытуце i з'явiцца сапраўдны беларус, яго
вомiгам на ўлiк паставяць. Нездарма ж на курсе стукач ёсць. Вучыцца ў паралельнай групе.
Пройма ад вакна краналася плечука, напорлiва лезла за каршэнь. Небарака скурчыўся, накрыўся палiтонам, а на голаў уздзеў пустую сумку, якую ўзяў
у дарогу.
— Ну як, спекулянт, выспаўся? — запытаўся Лёшка, калi дарэшты акалелы
напарнiк споўз з верхняй палiцы.
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Замест адказу напарнiк памацаў правы клуб.
— Косткi баляць? Я звычайна швэдар пад клуб падкладаю.
Пасажыркi на доле здалi пасцелi i пiлi гарбату. У вагоне гарэла святло, а за
вокнамi панаваў шары прыцемак. Мiшка хацеў замовiць шклянку гарбаты, але
Лёшка сказаў, што падсiлкуюцца ў вакзальным буфеце.
... У буфеце яны ўзялi па тры сасiскi з гарчыцай i па кубку кавы з трыма
тонкiмi пляйстрамi сыру.
— Бачыш рознiцу? Кава ў кубку, i кубак на сподку. Як у лепшых дамах Ландону. А на мiнскiм вакзале замест кавы жалудовую бурду падаюць у мутнай
шклянцы.
«У нас кубкi ў першы ж дзень пакрадуць. Разам са сподкамi», — з гэтаю
думкаю Мiшка налёг на сасiскi. Тыя проста раставалi ў роце. Даўно такiх не
каштаваў. Кава таксама смакавала i, галоўнае, надта прыемна пахла.
А вось будынак вакзала не ўразiў. Лёшка казаў, што ў Вiльнюсе ўсё старое
ды забытковае, а перад вачыма паўстала тыповая савецкая спаруда. Хацеў
сказаць пра тое напарнiку, аднак Лёшка ўжо бег да тралейбуса, якi стаяў на
прывакзальным пляцы.
У тралейбусе, як i ў вагоне, поўна народу. Аднак лунаюць зусiм iншыя пахi:
таннага «шыпру», тытунёвага дыму i гарэлачнага перагару. «Як i ў нас», — падумаў Мiшка, але тут з дынамiка пачулася «Кiтас «Летува», i Мiшка ўвабраў
голаў у плечы. Усё ж такi дзiўна i нават страшнавата чуць незнаёмую гаворку.
Дзве кабеты за спiнай аб нечым гучна перамаўлялiся па-свойму. Мiшка думаў,
што яны гамоняць па-лiтоўску, а аказалася, што па-польску. Гэтую мову ён
крыху ведаў: набываў у шапiку часопiс «Пшыязнь» i чытаў са слоўнiкам. Адна
з кабет, ад якой перла часныком, распавядала сяброўцы, як надоечы да яе
прыязджаў стрыечны брат з Беластоку i, набыўшы пяць залатых пярсцёнкаў,
прас i стабiлiзатар для тэлевiзара, таго ж дня з'ехаў дадому.
За шыбай, у ранiшнiм паўзмроку, узнiкла штосьцi падобнае на кардонку
з-пад абутку з кароткiм надпiсам «Lietuva» на фасадзе. З выгляду, кiнатэатр.
Мiшка зацята глядзеў у вокны ў памкненнi пабачыць старыя будынкi, але шыбы запатнелi i праз iх ужо нiчога не было бачна.
Ехалi даволi доўга. У празрыстых пiсягах, што пакрэслiлi шыбы, мiльгацелi
каменныя дамы, потым драўляныя — з абавязковым высокiм мезанiнам, —
нарэшце паплылi стаўбуры каранастых хвояў, якiя падступалi да дарогi.
Яны вылезлi з тралейбуса на канцавым прыпынку, i Лёшка незадаволена
прамармытаў:
— Ужо стаяць, гады.
Наперадзе, у мышастым прыцемку, дымiў высокiм комiнам завод, а перад
iм, прыляпiўшыся да цаглянага муру, стаяла нехлямяжая будова з вузкiм,
як амбразура, вакном. Пад вакном чарнеў людскi збой. Людзi, праўда, не
стаялi, а сядзелi. Здалёк Мiшка не зразумеў — на чым яны сядзяць, а калi
падышлi блiжэй, угледзеў пад азадкамi счарнелыя скрынi з-пад пiва. Чарга
нагадвала тую, якая звычайна таўклася ля пункта здачы шклатары. У Мiш-
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кавым двары быў такi пункт, i там ад самага ранку народ сядзеў на такiх жа
хiсткiх скрынях.
Чарга гаманiла па-расейску. Лёшка ўкiнуў у рот цыгарэту, чыркнуў запалкай, i тут яго нехта аклiкнуў. Высокi чувак у целагрэйцы стаяў перад самым
акенцам i махаў рукой. Лёшка падышоў да знаёмца, парукаўся, прапанаваў
цыгарэту.
— З Маладзечна малец. Каторы раз сустракаю, — Лёшка захлынуўся цыгарэтным дымам, закашляўся, i напарнiк пастукаў яму кулаком па спiне. — Усе
нашы. Лiтоўцаў няма.
Землякi, што сядзелi на хiсткiх скрынях, пажадлiва пазiраючы на вакенца,
выклiкалi ў Мiшкi глухое спачуванне. Ды i як iм не паспачуваць, калi небаракi
прыехалi з-за свету набыць пару кiло дражджэй. Але неўзабаве спачуванне
змянiлася палкiм абурэннем. Уласна, хто гэтыя людзi? Спекулянты. Прададуць дэфiцыт у тры разы даражэй.
— Слухай, а з чаго робяць дрожджы? — спытаў нечакана для самога сябе
Мiшка.
— З адыходаў цукровай вытворчасцi, — напарнiк з неспакоем глянуў на гадзiннiк. Крама павiнна ўжо была працаваць, а вакенца ўсё не адчынялася.
— А чаму iх няма ў продажы?
— Каб самагонку не гналi. Пачнуць гнаць, i хто тады будзе «чарнiла» жлукцiць? Дзяржава вялiкiх грошай не далiчыцца.
Чым падабаўся Мiшку напарнiк, дык гэта тым, што меў просты адказ на любое, нават самае складанае пытанне.
— Дзiўна: у Лiтве ёсць дрожджы, а ў нас няма...
— Лiтва калiсьцi мела незалежнасць, i дражджэй там, думаю, было пад
завязку. Не дай iх цяпер лiтоўцам — пачнуць думаць: як аднавiць... — чаго
лiтоўцы захочуць аднавiць Лёшка сказаць не паспеў, бо вакенца з грукатам
адчынiлася, i ўсе ўскочылi на ногi. Лёшка пашыбаваў да вакенца, зiрнуў паўзверх людскiх галоў, выглядаючы прадавачку.
— Лiтоўка! — з панiкай выгукнуў Лёшка, калi вярнуўся ў канец чаргi. Ён
сцiшыў голас, каб не пачулi людзi. — Па дваццаць пачак даюць. Мiнулы раз
полька прадавала. Станеш другiм разам у чаргу, потым трэцiм — i возьмеш
колькi душа пажадае. А гэтая нiколi не дасць. «Вас ушэ обслушывала», — перадражнiў Лёшка прадавачку i смачна плюнуў пад ногi.
Чарга была даволi вялiкай ды i рухалася паволi, бо пакупнiкi атрымлiвалi
дваццаць пачак, прасiлi яшчэ, а нiчога не атрымаўшы, адыходзiлi ўбок i пачыналi лаяцца на лiтоўцаў.
— Двiдзяшымт, — прамовiў Мiшка — тое мудрагелiстае слова падказаў напарнiк, — i даўганосая, з фрызурай, падобнай на атамны грыб, прадавачка з
уздыхам сыпанула ў разнасцежаную сумку дваццаць пачкаў дражджэй. Пачкi
былi маленькiя, па сто грамаў вагi.
Мiшка хуценька адышоў ад вакенца i толькi краем вуха чуў, як сябар нешта
казаў прадавачцы па-лiтоўску, а тая трэсла атамным грыбам i гукала: «Сле-
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дуюшчый». Кроў апалiла твар. Мiшку стала раптам сорамна — i за сябе, i за
сваiх землякоў. Ён нават пашкадаваў, што прыпёрся ў Вiльнюс.
Тыя, хто атаварыўся, збiлiся ў кучу. «Сволачы, няшчасных дражджэй шкадуюць», — гучала ў натоўпе.
— Дрэнь справа, — здалёк выгукнуў Лёшка, трымаючы сумку мезеным
пальцам, — мне трэба тры разы па столькi.
Хлопцы ўкiнулi ў рот па цыгарэце, выпусцiлi дым у кiрунку людскога збою.
Народу ў чарзе паменела, але пакуль палiлi, новая партыя жанчын з пустымi сумкамi ды авоськамi выкулiлася з тралейбуса ды кiнулася за дэфiцытам.
Iм насустрач, у бок тралейбуснага прыпынку, клыпаў, прыпадаючы на левую
нагу, сiвенькi дзядок. Параўняўшыся з хлопцамi, дзядок чыркнуў пальцамi па
далонi, просячы агню, i Лёшка з iмпэтам выцягнуў запалкi.
— А вы тутэйшы?
Дзядок моўчкi кiўнуў, рушыў да тралейбуса, i Рындзюк схапiў яго за рукаво. Так яны i шлi, пад ручку, метраў пяцьдзясят: Лёшка нешта казаў, а дзядок
адмоўна, як тая прадавачка, трос галавой ды паказваў рукой на тралейбус.
Нарэшце Рындзюк дастаў з кiшэнi грошы, — i жыхар тутэйшых мясцiн, павагаўшыся, павярнуў назад.
Хвiлiн праз дваццаць дзядок з Лёшкам адвалiлi ад акенца i тутэйшы жыхар з
адчаем ляпнуў далонямi па клубах. Ад прыпынку ад'язджаў чарговы тралейбус.
— Не хвалюйцеся, зараз яшчэ пад'едзе, — задышлiва выгукнуў Лёшка, цягнучы пацяжэлую сумку.
— Ды ў мяне нумарок у палiклiнiку, а я з вамi важдаюся, — пасля такiх слоў
Лёшка запабежлiва працягнуў дзеду пачак цыгарэт.
— А вы беларусы? — тутэйшы гаманiў з ледзь прыкметным акцэнтам.
— Беларусы, — з годнасцю выдаў Мiшка, прыўзняўшы грудзiну.
— У нас тут шмат беларусаў жыве, — дзядок прыпалiў ад падстаўленай
Лёшкам запалкi. — Дзiўны народ. Дома па-простаму размаўляюць, маладыя i
польскай мовы не ведаюць, а ў пашпартах скрозь палякамi запiсалiся. У Вiльнюсе беларусамi быць не надта прэстыжна. Ведаеце, як вас да вайны называлi? Гудасы! А «гуда» па-нашаму «пудзiла». Перад самай вайной, калi нас
Масква захапiла, Палецкiс прапанаваў казаць не «гудас», а «балтарусiс», каб
беларусы не крыўдавалi.
— А вы, лiтоўцы, бачыце рознiцу памiж намi ды расейцамi? — пацiкавiўся
Мiшка.
— Як жа... бачым. Беларусы — белыя, бо адранку мыюцца, а русы нямытыя ходзяць.
Мiшка з Лёшкам пераглянулiся. Показка iм не спадабалiся.
— I даўно тут жывяце? — змянiў Лёшка тэму гаворкi.
— Даўнавата. Раней у цэнтры жыў, на Вакечу. Зараз у той кватэры сын з сям'ёй атабарыўся. Цяпер вось тут, у старой габрэйскай хаце век дажываю. Сам я з
Бiржаю. У мяне там вятрак быў i вялiкая гаспадарка. А ў саракавым годзе, яшчэ
да камунiстаў, кiнуў усё, наладаваў два вазы майна i ў Вiльнюс выправiўся.
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За спiнамi зашамацеў коламi тралейбус. Дзед адкiнуў недапалак, валюхаста патупаў на прыпынак, а следам за iм рушылi i хлопцы.
— Колькi яму даў? — спытаў Мішка, залазячы ў тралейбус.
— Юбiлейны рубель. Будзе хоць з чым дахаты ехаць, — Лёшка страсянуў
цяжкой сумкай.
Хлопцы плюхнулiся на задняе сядзенне.
— Чуў, якiя показкi пра беларусаў распавядаюць? — прасiпеў Мiшка.
— Цiшэй абурайся, — такiм жа незадаволеным сiпам адказаў напарнiк, —
ну мыемся ранiцою... што тут крыўднага. Да таго ж, не яны да нас прыехалi, а
мы да iх. Думаеш, прыемна лабусам у чэргах з бульбашамi таўпехацца.
Тралейбус iзноў прывёз iх на вакзал.
— Можа табе крыху адсыпаць? — спытаў Лёшка, запiхваючы сумку ў ячэйку вакзальнай багажнi.
— Мне i столькi хопiць, — мармытнуў Мiшка. — Усё адно мацi прадаваць
дрожджы не будзе. Пакiне сабе колькi, а астатняе суседкам раздасць.
— Ведаеш, i мая мацi нiколi б спекуляцыяй не займалася, — Лёшка ляпнуў дзверцамi ячэйкi. Нажывацца такiм чынам — не ў традыцыях беларусаў.
I жабраваць — не наша традыцыя, — Лёшка знянацку загаварыў напышлiвай
мовай. — Я пазалетась ва Украiну ездзiў, дык там не паспееш на вулiцу выйсцi, як тут жа жабрачкi рукi цягнуць: «Да-айтэ копiйочку. Дытына голодна». Так
што i ў нас ёсць станоўчыя рысы характару.
Мiшка наставiў на сябра цiкаўныя вочы:
— А дзе твая гаспадыня дрожджы прадае?
— Вядома ж, не на кiрмашы. Заганяе гуртам прафесiйным самагоншчыкам.
— А чаму самагоншчыкi самi ў Вiльнюс не едуць?
— Ага. Так iм i сказалi — дзе дрожджы дастаём.
Скочыўшы з вакзальных прыступкаў, яны пайшлi няспешным крокам па вулiцы, якая бегла ўздоўж чыгункi, а потым павярнулi налева. Брукаванка збягала долу, а ўсутыч да яе падступалi шэрыя ды жоўтыя камянiцы. Горад, якi
ўяўляўся прывiдам з размытымi вiдарысамi, набыў дакладнасць лiнiй. Мiшку
здавён вабiла даўнiна, а ў Вiльнюсе яна паўстала ва ўсёй сваёй велiчы. Праходзячы мiма старога, дарэшты пашарпанага муру, Мiшка нават правёў па iм
пальцамi, адчуваючы, што кожная цаглiна — гэта маленькi фрагмент вялiкай
гiсторыi. Лёшка мiж тым iшоў па бруку з гiморай стомленага заўсёднiка на твары, усiм сваiм выглядам дэманструючы, што ўсё тут, пачынаючы ад дамоў i
заканчваючы выбiтым каменем у брукаванцы, яму да болю знаёма.
— А вунь Вострая Брама, — Лёшка спатыкнуўся на выбоiне i цiха вылаяўся.
У канцы вулiцы стаяла белая спаруда з шырокай брамай.
— Там, усярэдзiне, iкона выстаўлена. Старая вельмi. Цёткi вакол яе вокраччу поўзаюць.
Яны падышлi блiжэй, i Мiшка ўбачыў бабцю, якая, укленчыўшы, цалавала
мур. Сэрца крануў лёгкi халадок.
— Пайшлi, i не тое пабачыш, — Лёшка падштурхнуў сябра ў спiну.
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Калi прамiнулi браму, праваруч намалявалася высокая галерэя. Вялiзныя
лукаватыя атворы прымушалi задзерцi галаву, каб iх агледзець, а ля падножжа, на бруку, сядзелi жабракi ўперамешку з гандляркамi, якiя прадавалi абразкi ды мiнiяцюрныя ўкрыжаваннi. Брукаванка пад нагамi злёгку загула. Не
старая яшчэ цётка-гандлярка штосьцi сказала па-польску, а заўважыўшы непаразуменне на iх тварах, прамовiла па-расейку:
— Можаце зайсцi, якраз iмша заканчваецца.
У касцёле панаваў лёгкi змрок, i дзесьцi ў глыбiнi цьмяна блiскалi агеньчыкi.
Мiшка зiрнуў угору i сэрца схаладнела. Адтуль, з вышынi, на яго пагрозлiва
глядзелi святыя апосталы. Падлога пад нагамi зноўку загула, а потым задрыжэла. Гэта зайграў арган. Пры гэтым гук, здавалася, iшоў аднекуль з долу, з
глухiх касцельных лёхаў. Усе наўкол — i старыя, i маладыя — укленчылi, i
Мiшка з Лёшкам, увабраўшы галовы ў плечы, сталi прабiрацца да выхаду.
Выкулiўшыся з касцёла, хлопцы прагна ўдыхнулi паветра, агледзелiся, i Мiшка набыў у гандляркi, што запрашала зайсцi ў касцёл, алавянае ўкрыжаванне.
— На памяць пра Вiльнюс, — стоена прашаптаў ён сябру.
Яны рушылi пакручастай вулiцай.
— У царкве пару разоў быў, а ў касцёле ўпершыню, — Мiшка ўважлiва разглядаў Хрыстуса — то з адлегласцi выцягнутай рукi, то падносячы да самага
носа.
— Дарэчы, тут побач i царква ёсць. Можам паглядзець.
На царкоўным цвiнтары таксама сядзелi жабрачкi, i нейкая цётухна ў чорных апранахах — вiдаць, манашка, — на чыстай расейскай мове нешта апавядала двум па-моднаму апраненым дзяўчынёхам.
— Апошнiм умярцвiлi Яўстафiя — павесiлi на тым жа дубе, што i Антонiя з
Iаанам.
— Пра каго гэта яна? — пацiкавiўся Мiшка.
— Пра царкоўных пакутнiкаў. Пацярпелi, немаведама ў якiм стагоддзi, за
веру. Тады ўсе былi паганцамi, а гэтыя прынялi хрысцiянства — паганцы iх i
павесiлi.
Мiшка ўжо ўзыходзiў на аточаны жабракамi ганак, але сябар выдыхнуў у
спiну:
— У царкву не пайду. Там напаўзвар'яцелыя цёткi адразу прычэпяцца: «Чаго ты тут ходзiш?.. Чаму нос задзёр?»
Мiшка агледзеў жоўтыя, злёгку пашарпаныя сцены, i пабег за сябрам, пару
разоў азiрнуўшыся. Ад модных дзяўчынёх цяжка было адарваць вочы.
Пакручастая вулiца вывела на невялiчкi пляц. На пляцы стаяў яшчэ адзiн
касцёл, высокiя крыжы якога працiналi шэрае неба. У касцёле якраз абудзiўся
варган, i Мiшку карцела зайсцi ды паглядзець канец iмшы, бо першым разам
нiчога не ўбачыў, ды Лёшка пастукаў пальцам па гадзiннiку.
— Будзем бегаць па касцёлах каўбаса скончыцца. Цэлы цягнiк каўбаснiкаў
прыехаў. Так што варушыся. Аж за рэчку пойдзем. Ведаю адну краму — там
бульбашоў дакладна няма.
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Людзей за каўбасой, аднак, сабралася больш, чым па дрожджы. Прычым, тут
таўклiся i бульбашы, i лабусы, i ў краме ўвесь час усчыналiся сваркi. Паперадзе
стаялi дзве лiтоўкi, якiя ўголас — то па-свойму, то па-расейску, — каментавалi
сiтуацыю. Нечакана да лiтовак падышла цыбатая кабета з ускудлачанымi валасамi i, убiўшы мiж iмi руку, абаперлася на вiтрыну. «Жэншчына, уйдiтэ», — гамузам выдыхнулi лiтоўкi, на што цыба рашуча адказала: «Я занiмала вочараць».
Мiшка па голасе пазнаў кабету, якая ехала на нiжняй палiцы.
— Яшчэ трохi, i мяне б умярцвiлi, як таго Яўстафiя, — прамовiў Лёшка,
пхаючы ў палатняную торбу палку доктарскай каўбасы. За каўбасой бедалагi
адстаялi амаль гадзiну.
Пасля крамнай задухi добра дыхалася. Мiшка шырокiм крокам шыбаваў па
Горкiо гатве, круцiў галавой, i кожнага разу позiрк ягоны натыкаўся на вежу з
цёмна-чырвонай цэглы, якая стаяла на гары.
— Вежа Гедымiна, — патлумачыў сябрук, але Мiшка i без яго ведаў — што
гэта за будова. Шмат разоў бачыў на фотаздымках.
— А наверх пускаюць?
— Пускаюць, аднак за ўваход плацiць трэба.
— Цiкава б зiрнуць з верхатуры на горад.
— Збiраешся з каўбасой на вежу перцiся?
— I папруся, — гарачлiва выпалiў Мiшка, i цяпер ужо Лёшку давялося подскакам бегчы за сябрам.
Панарама горада ўражвала: спiчакi касцёлаў, што працiналi шэрае неба,
цёмныя хрыбецiны дахаў, якiя тое неба трымалi, маленькая, бурага адцення
рачулка, якая вужакай агiнала замкавую гару, i шырокая рака, у якую тая ўпадала — усё лагодзiла зрок.
— Класна... — пралепятаў Мiшка, зiрнуўшы на сябра. Той не адказаў. Быў
незадаволены, што прайшлося ўзняцца на вежу ды плацiць дзесяць капеек.
— У цэнтры анiводнага новага будынка, — выдаў Мiшка, спрабуючы разгаварыць сябра. — На беразе ракi, праўда, штосьцi новае будуюць.
— Палац спорту, — буркнуў Лёшка.
— Уяўляеш, што б было, калi б Вiльнюс стаў нашым абласным цэнтрам?
— Уяўляю, — адгукнуўся, памаўчаўшы, Лёшка, — гiстарычны цэнтр бы
знеслi i забудавалi пяцiпавярховiкамi з сiлiкатнай цэглы.
— Я i кажу — чаму ў нас усё не так, як у лiтоўцаў?
— А што не так?
— Ды хаця б тое, што лiтоўцы размаўляюць на роднай мове, а мы альбо
па-расейску гамонiм, альбо на трасянцы лупiм.
— Таму што яны нацыя, а мы... — Лёшка задумаўся, вызначаючы — хто
такiя беларусы i, не знайшоўшы дакладнага вызначэння, паведамiў: папросту
людзi, якiя жывуць у Беларусi. Як, скажам, кубанцы на Кубанi. Мая гаспадыня
родам з Краснадара. Спытай — хто яна? — i тая адкажа, рукi ў бокi ўзяўшы:
«Казачка!» А падап'е, пачынае па-свойму балаболiць. Не зразумееш, што за
мова — цi то ўкраiнская, цi то расейская.
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— Ну дык гэта Кубань. Вобласць Расеi. А ў нас жа асобная рэспублiка.
— Абвясцiлi здуру тую рэспублiку, а цяпер пакутуюць, ствараючы наяўнасць нацыянальнай культуры i мовы. Дыктар на тэлевiзii навiны па-беларуску прачытаў, выйшаў са студыi — i тут жа на мову забыўся. Актор спектакль
адыграў, за кулiсы выйшаў — i на мову забыўся. I так паўсюдна.
— А я вось, насуперак дыктарам ды акцёрам, буду на ёй размаўляць. I на
кулiсах, i за кулiсамi. Падвучу толькi крыху.
— А навошта жылы цягнуць. Пачынай зараз, — Лёнька выцягнуў цыгарэты,
ды згадаў, што на вежы палiць забаронена, пхнуў назад у кiшэнь. — Аднак улiчы — будзеш мець праблемы. Думаеш, дарма ў нас на курсе стукач завёўся?
А можа i не адзiн. Адсочваюць настроi ў студэнцкiм асяродку. Партыя стварае
гiстарычную супольнасць — савецкi народ. А ты што, вырашыў беларускую
мову вярнуць? У нас не Лiтва — адразу ж па грыбах дадуць.
— А я ўсё адно буду размаўляць, — з упартасцю ў голасе выгукнуў Мiшка. — Трэба даказаць тым жа лiтоўцам, што беларусы не толькi ў чэргах могуць цiскацца, але i на штосьцi iншае здольныя.
— На што, напрыклад?
Мiшка прамаўчаў.
— Як надумаеш — скажаш, — з усмешкай выдаў Рындзюк i ўздыхнуў.
Са столi вакзальнай пачакальнi цадзiлася кволае святло, ад якога цягнула
на сон. Паветра навылёт працiнаў пах кавы, — у дальнiм канцы пачакальнi
месцiўся буфет, — i цяжкi каўбасны смурод. Нацягаўшыся за дзень, Мiшка з
Лёшкам сядзелi на мулкiх лавах, жавалi чорны хлеб, якi раз-пораз адломвалi
ад прыхаваных у сумках боханаў, i слухалi двух цётак, якiя займалi суседнюю
лаву. Цёткi трасяначнай мовай апавядалi пра нейкую сваю сяброўку, якая з'ездзiла ў Вiльню, зрабiла сабе андуляцыю, — хлопцы так i не зразумелi што гэта
такое, — i цяпер хадзiла па Лынтупах, нос задзёршы. Тым часам цёткi таксама
задзерлi насы, а вызначыўшы — адкуль пахне кавай, — падалiся да буфета.
На iх месцы селi два старых фацэты ў шыкоўных, заходняга крою капелюшах
з высокiм верхам. У гэткiх капелюшах хадзiлi шпiёны, якiх паказвалi ў кiно, i
Мiшка з Лёшкам мiжволi наструнiлiся. «Шпiёны» былi падобныя адно на другога — няйначай, браты, — i размаўлялi па-польску. Але дзiўная рэч: адзiн з iх
гаманiў зразумелай мовай, а што казаў другi — цяжка было зразумець.
— Колькi часу? — спытаў Мiшка па-беларуску, ушчыкнуўшы калiва мякiшу.
Знянацку паляк, якi казаў незразумелай мовай, працяў яго дапытлiвым позiркам:
— Беларусы? — стары фацэт зняў фетравы капялюш, агалiўшы чырвоную
лысiну.
— Беларусы! — разам адказалi хлопцы.
— Першы раз сустракаю ў Вiльне маладзёнаў, якiя не забылiся на родную
мову, — паляк прамаўляў па-беларуску, але з нейкiм дзiўным акцэнтам i, згадваючы штосьцi, памружыўся на цьмяныя лямпы на столi: — «Я мужык-беларус, — пан сахi i касы; цёмен сам, белы вус, пядзi дзве валасы».
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— А вы з Беларусi? — пацiкавiўся Мiшка.
Лысы дзядзька з усмешкай глянуў на напарнiка.
— Ды не, братка, ва Ўроцлаве жыву.
— А адкуль нашу мову ведаеце?
— Нарадзiўся тут, непадалёку, i пару гадоў у беларускую школку хадзiў,
— апавядальнiк упрыкмет пажвавеў. — Жылi каля лiтоўскай мяжы, i бацька
панадзiўся пшэмыт праз мяжу перакiдваць, — дзядзька на момант задумаўся,
зiрнуў на брата: — Як «пшэмыт» па-беларуску? — Кантрабанда, — прашаптаў
братан. — Вось-вось... панадзiўся кантрабанду ў Лiтву перакiдваць. Памежнiк
быў знаёмы, аднагодак з суседняй вёскi. З яго дапамогай тавараабмен i наладзiлi. Што лiтоўцам перадавалi — ужо не згадаю, а з лiтоўскага боку мяшкi
мультану кiдалi. Памятаеш, бацька па святах турэцкi мультан палiў? — мiмаходзь запытаўся гаваркi дзядзька ў братана, i той моўчкi кiўнуў. — Карацей,
абабiў наш бацька на тым пшэмыце залатоўку i купiў хату на Антокалi. Цяпер
у ёй лiтоўцы жывуць, — дзядзька ацiх, i Мiшка заўважыў суворую складку мiж
броваў. Жыхар Уроцлава вылаяўся па-польску на адрас лiтоўцаў, i напарнiк
тыцнуў яго локцем пад драбы.
Пад столлю загуло i прастору прарэзаў голас вакзальнай дыспетчаркi,
якая — спачатку па-лiтоўску, затым па-расейску — абвясцiла: «Хуткi цягнiк
Ленiнград — Варшава прыязджае на першую каляiну першай платформы».
Старыя фацэты паднялiся на ногi.
— Ну, бывайце, беларусы, — гаваркi дзядзька нацубiў капялюш на самыя
бровы. — А на развiтанне скажу тое, што чуў ад бацькi: нiчога з беларускай мовы не атрымаецца. А калi нешта пачне атрымлiвацца — адразу ж прыдушаць.
— Чуў, што сказаў разумны чалавек? — прамармытаў Лёшка, кiўнуўшы ў бок
уроцлаўца, якi з паважным выглядам, следам за братам, выходзiў з пачакальнi.
Мiшка прамаўчаў у адказ. Сядзеў, анямелы, i думаў пра сваё.
Неадольныя думкi не адпускалi Мiшку i пазней, у цягнiку, калi ён ляжаў на
верхняй палiцы. Хлопцу падалося, што свет навокал стаў iншым i ўсё ў iм,
нават цемра за вакном, напоўнiлася таемным сэнсам. Скронь казытала халодная дуйка, вагон кiдала ў бакi, дзынкала лыжка ў шклянцы з недапiтай
гарбатай, але Мiшка ўсяго гэтага не заўважаў. Там, на мулкай палiцы, была
перагорнутая першая старонка жыцця. Перад вачыма паўстала новая старонка, у сэрцы нарадзiлiся новыя надзеi, i новыя песнi напоўнiлi слых. З чаго пачаць новую старонку? Вiдаць, з таго, што ён прачытае ўсю беларускую класiку.
Потым... маракуючы — што ён зробiць потым, Мiшка крутнуўся на бок. Нешта
муляла драбы. Хлопец пхнуў руку ў кiшэнь пiнжака i намацаў укрыжаванне.
Мiшка паставiў алавянага Хрыстуса на палiчку для ручнiка i заплюшчыў вочы.
Цягнiк наблiжаўся да станцыi, i па купэ папаўзлi, спачатку хутка, затым паволi, квадраты асветленага вакна. Святло краналася ўкрыжавання, рабiла яго
жывым, i мажная цётка, што прабiралася да выхаду, пабачыўшы Хрыстуса,
выпусцiла з рук валiзу i павольна не да места ўрачыста перажагналася.
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Элка Няголава
паэтка, выдавец, перакладчык. Старшыня «Славянскай
літаратурна-мастацкай акадэміі». Аўтар паэтычных
кніг: «Я не Папялушка», «Нулявая група», «Дэльфіны на
сушы», Правапіс надзеі», «Пяты сезон», «Белы цягнік»,
«Мы», «Каштан на далоні» і інш. Лаўрэат шматлікіх
нацыянальных і міжнародных прэмій. У тым ліку прэміі
Хрыста Боцева і «Залаты пегас». Жыве ў Варне.
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Райскiя яблыкi
Галюцынацыi
«Свеча горела на столе...
Свеча горела...»
Б. Пастэрнак

Калi прыход радка чакаю, —
як тайны знак,
з цвiнтарнай цемры вынiкае
сам Пастэрнак.
Ён бача свечкi мiльгаценне
у зрэнках Бога,
i як танцуюць жарсна ценi
агню сляпога...
З'яўленне снегу ён адчуе
за момант блiзкi...
I Дух анёла, што начуе
у хмарах нiзкiх.
Глядзiм маўклiва вочы ў вочы —
нам слоў не трэба.
Гучыць радок яго прарочы
малiтвай з неба.
Я сплю цi не. Не разумею...
Прасцяг аслеплы.
Звiнiць манетамi завея, —
у кайстры ветру.
Бяссонны месяц зоркi пасвiць —
пастух старэчы.
Пакуль на свечцы — знiч нязгасны —
вартуе вечар.
I плачу я, бо не паспела
прыйсцi на свет...
Ад снегападу белы-белы
увесь Сусвет.
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Мы разышлiся. Ў сэрцы сцюжа.
Жыць далей як?...
А снег над вершам стылым тужыць,
як Пастэрнак...

Наўслед
К. А.
А крыўда застанецца толькi ценем,
Як кроў пасля арлiнага абеду.
У час злавесны вораназацьмення
Яго задача — лёт трымаць па следу.

У нашых зрэнках — сонечнае ззянне,
Бо нехта сонца нашага чакае.
А ўсё астатняе — бясконцае змаганне
Святла i цемры на парозе рая.

Райскiя яблыкi
Райскiя яблыкi. Замiж рая.
Сумныя погляды — людзей i анёлаў.
Андрэеў дзень — збялеў дазвання.
Серафiмы — высокiх рангаў.
А чалавек згубiў да нябёсаў пашану.
А чалавек — фiгура плакатная.
А на плакаце — каханне й смага.
Ды снежная роўнядзь бязмежная.
Верш, напiсаны атрамантам белым,
Наспех, з памылкамi грубымi.
Цiшыня — нiбы перад агульнымi ўцёкамi...
Чалавецтва, спынiся, ты заблудзiлася!
Светлы рай на Усходзе — вядома ўсiм.
Снежныя анёлы адтуль родам.
Райскiя яблыкi. Рвалi iх смелыя.
Носiць пекла сваё кожны з нас у сабе...

Элегiя пра белыя кашулi
А ўсё таму, што шыю да свiтанку
Я белыя кашулi ваяводзе...
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Благія сны ў чарзе стаяць на ганку,
Каб у бяссонне трапiць пры нагодзе.
Якi ад калыханак будзе толк,
Калi заклёны шэпчаш апантана...
За мною ходзiць, як сабака, воўк,
А маладзiк на небе — рванай ранай.
Ды дзень чарговы бачны ўжо ў вакне,
Шле ў тэлефон мiльён паведамленняў,
I штосьцi ў сэрца ўпырсквае ён мне
З нядаўнiх мiжнародных пагадненняў...
Вяроўка для бялiзны ляжа ў стол
Без сцiраных кашуль перад заходам...
О, Божа, колькi хлопцаў навакол!
Ды сярод iх не вiдна ваяводы!

Нераўнавага
Мне ў сэрца нешта вострае ўвайшло,
Як быцца мiж аблокаў птушку збiлi.
Паранена адно яе крыло,
Другое за дваiх губляе сiлы.

Памежнае кладзiшча
Там за мяжою — родныя магiлы.
Вар'яцкiя бар'еры — на мяжы.
Памежнiк — вецер веснi стылы —
Капаецца ў душы, бы ў багажы.
Што ён шукае? Мы ж не гандляры.
«Адкуль цяжар?» — яму не зразумела.
Мы ў душах нашых носiм камянi,
Каб пахаваць пад iмi сваё цела.
На гэта месца нашы дзецi зноў
Ад шчасця захмялелыя прыйдуць.
Мужчынамi — як несмяротны Йоў,
I Яну, як iкону, зберагуць.
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Як Йову Бакланджы, iм хопiць сiлы
Стаяць заўсёды толькi на сваiм.
Ад спёкi перасохлыя магiлы
Яны пальюць бальзамам дарагiм.

Армянскiя вочы
Любоў мая першая... Даўняя-даўняя згадка
Прачнулася ў мелодыi вальса, знаёмай да болю.
Душа мая — клетка, свабода — над безданню кладка,
I клавiшы плакалi, штосьцi шапталi бемолi.
Ён быў музыкантам — хлапчук закаханы, падлетак,
I ўсё не рашаўся сказаць нешта важнае, быў сарамлiвы.
Ў вачах яго чорных не бачна нiякiх сакрэтаў,
Ён штосьцi шаптаў мне i быў, нiбы вальс той, цнатлiвы.
А вочы ягоныя — чорныя клавiшы на фартэп'яна,
Самота такая ў iх, быццам малiтва бемоляў.
П'янiла мелодыя i цверазiла прызнанне.
Душа мая з клеткi замкнёнай ляцела на волю.
А вальс вар'яцеў, прабiраючы цела да края,
Планета кружылася. Мары луналi шчаслiва.
У вальсе кружылася ўсё. А зямля стала раем.
Мы дзецi, падлеткi, i мне імпануе твая баязлiвасць.
Мелодыя вальса была мне мiлей за прызнанне.
Даруй мне, хлапчук, што я музыку болей кахала.
Планета кружылася, доўжачы наша спатканне.
Чайкоўскi сышоў за кулiсы, i клавiшы засумавалi.
Ў армянскiх вачах было столькi тугi i пакуты!
А дзень быў празрысты, як мёдам набраклыя соты.
А гукi ўсё крапалi з неба, бы з боскае лютнi,
Кружылася ў вальсе планета, трапляючы ў ноты.

Чужына
У гэтым сусвеце з дамамi парожнiмi,
дзе цiшыня звечарэла пад клёнамi,
iмя маё хтось прашаптаў асцярожна,
i ўсе светлафоры сталi зялёнымi...
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На чамадане наклейкi не месцяцца.
Толькi вось сам чалавек непрытулены.
Пад пiнжаком старамодным i цесным
Крылы тапырацца горбам намуленым.
Ездзiць з дудой ён па беламу свету,
Толькi паўсюль яго музыка лiшняя.
Стаў ён даўно чалавекам планеты,
Ды занудзiўся па дому пад вiшнямi.
Што яго клiкала ў далi прынадныя
Ад берагоў, куды зноўку вяртаецца,
Там апавiты лазой вiнаграднаю
Дом, дзе, як ружа, душа распускаецца?
Не забываў ён Радзiму нiколi,
I Беланогу — дзяўчыну прыўкрасную.
Так i жыве, з неспатоленай доляй,
Толькi дуда спарахнела ад часу...

Фотапогляд з Рожэна
Напэўна, што мой род калiсьцi
Пайшоў ад белых рожэнскiх вышынь,
Я ў белае паверыла прачыста,
Мой шлях, як рэчка горная, бяжыць.
Звышхуткасць часу — гэта ява дзён!
Ад Рожэна пачатак мне вiдзён,
I нельга анiяк змянiць таго!
З вяршынi гэтай бачу ўвесь абсяг,
Мой слаўны Добрыч i Дуная сцяг.
А побач невiдушчых крочыць раць,
Каб зло вайны ў курганах пахаваць...
Ды пад зямлёй гiсторыi не спiцца,
Спакою не прыносiць страшны сон,
Ёй хочацца у Рожэне малiцца
Пад цудатворнай покуццю з iкон.
Паклiканыя спевам срэбразвонным
З усiх святых Балгарыi куткоў
Прыйшлi сюды прыгожыя мадонны,
Каб вышыць на сцягах нашых iльвоў.
Пераклад з балгарскай мовы Эдуарда Акулiна.
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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». 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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Паўлюк Трус i яго марсiянскi
страх перад рэчаiснасцю...
Паўлюка Труса абвiнавачвалi ў перайманнях, празмерных наследваннях,
творчай несамастойнасцi. Шаноўныя крытыкi (ад Антона Адамовiча да Мiхала
Пiотуховiча i Анатоля Клышкi) не стамлялiся пералiчваць iмёны класiкаў, чыiмi
творамi ўзбагачаўся Трус.
Аднаго толькi паэта ў гэтым спiсе чамусьцi абмiналi — Якуба Коласа. А менавiта Коласава любоў да медытатыўнай засяроджанасцi, адзiноты i сузiральнасцi, як у жыццi так i ў лiтаратуры, была блiзкая Паўлюку Трусу. Героi Якуба Коласа (ды i сам пiсьменнiк) пазбягалi шуму, людской калатнечы, адно з iх асноўных
жаданняў — уцячы ў райскую цiшыню дубоў i аддацца марам-летуценням.
Паўлюк Трус, можна сказаць, выйшаў з класiчнага апавядання свайго настаўнiка «У старых дубах».
У гэтым празаiчным цудзе пастушок Базыль «пaзipaў, як бeгaлi дpoбныя
xвaлi, як звiвaлacя ў вaдзe дoўгaя pacкa /.../ Бaзылю здaвaлacя, штo ён
чye cпeвы гэтaй цiшынi. Дoўгa ён пpыcлyxoўвaўcя, aлe cпeвы былi нeйкiя
нeвяcёлыя, i ямy cтaлa мapкoтнa: ycё iшлo, здaвaлacя ямy, cвaёю дapoгaю i
жылo cвaiм жыццём, cяpoд якoгa ён пaчyў cябe чyжым».
Многiя героi Паўлюка Труса з такой жа апантанай зачараванасцю ўзiраюцца
ў чорныя хвалi, адчуваюць сябе чужымi ды iмкнуцца на самым дне ўгледзiць
«цёмны свой адбiтак», якi пакрыты «зялёнаю цiнаю» (з верша «Жыцьцё —
глыбiнь!..» / Паўлюк Трус. Ветры буйныя. Менск, 1927); мараць самазакалыхацца, паглядаючы за тым, як «На дне сiнеючае тванi / Лiлеi вецер варушыў...»
(з паэмы «Цыганка» / там жа); пераўвасобiцца ў смутнаглядную сасонку, што
«глядзелася... у люстэрка сiняе вады. / Глядзела ў смутным задуменьнi, /Аб
шчасьцi марыла на дне... / А вочы плакалi ў адценьнi, / Блукалi вобразам у
сьне...» («Сасна» / там жа).
Паэта зацягвае, гiпнатызуе бязмежна-касмiчнае дно. Там ён можа сустрэцца з самымi рознымi фантастычнымi i часцей змрочна-сiмвалiчнымi вобразамi. «У прадоньнi жвiру...» герой бачыць ценi: «Гэта людзi / Зьбiраюць сьлёзы ў
прыпол, / Пакуль iх песьня не разбудзiць, / Не раскалыша цемень-дол!» («Сасна» / там жа).
Непрыкаяныя ценi — безумоўны вобраз беларусаў, чые заўсёдна сляпыя
вочы «Шукалi вобмацкам далiн, / Шукалi шчасьця апаноўчы / У песьнях-повеях калiн» (там жа).
Невiдушчых беларусаў можа выратаваць толькi галоўны герой (правобраз
Паўлюка Труса), якому перадае сваю лiру мiфiчны лiрнiк (падобны матыў адлюстроўваецца ўва многiх вершах паэта). Лiрнiк загадвае герою ператвараць
чароўнымi зыкамi лiры бязмэтныя сляпыя ценi ў паўнакроўную нацыю.
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Падкрэслена песенная, па-народнаму журботная паэзiя Труса (якая эстэтычна вельмi паўплывала i на Петруся Броўку i на Адама Русака з Паўлюком Пранузам) мела сваiх шматлiкiх прыхiльнiкаў, але не ў атачэннi гарадскiх
эстэтаў, а сярод простых сялян, якiя зачытвалiся не эксперыментальнымi,
востра-авангарднымi, палемiчнымi паэмамi Уладзiмiра Дубоўкi альбо лексiчна-ускладненымi нервовымi вершамi Язэпа Пушчы (ужо не кажучы пра багемна-эстэцкiх Тодара Кляшторнага цi Валерыя Маракова), а менавiта вонкава
простым i быццам бы такiм немудрагелiстым Паўлюком Трусам. Дарэчы, калi
Трус памёр i ў Доме пiсьменнiка было развiтанне, то Максiм Гарэцкi быў вельмi здзiўлены, ён пiсаў, што нi да воднага беларускага пiсьменнiка не прыходзiла развiтацца такая вялiкая колькасць простага люду.
Папулярнасць у паэта была вялiкая.
Але Паўлюка Труса не вельмi радаваў поспех.
Страшная сляпая беларуская рэальнасць, якой ён спрабаваў надаць рысы
нацыянальнай вiдушчасцi, на самай справе вельмi яго палохала.
I дастаткова часта героi вершаў i паэм Паўлюка Труса iмкнуцца хаця б на
кароткi час схавацца ад яе ў выратоўчы сон, бо, кажучы словамi Лiрыка з Дубоўкавай паэмы «I пурпуровых ветразей узвiвы»: «У нaшы днi i paдacцi i гopa,
y нaшы днi pyiн i бyдaўнiцтвa чaciнaй xoчaццa мнe aдпaчынкy...»
Паўлюк Трус, якi, дзеля заробку i падтрымання сям'i, вымушаны быў ледзве не штодзень пiсаць дзясяткi антырэлiгiйных, антыкулацкiх, калгасных, пракамсамольскiх i ўльтрапiянерскiх дрындушак, вельмi стамляўся ад крыклiвага
рытму сваёй эпохi, таму можна толькi ўявiць, з якой бязмежнай творчай радасцю ў любую вольную хвiлiну ён апынаўся ў фантастычна-журботнай, мiжчасавай-сомнамбулiчнай i цалкам выдуманай, Беларусi-сне, дзе плывуць, бы ў
нейкiм тумане прывiдныя жабракi-музыкi, непрыкаяныя дзяўчыны заручаюцца
з возерам, а «пад гарой, / Пры слупавой дарозе, / Разьбiтай лiраю / Скрыпяць
даўно вазы...» (верш «У полi» / там жа).
Часам, Трус (вядомы сваiмi рэзкiмi перападамi настрою ад вялiкага суму да
беспрычынна-рэзкай радасцi) дазваляў сабе iронiю над сваiмi агiтацыйнымi
дрындушкамi.
Гаворка вядзецца пра верш «Здарэнне з пiянерам у лагерах». Пачатак яго
для Труса амаль класiчны. Тут, вядома ж, ёсць рачное «бяздонне», над якiм
«косы... распусцiў аер». Гэтае, любiмае па iншых творах Паўлюка, мiстычнае
дно навявае, як вядома, сон: «Заснуў, i снiцца пiянеру: / Паўзе далiнаю туман,
/ А у тумане цёмна-шэрым / На Марс iмчыцца эраплан. / I вось насустрач
пiянеру — / Дзiкар планетнае красы, / Спужаўся хлопца, не паверыў... / Аж
дыбам сталi валасы» (Паўлюк Трус. Выбранае. Мiнск, 1958). Iронiя ў тым, што
звычайны пiянер, якi не паспеў яшчэ зрабiць нiчога кепскага, ужо сам па сабе
ўспрымаецца марсiянiнам страшным монстрам. Адзiн толькi выгляд хлопчыка
можа выклiкаць панiчны настрой.
Падобнае (магчыма не такое вострае) марсiянскае ўспрыманне савецкай
рэчаiснасцi было блiзкае i самому Паўлюку Трусу.
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У адрозненнi ад беларускiх паэтаў дарэвалюцыйнага часу, якiя з рознай
ступенню назойлiвасцi заклiкалi абудзiцца ад сну, для героя нашага артыкула
сон — з'ява цалкам выратоўчая i жаданая. Наколькi Якуб Колас (з яго цвёрдым перакананнем: чалавек здрадзiць, а прырода — не) абагаўляў беларускiя
лясы, палi, рэкi, настолькi ж для Паўлюка Труса сон — гэта адзiная магчымая
зона камфорту i непадманнага ўтулу. Для паэта было б сапраўднае свята, каб
гэты стан доўжыўся вечна.
У адрозненне, скажам, ад персанажаў з драматургiчных паэм Янкi Купалы,
героi Паўлюка Труса самi мараць, як мага хутчэй аддацца ў абдымкi Марфея.
Нагадаем, што, напрыклад у Купалаўскiм «Сне на кургане» — першым беларускiм самнамбулiчна-экспрэсiянiстычным творы, цалкам пазбаўленым ад
прыкрага рэалiзу, галоўны герой Сам з ван-гогаўскай апантанасцю хоча вырвацца з палону сну, але яму гэта не ўдаецца.
Паўлюк Трус не толькi першым сярод нашых пiсьменнiкаў апяваў гаючыя
ўласцiвасцi сну, але i таксама быў першым, хто апiсаў у паэме «Дзесяты падмурак» зараджэнне БССР праз прызму мiстычна-галюцынагеннага снабачання.
Паэма «Дзесяты падмурак» у гэтым плане ўнiкальная.
Назiраць за стварэннем Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi, не выходзячы са стану сну — такога яшчэ не рабiў нiводзiн айчынны
лiтаратар.
Дзiўна тое, што многiя беларускiя савецкiя крытыкi i палiтычныя дзеячы не
ганiлi, а наадварот хвалiлi яго паэму.
Лiтаратуразнаўца Лукаш Бэндэ з неўласцiвым яму захапленнем зазначаў,
што: «П. Трус «Дзесятым падмуркам» стаў на шлях пролетарскай лiтаратуры,
паказаў найлепшы ўзор для свайго часу...» (Л. Бэндэ. Творчасьць Паўлюка
Труса (Папярэднi агляд) / Паўлюк Трус. Выбраныя вершы. Менск, 1931).
За два гады да гэтага Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Гамарнiк на ХII з'ездзе камунiстычнай партыi Беларусi казаў: «Мне думаецца, што гэты тон [паэмы —
В. Д.-М.] сугучны настроям усяго партыйнага зьезду...» (Проф. М. Пiотуховiч.
Да характарыстыкi лiтаратурнай спадчыны П. Труса. / П. Трус. Збор твораў.
Мiнск, 1934).
Крытык Васiль Барысенка пiсаў: «...Трус адным з першых у беларускай
паэзii, выражаючы рэволюцыйныя iмкненьнi працоўных, вiтаў шырокае наступленьне соцыялiзма на векавую адсталасьць Беларусi...» (В. Барысенка.
Паўлюк Трус / П. Трус. Вершы i паэмы. Мiнск, 1940).
Лiтаратурны работнiк Iосiф Жыдовiч адзначыў, што «Ярка i поўнакроўна
раскрыўся паэтычны талент П. Труса ў мастацка паўнацэннай, рэалiстычнай
паэме «Дзесяты падмурак» /.../ Паэма сведчыла аб... паглыбленнi яго сувязi з
жыццём, з iмкненнямi i спадзяваннямi совецкiх людзей...» (I. Жыдовiч. Паўлюк
Трус. / Паўлюк Трус. Выбраныя творы. Мiнск, 1953).
Паводле ж паэта Рыгора Няхая: «Дзесяты падмурак» — гэта... вечны помнiк
яго ўсхваляванай лiры. Гэтая лiрычная паэма напiсана ў сiмвалiчным плане...»
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Аўтар шматлiкiх Буквароў Анатоль Клышка пiсаў: «Святочна, чыста, звонка
прагучалi яе фанфары ў гонар 10-годдзя БССР. /.../ Узнёслай рэалiстычнай
лiрыкай «Дзесятага падмурка» Паўлюк Трус шчаслiва ўгадаў, з якой стылёвай
плынню будуць звязаны найбольшыя поспехi нашых наступных беларускiх
паэм» (Анатоль Клышка. «Мы прыходзiм у свет, каб уславiць яго...» / Паўлюк
Трус. Новай квадры настаў маладзiк. Вершы i паэмы. Мiнск, 1984).
Пералiчаныя тут шаноўныя крытыкi свядома альбе не, але манiлi. Не бачылi, альбо не хацелi бачыць тут марсiянскага ўспрыняцця беларускай савецкай
рэчаiснасцi ў Паўлюка Труса.
Паэма i сапраўды як бы прысвечана 10-годдзю БССР, але ж дзе тут Клышка пачуў фанфары? Такога антыпафаснага, падкрэслена мiнорнага i мiстэрыяльнага пачатку не мела нiводная беларуская юбiлейна-бсср-аўская паэма.
Герой знаходзiцца памiж сном i явай. Ён, не адрываючыся, назiрае за чароўнай харэаграфiяй зiмы, калi за вакном «падаюць сняжынкi — дыяменты
росы...». Перад намi адбываецца мэтанакiраванае пагружэнне ў самагiпноз:
«дзесьцi ў прасторах празвiнелi бомы. Дацвiлi пялёсткi нейчае тугi...» Ва ўступе пануюць снатворныя шматкроп'i, абрыўкi гукаў, пачуццяў i думак. Мы амаль
фiзiчна адчуваем, як разам з героем правальваемся ў салодкi нябыт.
Толькi ў падобным стане Паўлюк Трус здатны асэнсаваць i апiсаць «светлую дату» 10-годдзя БССР.
Нявесела пачынаецца «Дзесяты падмурак». Тут iзноў на кургане (прамая
цытата з Купалы) любiмыя Трусам сляпыя беларусы ў вобразе «сценяў... блудзяць... сланяюцца ў лахмоццях пад крыжамi». Над магiламi «жабракi спяваюць», дзяўчаты пакутуюць «у чужым палоне». Калi згаданыя жабракi перастаюць спяваюць, то i ўвогуле прыходзяць босхаўскiя «Слёзы... Кроў... Лiтанне...
Жудасць...»
Безумоўна, любы Пiотуховiч альбо Барысенка з Бэндэ i Клышкам (ужо не
кажучы пра Жыдовiча) запярэчаць, што Трус тут апiсвае не савецкi час, а жахлiвы перыяд царызма, калi наша краiна пакутвала пад «царскiм ярмом».
Што ж, магчыма гэта i так, але не забывайма, што фармальна тэмай «Дзесятага падмурка» з'яўляюцца не «брутальныя» дакастрычнiцкiя часы, а будаванне i стварэнне новай шчаслiвай савецкай рэспублiкi, у той час, як большая
палова паэмы пазбаўлена камунiстычна-радаснага i аптымiстычнага пафасу
будаўнiцтва.
Толькi дзесьцi пасярэдзiне трэцяй часткi (усяго iх чатыры), пачынае нясмела пульсаваць «радасць у прасторах, / залатыя свецяцца агнi». Лiрычны герой, як быццам шчыра заяўляе «я стану пад гарою, / каб пазбыцца смутку i
журбы, / буду слухаць песнi Асiнстрою, / захаплюся музыкай турбiн»... Але
ж... не становiцца! Не захапляецца! Не абуджаецца ад свайго сну, працягвае
глядзець на ўсе гэтыя пературбацыi самотным сомнамбулам, бо адразу ж за
тымi радкамi (магчыма, даюцца ў знакi згаданыя ўжо знакамiтыя перапады
настрою Труса?), герой, як мантру, прамаўляе-шэпча: «Край балот, тугi азё-
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раў наскiх, / край цiшы...» Далей iзноў Паўлюк Трус, як бы ўспамiнае, што мы
«дзесяты падмурак заклалi», але радасць сацыялiстычнага будаўнiцтва iзноў
чэзне, нават не пачаўшыся, бо «Нёман гамонiць, / сярдзiта шумiць, / i коцяцца
грозныя хвалi».
Гэтымi радкамi, пра сярдзiты Нёман паэма i завяршаецца, пакiнуўшы пасля
сябе дзiвоснае пачуццё загадкi.
Чаму яе так палюбiлi сталiнскiя крытыкi 30-х? Чаму не ўбачылi вiдавочнага: стварэнне БССР было пададзена паэтам, як начны кашмар, напаўвар'яцкае трызненне, у эмацыйна блiзкае сцэне «На пажарышчы» з паэмы «Сон на
кургане», дзе напаўзвар'яцелыя ад гора пагарэльцы бязмэтна бегаюць, блудзяць, гiнуць у сваёй роднай старонцы, ахопленай пякельным пажарам i падпарадкаванай злой волi шатаноў i чарнакнiжнiкаў.
Паўлюк Трус быў адзiн з тых рэдкiх маладых беларускiх паэтаў 20-х гадоў,
хто нiяк не мог пасябраваць са сваiм часам. Ён жыў паводле iншых рытмаў i
вобразаў, яго апаноўвалi другiя мары i жаданнi, тое, што акружала Паўлюка на
яве — палохала, выклiкала трывогу, сум, цяжка прыхаваны адчай.
Як той марсiянiн, што моцна напалохаўся звычайнага пiянера, Паўлюк Трус
уцякаў ад эстэтыкi Меерхольда, Дайнэкi, Эйзэнштэйна i Маякоўскага. Уцякаў
ад лозунгаў i класавай барацьбы, прыкрага падзелу на сяброў i ворагаў народа, уцякаў, што ёсць сiлы ў прыдуманае iм, амаль фэнтэзiйнае мiжчассе,
поўнае з'яў i вобразаў, узятых у любiмых Янкi Купалы, Максiма Багдановiча,
Якуба Коласа, але пераасэнсаваных на свой арыгiнальны, эстэтычна адметны лад.
Вялiкая загадка, чаму Паўлюку Трусу «пашанцавала» i яго творчасць актыўна прапагандавалi ў самыя рэпрэсiўна-неспрыяльныя для нашай лiтаратуры часы.
Калi б ён не загiнуў у 1929-м годзе, калi б нейкiм цудам (што амаль немагчыма) пазбег бы рэпрэсiй 1930, 1933, 1936, 1937, 1941-гг., то якiя б у яго былi вершы? Безумоўна, тыя самыя дрындушкi, што i ў 20-я (бо, iзноў жа, трэба кармiць
сям'ю i даказваць сваю лаяльнасць), але для сябе, думаецца, Паўлюк Трус пiсаў
бы нешта такое, як гэты яго верш, складзены за два гады да смерцi:
Iду дарогаю адзiн...
Паўзуць вужакi з-пад каменняў,
Вакол, як здань, снуюцца сценi,
Iду дарогаю адзiн...
I чую ў посвiсце асеннiм
Глухiя водгукi: «Не йдзi!..»—
Бо ўдзень з дванаццацi гадзiн
Паўзуць вужакi з-пад каменняў
(Паўлюк Трус. Выбраныя творы. Мiнск, 2000).
14-16 траўня, 2019 г.

Юры Несцярэнка
празаiк, публiцыст, перакладчык, рок-музыка. Аўтар
кнiгi прозы «Звычайны шоу-бiзнес» (2015 г.) і зборніка
краязнаўчых нарысаў «Маё мястэчка ў часе і прасторы»
(2015 г.). Нарадзiўся ў 1965 годзе на Быхаўшчыне.
Жыве ў Магілёве.
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«Усё значнае
здараецца выпадкова...»
Пра гiсторыю ўласнага радаводу i гiсторыю Бялынiчскага краю,
пра першае каханне i першую ў жыццi гiтару, пра першыя крокi на шляху да рок-алiмпу i пра нараджэнне «агароднага року», пра пошукi сябе ў
жыццi i ў лiтаратуры, а таксама пра шмат што iншае — наша гутарка
з вядомым беларускiм музыкам, празаiкам i перакладчыкам Юрыем Несцярэнкам.
Эдуард Акулiн: — Юры, я ведаю толькi, што ты родам з Быхаўшчыны i
на гэтым — усё... Калi ласка, распавядзi крыху пра сябе, сваiх бацькоў, малую радзiму...
Юры Несцярэнка: — Так, я нарадзiўся на Быхаўшчыне, у невялiкай вёсачцы пад назвай Прыбар. Спрадвеку яна стаяла на беразе Дняпра, а зараз
нават не ведаю, цi жыве там хто-небудзь — гадоў дзесяць таму заставалася
лiтаральна некалькi хат. Напачатку 1960-х бацька быў накiраваны па размеркаваннi ў Прыбарскае ляснiцтва пасля заканчэння лесатэхнiчнага факультэта
Беларускага тэхналагiчнага iнстытута. Сам ён родам з таго ж Быхаўскага раёна — станцыя Тошчыца, так называецца яго малая радзiма. Зусiм нядаўна я
быў у Тошчыцы. Там калiсьцi жылi мае дзед i бабуля. Дзед Несцярэнка Дзмiтрый Мiкалаевiч, 1895 года нараджэння — удзельнiк двух войнаў, большую
частку жыцця працаваў ляснiчым Тошчыцкага ляснiцтва. З бабуляй Еўдакiяй
Сафронаўнай (1902 г. н.) у iх было чацвёра дзяцей. Старэйшы, Анатоль, быў
прызваны на фронт у 1944 i загiнуў. Малодшы, Уладзiмiр, памёр у 1947 годзе
пасля хваробы, звязанай з пераахалоджаннем. Гэты былi бацькавы родныя
браты.
Па размеркаваннi ў Тошчыцу ў першай палове 1960-х прыехала мая мацi,
Галiна Мiкалаеўна. Там мае бацькi пазнаёмiлiся i ў снежнi 1964 года распiсалiся ў сельсавеце вёскi Палыкавiчы Магiлёўскага раёна (аддтуль родам мама).
Яе дзявочае прозвiшча Iрванцова. Знакамiты ўкраiнскi пiсьменнiк Аляксандр
Iрванец пры размове пра паходжанне прозвiшча, сцвярджаў, што гэта русiфiкаваная версiя такога ж прозвiшча, як i ў яго. Агульную этымалогiю ён прывязвае да Чарнiгаўшчыны. Там працякае дастаткова вялiкая рака Iрванец, якая
адносiцца да Дняпроўскага басейна. Што самае цiкавае, гiсторыя мiграцый
продкаў па лiнii Несцярэнкаў таксама вядзе на ўкраiнскае Падняпроўе. Засталася сямейная легенда, што бацька Мiкалая Несцярэнкi (прыкладна сярэдзiна
ХIХ ст.) служыў рэкрутам i пасля вяртання з доўгатэрмiновай службы не меў
магчымасцi застацца ў родным мястэчку — браты падзялiлi бацькоўскую гаспадарку, перажанiлiся. Былы вайсковец не стаў уцягвацца ў сямейныя разбор-
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кi. Ён пакiнуў усё як ёсць
i выправiўся менавiта па
Дняпры, уверх па плынi,
апынуўшыся ў Буда-Кашалёве. Адкуль дакладна ён рушыў невядома,
але ў Харкаўскай вобласцi ёсць дзве вёскi пад
назвай Несцярэнкi — адна ў Харкаўскiм раёне, а
другая ў Валкоўскiм, дзе
вельмi распаўсюджана i
прозвiшча Несцярэнка.
Пазней у Буда-Кашалёве нарадзiлiся Дзмiтрый
Несцярэнка i будучая
яго жонка Еўдакiя Кухарэнка — тата i мама
майго бацькi.
Даследчыкi беларускай культуры сцвярджаюць, што прозвiшчы з
Вёска Прыбар, вясна 1966 г.
канчаткам -енка (-энка)
не варта падзяляць на «ўкраiнскiя» i «беларускiя». Гэта асаблiвасць уласцiвая вялiкаму рэгiёну Падняпроўя, незалежна ад цяперашнiх межаў (дарэчы,
такога меркавання прытрымлiваецца знакамiты наш выканаўца i даследчык
фальклору Алег Хаменка).Таму я жартам, у якiх-небудзь размовах «за жыццё», заўсёды кажу, што лiчу сябе сапраўдным сынам Падняпроўя.
У хуткiм часе пасля майго нараджэння бацьку перавялi ў Быхаў (на Дняпры). Напрыканцы 1969 года, калi мне было чатыры гады, сям'я пераехала ў
Бялынiчы (на Друцi, правым прытоку Дняпра). Бацьку вылучылi на пасаду дырэктара лясгаса, i ён працаваў на гэтай пасадзе дваццаць сем гадоў. Потым у
тым жа лясгасе працаваў яшчэ шмат часу. Увогуле бацькаў агульны працоўны
стаж у лясной гаспадарцы — крыху болей за палову стагоддзя.
Думаю, што добрым прыкладам для яго быў мой дзед Дзмiтрый. Яшчэ да
рэвалюцыii ён скончыў адзiн курс Буда-Кашалёўскай лясной школы (па некаторых звестках у тыя часы яна называлася школа лясных кандуктараў). Быў
прызваны ў царскую армiю, удзельнiчаў у Першай сусветнай вайне. Потым
у грамадзянскую быў намеснiкам камандзiра кавалерыйскага атрада. У 1919
годзе напiсаў заяву, каб атрымаць дазвол працягваць навучанне. У той час
быў дэфiцыт спецыялiстаў, таму такiя прапановы падтрымлiвалiся — з раёнаў
баявых дзеянняў байца накiравалi заканчваць вучобу на Радзiме. Прыкладна
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ў той час Дзмiтрый Несцярэнка ажанiўся з дзевятнаццацiгадовай буда-кашалёўскай дзяўчынай Еўдакiяй. У 1922 годзе ў iх нарадзiўся сын Анатоль. Калi
пасляваеннае жыццё пачало наладжвацца, дзед стаў працаваць на Палессi
(Гомельская вобласць) таксатарам. У 1931 годзе дзед Дзмiтрый скончыў Вышэйшыя лясныя курсы ў Ленiнградзе. Там нарадзiлася дачка Зоя. Дзед атрымаў кватэру. Але сам у Ленiнградзе не застаўся, прапiсаў малодшага брата
Апанаса i з'ехаў зноў на Беларусь. Уладкаваўся ляснiчым у Тошчыцкiм ляснiцтве. У Тошчыцы нарадзiлiся сыны — у 1934 — Яўген, у 1937 — Уладзiмiр. У
першыя днi вайны дзед быў прызваны ў войска. I пачалася яго асабiстая дарога да перамогi. Спачатку пешшу ў Быхаўскi раённы ваенкамат, потым пешшу
ў Магiлёўскi абласны ваенкамат. Аддтуль калонамi — да Смаленска — усю
дарогу пад налётамi нямецкай авiацыi. Там, больш-менш сфармiраваныя ў
вайсковыя часцi, прынялi першыя баi. Потым акружэнне ў падмаскоўi. Выхад
з акружэння, разборкi з НКВД — усе ж падазравалiся ў шпiянажы. Потым — камандзiр узвода i раненне. Са шпiталя «купцы» забралi яго як спецыялiста па
тапаграфii (прыдалiся навыкi лясной працы). Вайну скончыў у званнi капiтана,
намеснiка кiраўнiка тапаграфiчнага цягнiка II Украiнскага фронта. Да 1946 года
знаходзiўся ў Львове, быў дэмабiлiзаваны i адтуль вярнуўся ў Тошчыцу.
Другi дзед, па лiнii мацi — Мiкалай Iрванцоў, — таксама ўдзельнiк той
страшнай вайны. Напрыканцы чэрвеня 1944-га, у дзевятнаццаць гадоў быў
прызваны ў войска, 10 лiпеня прыняў прысягу ў складзе 364 стралковага палка 139 дывiзii, што падпарадкоўвалася кiраўнiцтву II Беларускага фронта, а
13 верасня 1944 года быў моцна паранены. Асколак у лобную частку галавы — гэта самае цяжкое раненне. Далонь прабiта навылёт. Ногi пасечаны.
Але выжыў, вярнуўся ў вёску Палыкавiчы i 17 лiстапада 1945 ажанiўся з Анастасiяй Цярэнцеўнай Камiсаравай, маёй бабуляй (у iх нарадзiлася трое дзяцей,
першая — мая мацi ў жнiўнi 1946-га). А вось у бабулi, у сям'i Камiсаравых, сiтуацыя напрыканцы вайны аказалася трагiчнай — яе бацька i чатыры ягоныя
браты з вайны не вярнулiся...
Э.А. — Якi ты малайчына, Юры! Не кожны сёння можа пахвалiцца такiм
падрабязным веданнем уласнага радаводу... А ў якiм узросце да цябе прыйшло захапленне музыкай? Што цi хто гэтаму паспрыяў?
Ю.Н. — Як i ў любым працэсе, у маiм музычным станаўленнi былi свае
полюсы — «плюсы» i «мiнусы». Без гэтага немагчымы быў бы «зарад» музычнай энергiяй. Я зараз да гэтага стаўлюся iранiчна, але з аднаго боку, у дзяцiнстве былi спробы прымусова навязаць авалоданне «музычным мастацтвам»
(маецца на ўвазе музычная школа, адкуль быў адлiчаны ў васьмiгадовым узросце, не скончыўшы першы клас). А з iншага боку — амаль у той жа час (можа на год пазней) — захапленне рок-музыкай. «Крыдэнс», «Ролiнг Стоўнз»,
«Бiтлз», «Дып Пёрпл», «Блад, Свiт энд Цiарз», «Свiт», «Слэйд» — усё гэта,
як нi дзiўна, выходзiла на савецкiх вiнiлавых «мiньёнах». Часам без назваў
калектываў, без аўтараў, са скажонамi перакладамi назваў песень — але га-
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лоўнае было пачуць! А потым, бывала вельмi падоўгу, даводзiлася шукаць
першакрынiцы — альбомы, дакладныя назвы, iмёны выканаўцаў. А гадоў пасля адзiнаццацi — дванаццацi ўжо спакойна ўспрымалiся i «Пiнк Флойд», i «Куiн», i «Юрай Хiп», i «Лэд Зэппелiн». Пэўны першапачатковы штуршок у гэтым
кiрунку даў мне мой стрыечны брат, якi жыў у Вiцебску. Ён на дзесяць год за
мяне старэйшы, у яго была выдатная калекцыя вiнiлаў i магнiтафонных стужак з найноўшымi на той момант запiсамi.
Усе вакацыi я праводзiў у вёсцы Палыкавiчы. Нiколi не забудуся, як дзядзька (малодшы брат мацi) пайшоў у войска ў сярэдзiне 1970-х. Мая бабуля Анастасiя Цярэнцеўна, ездзiла ў Магiлёў па сваiх справах i час ад часу заходзiла ў
музычную секцыю ГУМа, каб спытацца пра вiнiлавыя пласцiнкi для сына. Маўляў, прыйдзе з войска — будзе слухаць. Бабуля валодала асаблiвым дарам,
асаблiвай прывабнасцю — вакол яе заўсёды знаходзiлiся добрыя i цiкавыя
людзi. Вось, напэўна, i нейкая прадавачка з добрым густам пакiдала для бабулi такiя кружэлкi, што я па сённяшнi дзень удзячны i бабулi, i той невядомай
прадавачцы за выдатную калекцыю музыкi, якая на мяне выпадкова звалiлася, пакуль дзядзька служыў у войску.
Э.А. — Кажуць, што для гiтарыста — першая гiтара — усё адно, як першае каханне... Цi памятаеш ты сваю першую гiтару?
Ю.Н. — Гэта складанае пытанне — тут патрэбна было б цэлае даследванне. Бацькi, пасля майго сумнага досведу з музычнай школай, былi не вельмi
зацiкаўленыя ў развiццi маёй далейшай музычнай адукацыi, таму ўласную гiтару мне купляць не збiралiся. Тым больш, што на той момант гiтар у хаце
было — «як сабак». Я не ведаю, якая сiтуацыя была ў iншых падлеткаў у
другой палове 1970-х, але ў мяне гадоў у 12 — 13 гiтары нейкiм чынам не пераводзiлiся. Так што дакладную дату «першага кахання» яшчэ трэба пiльна
вылiчаць... Дарэчы, набыць звычайную акустычную гiтару на той час мог сабе
дазволiць амаль кожны. Каштавалi яны па 7—10 рублёў, якая-небудзь «ленiнградка» каштавала прыкладна 20 рублёў (значна пазней я даведаўся, што
класiчная «Крэмона» (Чэхаславакiя) каштавала 35 рублёў, а класiчная «Музiма» (ГДРаўскай вытворчасцi) — 55 рублёў, але з рук iмпартныя iнструменты
перапрадавалi амаль у два разы даражэй — тады ж быў росквiт «эпохi дэфiцыту», усе заходнiя рэчы «даставалi» праз патрэбных людзей... Але самыя
танныя саўковыя гiтары, якiя рабiлiся на фабрыках разам з мэбляй, i на якiх
амаль немагчыма было iграць, але можна было вучыцца iгры, былi агульнадаступныя. Усе тады вучыліся iграць адзiн у аднаго i гiтары перадавалi адзiн
аднаму. Бывала хтосьцi паехаў на вучобу ў iншы горад, цi сышоў у войска, а
гiтара працягвала вандраваць па сябрах...
Такая ж сiтуацыя была з электрагiтарамi. Старыя iнструменты i падрапаныя
ўзмацняльнiкi з'яўлялiся нiадкуль — магчыма «спiсаныя» з балансу арганiзацый,
альбо яшчэ лiчылiся дзе-небудзь, а кiраўнiка не было. Карацей, прынцып «всё
вокруг колхозное — всё вокруг моё» пры Савецкiм Саюзе быў самы актуальны.
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У 15-17-гадовым узросце перайграў ва ўсiх iснуючых ансамблях мястэчка:
самым аўтарытэтным на той момант быў ВIА «Беланiца» пры раённым ДК,
iграў таксама з некалькiмi складамi музыкантаў у ансамблi СПТУ-40, яшчэ — у
ансамблi Сельгастэхнiкi, i нарэшце пэўны этап самадзейнасцi скончыўся стварэннем гурта «Апошнi шанец». Гiсторыя яго была нядоўгай, але галоўнае, што
менавiта тады з'явiлiся першыя аўтарскiя кампазiцыi...
Э.А. — А першае каханне?
Ю.Н. — Тут яшчэ больш складана адказваць, чым на пытанне пра першую
гiтару! Таму што можна ўспомнiць першыя пачуццi ў дзiцячым садку, альбо
ўжо нешта iншае ў малодшых класах. Дарэчы, у другiм класе была дзяўчынка,
у якую, напэўна, была закаханая ўся мужчынская палова класа. Яна была дачкой вядомага паэта, якi сябраваў з усiмi класiкамi, i нават ладзiў сустрэчы па
лiнii таварыства «Веды» — да нас прыязджалi i Быкаў, i Барадулiн, i Гiлевiч ды
яшчэ шмат хто. Дык вось, памятаю, як мы з лепшым сябрам аднойчы напачатку вясны праводзiлi яе да дому — беглi па глыбокай рытвiне ўзбочыны ўздоўж
высокага насыпу дарогi амаль па калена ў талай вадзе, залягалi ў брудны i
мокры снег, хавалiся за нейкiмi пагоркамi. Гэта мы такiм чынам высочвалi, дзе
наша каханая жыве. Карацей, пасля такiх «праводзiн» нашу вопратку, абутак i
нас заадно можна было выкручваць — настолькi мы былi мокрыя. Такое было
каханне. Праз колькi гадоў тая дзяўчынка з'ехала вучыцца на мастака, i нават
быў нейкi працяг у адносiнах. Але гэта ўжо iншая гiсторыя...
Э.А. — Я ведаю, што ты закончыў сталiчны ўнiверсiтэт культуры. На
якiм аддзяленнi ты вучыўся? Чым захапляўся падчас вучобы?
Ю.Н. — Тады ён называўся Мiнскi iнстытут культуры. Часам я жартам распавядаю сваiм сябрам i знаёмым, што вучыўся ва ўстанове ў тры розныя эпохi. Паступiў пры «развiтым сацыялiзме» (1984 год, пасля Брэжнева змяняюцца
кiраўнiкi адзiн за адным — Андропаў, Чарненка). Адразу ж, на першым курсе,
патрапiў пад так званы «андропаўскi прызыў» — у войска заграбалi ўсiх — псiхiчна хворых, гарбатых, сляпых, кульгавых, крымiнальнiкаў, якiя пры Саюзе
ў войску нiколi не служылi б; адмянiлi ўсе ваенныя кафедры, адтэрмiноўкi,
бронi, забароны, забралi ўсiх студэнтаў — не зважаючы — жанаты цi не жанаты, дарослых старшакурснiкаў, у якiх было па двое дзяцей, i гэтак далей. Цi
то рыхтавалiся тады да чаго, цi так перастрахоўвалiся — невядома. Але два
гады жыцця на аэрадроме верталётнай эскадрыльi давялося аддаць Радзiме.
Эскадрылья, дарэчы, прымала непасрэдны ўдзел у тушэннi Чарнобыльскага
рэактара ў красавiку — траўнi 1986-га.
Другi этап вучобы — пасля войска. Бацька падказаў, каб напiсаў камандзiру
часцi заяву на максiмальна ранейшую дэмабiлiзацыю ў сувязi з неабходнасцю
працяга вучобы (маўляў, так калiсьцi зрабiў дзед). Як нi дзiўна, заява эфектыўна спрацавала, i я звольнiўся адным з першых. Да цывiльнага жыцця вярнуўся нiбыта ў iншую галактыку — у войска пайшоў з адной краiны, а прыйшоў
у зусiм iншую. «Перабудова. Галоснасць. Паскарэнне». Гарбачоўская эпоха,
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пачатак рэгулярных прыездаў першых рок-зорак — ад Скорпiонз, Iнгвi Мальмстына, Юрай Хiп да канцэртаў Пiнк Флойд у «Алiмпiйскiм» i рок-марафона ў
Лужнiках — Мотлi Кру, Сiндэрэла, Скiд Роў, Озi Озбарн, Бон Джовi, Парк Горкага, а далей — Тушына: Металiка, AC/DC, Пантэра, Блэк Краўз i г. д. Такое
i ўявiць было немагчыма за пару гадоў да таго! Дах зрывала ад усяго, што
адбывалася.
У iнстытуце такая «дзвiжуха»! Кафедры падзяляюцца, новыя аддзяленнi
ствараюцца, з'яўляюцца прафiлiзацыi, маладыя выкладчыкi, выпускнiкi маскоўскiх i пiцерскiх ВНУ, прапануюць новыя методыкi. I разам з тым катастрафiчная архаiка ў праграмах: у бiлетах — «Сталiн — натхняльнiк перамогi»,
а ва ўсiх цэнтральных газетах — споведзi рэпрасаваных, спiсы незаконна i
несправядлiва расстраляных — ахвяраў сталiнскага тэрору.
Дарэчы, столькi кнiг тады пачало з'яўляцца — я спакойна набываў Ванегута, Оруэла, Кена Кiзi, Булгакава, Набокава. Памятаю, што наша куратар Марына Вiтальеўна падказала, дзе набыць па прыймальным для студэнта кошце
Габрыэля Гарсiа Маркеса — адны з найлепшых яго твораў «Палкоўнiку нiхто
не пiша» i «Сто гадоў адзiноты». Да перабудовы большасць выданняў былi
страшэнным дэфiцытам. Не так даўно з вялiкiм задавальненнем перачытаў
тыя творы Маркеса — ужо зусiм па-iншаму iх успрымаючы i адкрываючы незаўважаныя раней нюансы. Кнiгi i да сённяшняга дня ўпрыгожваюць сваёй прысутнасцю маю хатнюю бiблiятэку.Тады ж нарадзiлася мая дачушка. Заканчваў
iнстытут на завочным аддзяленнi. А дыплом ужо атрымлiваў на беларускай
мове — гэта быў першы выпуск у суверэннай дзяржаве Беларусь. Такая вось
трэцяя эпоха.
Спецыяльнасць мая называлася «Арганiзацыя i методыка культурнаасветнiцкай работы». Яшчэ я займаўся на так званым факультэце грамадскай
прафесii i атрымаў пасведчанне з правам выкладаць гiтару ў навучальных
установах. Таксама ў нас былi прафiлiзацыi — мая называлася «творчай» —
напiсанне сцэнараў для масавых святаў, для тэле- i радыёперадач, распрацоўка культурна-асветнiцкiх праграм i г. д. Усе мае курсавыя i дыпломная праца былi на тэмы рок-музыкi. Хлопцы, якiя жылi са мной у пакоi, удзельнiчалi
ва ўсiх нацыянальна арыентаваных мерапрыемствах — гэта i «Чарнобыльскi
шлях», i стварэнне «Мартыралога Беларусi», i сустрэчы з Быкавым ды iншымi
знакамiтымi пiсьменнiкамi. Але я настолькi быў заняты сваёй музыкай, што, на
вялiкi жаль, увогуле не звяртаў увагi на гiстарычныя падзеi, якiя адбывалiся
лiтаральна пад носам, i ў якiх былi занятыя мае сябры...
Э.А. — Музычныя крытыкi часта называюць цябе беларускiм блюзмэнам... Чаму ты захапiўся менавiта гэтым музычным жанрам?
Ю.Н. — Я ўвесь час нагадваю журналiстам, радыёвядоўцам, музычным
крытыкам — я толькi нейкiя блюзавыя элементы выкарыстоўваю, нараўне з
элементамi iншых стыляў — фанк, рэгi, джаз, а пры гэтым аснова застаецца
больш рокавай. Яшчэ з нацяжкай можна было б назваць мой стыль блюз-ро-
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кам. У нас у краiне ёсць сапрадныя музыканты, якiя зрабiлi блюз ладам жыцця — Аляксандр Цыганок, Дзянiс Балахонаў, гурт Крос Бi Бэнд, Юрась Ускоў,
Сяргей Курэк. А я не iграю блюз у чыстым выглядзе. Усе з павагай ставяцца да
маiх словаў, пагаджаюцца, кiваюць галавой. Але як толькi выходзiць наступнае iнтэрв'ю цi рэпартаж — там абавязкова на першым месцы будуць словы
«Вядомы беларускi блюзмэн...»
Свежы прыклад: у мiнулым годзе я прапанаваў вядомаму i аўтарытэтнаму
музычнаму журналiсту зрабiць цыкл перадач пра беларускi блюз, маўляў, я
дапамагу рэдкiмi i эксклюзiўнымi архiўнымi матэрыяламi. Ён неяк не адгукаўся
пэўны час i раптам месяц таму выходзiць перадача, у анонсе якой фiгуруе словаспалучэнне «беларускi блюз». Я толькi спiс прачытаў i жахнуўся: са спiса ў
паўтара дзясятка iмёнаў i назваў — нiводнай блюзавай каманды цi выканаўца.
Зразумела, у тым спiсе я таксама прысутнiчаю — ад кармы нiкуды не падзецца. Але з праграмай (увага!) лiтаратурнай. Гэта вершы Вiкi Трэнас, якiя чытае
аўтарка на фоне маiх кампазiцый (у музыцы ёсць усё — ад рэгi, фанкi, джазрока да фьюжн, класiкi, авангарда, але БЛЮЗА няма). Перадача тая таксама
транслявалася i на замежжа. Я звязаўся з журналiстам i спытаўся — вы да
сваiх слухачоў-землякоў стаўцеся як хочаце, лiчыце iх кiм заўгодна, але перад
замежнымi аматарамi блюза не сорамна? Перадача нiбыта пра блюз (прычым
некалькi частак), а няма нiводнай згадкi пра яе галоўную тэму — беларускi
блюз. Замежныя слухачы па гэтай перадачы могуць скласцi сваё меркаванне! На што аўтарытэтны журналiст адказаў, што праз прызму постмадэрнiзма
сёння такое асвятленне дапушчальнае...
Вяртаючыся да ўплываў, хачу дадаць, што рок-музыка 1960-х i 1970-х па
большасцi ўся пабудавана на блюзавых традыцыях (цi ў рэдкiх выключэннях
прынцыпова на iх не пабудавана). Таму можна сказаць, што блюз незаўважна з'явiўся на падсвядомым узроўнi ва ўласным музычным светаўспрыманнi.
Дарэчы, было вельмi цiкава назiраць, як з блюзам працавалi польскiя, венгерскiя, югаслаўскiя, чэшскiя ды iншыя ўсходнееўрапейскiя музыканты з так
званага сацыялiстычнага лагера. Але вывучаць гiсторыю блюза, складаць
нейкую перыядызацыю — у мяне дакладна не было нi жадання, нi цярпення.
У юнацтве ўсё было прасцей, на ўзроўнi «падабаецца — не падабаецца», «закранае — не закранае»...
Э.А. — Ты з'яўляешся стваральнiкам гуртоў «White Night Blues» i «Nestary
Band». Распавядзi, калi ласка, калi ўзнiкла iдэя аб заснаваннi гэтых музычных калектываў? Якую музыку вы iгралi? Якi быў iх творчы лёс?
Ю.Н. — У кантэксце папярэдняга пытання лагiчна будзе працягнуць пра
«White Night Blues». У сярэдзiне 1990-х гадоў у Мiнску вельмi актыўна пачаў
працаваць блюз-рокавы клуб «Star-Club». Гэта як раз быў час аднаго з маiх
чарговых «вяртанняў» у Мiнск. Нават не памятаю, як пазнаёмiўся з Генадзем
Старыкавым, кiраўнiком клуба, але пачалася нейкая супраца — i па арганiзацыi канцэртаў, i па напiсаннi артыкулаў пра дзейнасць клуба i таксама першыя
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выступы ў клубе. У дадатак я ў той час шмат ездзiў у Польшчу, былi таксама
дзве вялiкiя вандроўкi па Германii. За мяжой дастаткова нагледзеўся на разнастайны музычны рух i блюзавы, i джазавы, i рокавы. У Менску таксама ўвесь
час не спынялася музычнае жыццё. На мерапрыемствы «Стар-клуба» прыязджалi сапраўдныя замежныя блюзавыя зоркi, у тым лiку i з ЗША. Вынiкам назiранняў апынулася стварэнне ўласнага гурта па вяртаннi на малую радзiму.
Здарылася гэта, як i ўсё значнае, амаль выпадкова. Мае сябры Клайд i
Змей, арганiзатары альтэрнатыўных канцэртаў у Магiлёве, у якiх я час ад часу браў удзел як аўтар i выканаўца, аднойчы сказалi: «Хопiць iграць самому,
давай паказвай гурт!» Напрыканцы 1999 года яны ладзiлi фестываль «Апошнi
эшалон», мiжнародны ў пэўным сэнсе — удзельнiчалi гурты з Украiны i з Расii.
Гэта была неверагодная мяшанка з панка, хард-кора, фолк-рока, псiхадэлiкрока. Аднак мы ўпiсалiся вельмi добра — iгралi «завадную» праграму, публiка
нас успрымала «на ўра». Такi быў дэбют. Але тут я павiнен растлумачыць
(можа быць «Верасень» першае выданне, дзе атрымаецца неяк больш-менш
грунтоўна гэта зрабiць): i назва, i гурт стваралiся як вясёлае «забаўлялава» з
магчымасцю пайграць нейкiя прышпiльныя, вясёлыя, сатырычныя цi iранiчныя кампазiцыi ў розных стылях, якiя хоць як спалучалiся б з блюзам — фанк,
рэгi, соул, рок-н-рол. Нi больш, нi менш. Песнi былi на рускай i ангельскай
мове. На рускай аўтарскiя, на ангельскай каверы. I назва ўяўлялася цалкам
iранiчнай: ну якi можа быць блюз у Белых начах?
Але нечакана для мяне самога, мы патрапiлi ў вiр мас-медыя рэлiзаў, ратацый, рэцэнзiй; сталiчных канцэртаў, мiжнародных фестываляў, уважлiвага
i крытычнага разбору нашай творчасцi музычнымi крытыкамi. I так сталася,
Самы першы склад “White Night Blues” узору 1999 года.
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што не адпавядаем мы нi назве, нi ўзроўню, на якiм апынулiся. Песнi у нас
«несур'ёзныя», iграем мы зусiм не блюз пры такой сур'ёзнай назве. А гэта ж
галоўнае: «Як карабль назавеш, так ён i паплыве!» Вось i паплыў наш карабель — давялося i блюзавую праграму зрабiць, каб адпавядаць назве, i песнi
сур'ёзныя напiсаць, каб адпавядаць узроўню. Зараз пра тыя падзеi я ўспамiнаю з усмешкай, а тады неяк быў крыху разгублены ад усяго — i ад увагi прэсы, i ад заўваг «спяцоў», i ад пажаданняў публiкi.
У вынiку, каб нiхто не крыўдзiўся — нi артадоксы блюза, нi сур'ёзныя музычныя крытыкi, нi проста аматары добрай музыкi, — вырашана было пад назвай
«White Night Blues» iграць выключна стылiстычна вытрыманы рэпертуар. А
для выканання ўсяго астатняга стварыць «Nestary Band»...
Э.А. — На колькi я ведаю да беларускай мовы i песень на ёй ты прыйшоў
не адразу... Хто паўплываў на радыкальны паварот у тваёй нацыянальнай
самасвядомасцi?
Ю.Н. — Паварот зусiм не быў радыкальны. Гэта хутчэй быў вельмi запаволены «разварот». На падсвядомым узроўнi, недзе глыбока ўнутры, ува мне
«спала» мая беларускасць. Тут шмат уплываў можна пералiчваць — своеасаблiвых складнiкаў, якiя стваралi пэўную агульную карцiну: i цiкавасць да
беларускай культуры з боку маiх iнстытуцкiх сяброў, i першыя рок-фестывалi,
дзе выступалi беларускамоўныя гурты («На Доўгiм Бродзе», «Тры колеры»,
фэсты ў Наваполацку, якiя сталi пазней «Рок-Колам»), канцэрты i запiсы выдатных гуртоў «Бонда», «Мясцовы час», «Улiс», а пазней трыумфальныя выступы беларускамоўнай «Крамы» на расейскiх тэлеканалах (у прыватнасцi ў
легендарнай «Праграме А» Сяргея Анцiпава). Гэта ўсё напрыканцы 1980-х —
пачатку 1990-х.
У сярэдзiне 1990-х адкрыццё многiх украiнскiх каманд: «Скрябiн», «Табула
Раса», «Океан Эльзы» — альбомы гэтых музыкантаў прывёз лiдар беларускага гурта «Буржуазiя» Рома Мiкоцiн, якi сам родам з Заходняй Украiны. Потым уласны ўдзел ва ўкраiнскiм рок-фестывалi ў горадзе Роўна, дзе выступалi
выдатныя каманды (напрыклад, мясцовыя «От вiнта», «King Size» з Луцка ды
iншыя). Потым, зноў жа праз музыку — знаёмства са шматлiкiмi лiтаратурнымi эксперыментамi: джазавы раман Змiцера Падбярэзскага (пiсьменнiка i
музычнага крытыка, якi яшчэ напачатку 1980-х «закладаў падмуркi» цiкавасцi
да беларускага року ў тэлеперадачы «Сустрэнемся пасля адзiнаццацi» ); сумесныя выступленнi пiсьменнiка Уладзiмера Арлова i барда Змiцера Бартосiка; паэтычна-тэатральная творчасць Вiктара Шалкевiча; «Песняры» з iхнiмi
музычна-лiтаратурнымi пошукамi i шмат-шмат чаго iншага...
Э.А. — У якiм годзе была напiсана першая песня на беларускай мове? Як
яна называлася?
Ю.Н. — Здаецца, гэта быў «Блюз Белай ночы» ў 2003 годзе. Хаця прыкладна тады ж пiсаўся i ўвесь матэрыял, якi пазней увайшоў у альбом «Свята
вялiкiх дажджоў».
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Будуем сцэну, чакаем шаноўных гасцей-музыкантаў. Уласны падворак,
верасень 2001 г.
Э.А. — Ты доўгi час жыў i працаваў у Бялынiчах. Гэта невялiкае правiнцыйнае мястэчка... Цi адчуваў ты сябе на задворках айчыннай музычнай
культуры?
Ю.Н. — Калi я выязджаў на чарговы фестываль, канцэрт, здымкi тэлеперадач цi запiсу на радыё, то адчуваў сябе нi больш, нi меньш — паўнавартасным
удзельнiкам вялiкага працэсу, звязанага з айчыннай i сусветнай рок-, блюз- цi
аўтарскай музыкай. А калi вяртаўся, то насалоджваўся магчымасцю адпачыць
пад ценем дрэваў, у цiшы ўласнага дома, магчымасцю напiсаць новыя песнi
пад уражаннем перажытага, убачанага цi прачытанага. Кажу шчыра — толькi
так, i нiяк iнакш, адчуваю сваё iснаванне ў нейкай «сваёй прасторы». Дрэнна
гэта цi добра, але, многiя землякi не раз заўважалi: «Не жывеш ты нашым
жыццём, часта зусiм не ў курсе, што тут у нас адбываецца...» А я i рад быў бы
пажыць нейкiм «iхнiм жыццём», ды жыву так, як разумею i як адчуваю. Напэўна, можна было б сказаць значна карацей: на задворках айчыннай музыкi цi
лiтаратуры нiколi сябе не адчуваў, таму што заўсёды быў уцягнуты ў пэўныя
культурныя працэсы — i айчынныя, i мiжнародныя.
Э.А. — Неаднойчы ты запрашаў да сябе ў Бялынiчы вядомых беларускiх
музыкаў i арганiзоўваў на ўласным падворку сапраўдныя рок-канцэрты. Каго
ты можаш згадаць са сваiх шматлiкiх творчых пабрацiмаў, хто выступаў
на тваiм гасцiнным двары?
Ю.Н. — У асноўным, гэта перыяд з 2000-га па 2005 год (у 1999-м я вярнуўся ў Бялынiчы, а ў 2006 зноў з'ехаў). У той час прыязджалi «Крама», «Палац»,
«Мадэра Хард Блюз», Пётр Ялфiмаў (тады ў складзе гурта «Эгаiст», там жа
iграў таленавiты гiтарыст Саша Камлюк — яны абодва завiтвалi пазней ужо i
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ў складзе «Песняроў»); таксама прыязджаў Яўген Салдаценка з гурта «Лекарство от меланхолии», калiсьцi пасля канцэрта спыняўся ў мяне дома вядомы
магiлёвец Саша Баль, ды шмат iншых землякоў — Саша Сташкевiч i ягоныя
гурты «Маленькие трагедии» i «Барон Мюнхгаузен», GurReactive, Цiмафей
Яравiкоў. Бывалi i вельмi незвычайныя вiзiты — напрыклад, неаднойчы прыязджаў Лёня Цярэшчанка (сённяшнi лiдар мегапапулярнага гурта «Айова») па
маiм запрашэннi ў мясцовую музычную школу ў якасцi выканаўца на класiчнай
гiтары; цi напрыклад, знакамiты гомельскi гурт «Раста» запiсваў у маёй хаце
свой дэбютны альбом...
Я думаю, што назваў яшчэ далёка не ўсiх — цiкавы аўтар i выканаўца
Donatello, ён жа вакалiст гурта «Водар-Сусьвет», гурты «Рудатэль», «Балцкi
субстрат», «Jurasic Park», выдатная спявачка з Салiгорска Люда Дудзенус,
сапраўдны рок-н-рольшчык з Клiчава Андрэй Гаварушка, цiкавы гурт з Менску
«Zeitnot»... Аўтары i выканаўцы Вольга Акулiч, Змiцер Бартосiк у творчым дуэце з Уладзiмерам Арловым; як, дарэчы, i Эдуард Акулiн — у выдатнай кампанii з Нiлам Сымонавiчам Гiлевiчам i Леанiдам Дранько-Майсюком — таксама
пабывалi на маiм падворку. А калi ўжо праз прызму музыкi рабiць праекцыю
на лiтаратуру, то можна ўзгадаць i калекцыянера вiнiлаў, выдаўца i перакладчыка Змiцера Коласа, i выдатнага спевака Лявона Баршчэўскага (таго самага,
якi перакладчык i паэт), i мастацтвазнаўцу Аляксея Хадыку, i мастака, аматара
добрай музыкi Уладзiмiра Сiўчыкава ды шмат каго яшчэ. Я зараз пералiчваю i
не веру сваiм вачам — няўжо было столькi гасцей? Але ўсё захавалася на аўдыязапiсах, на фота- i вiдэаздымках, у рэпартажах ды iнтэрв'ю. I галоўнае — у
памяцi людзей.
Э.А. — Адкуль з'явiлася патрэба выдаваць часопiс? I што гэта было за
выданне?
Ю.Н. — Часопiс называўся «Грыфаман». Была першапачатковая дамова
з Юрыем Уладзiмiравiчам Рашэтнiкавым (арганiзатарам шматгадовага гiтарнага фестывалю «Грыфаманiя»), што часопiс умоўна будзе прывязаны да
дзейнасцi яго фестывалю. Мэта выдання — асвятляць любыя падзеi ў краiне, звязаныя з гiтарнай музыкай (не iстотна ў якiх музычных праявах — гiтара акустычная, электрычная, класiка, рок, блюз, фламенка, джаз, авангард цi
штосьцi яшчэ), падаваць матэрыялы ярка, чытэбельна, даваць шмат цiкавых
iлюстрацый, прываблiваць увагу чытача самымi разнастайнымi рубрыкамi,
нотнымi дадаткамi, мультымедыя матэрыяламi i гэтак далей. Патрэба ўзнiкла
з цiкавасцi (на той момант гэта было прафесiйнае), цiкавасць — з неабходнасцi (мець айчынны часопiс такога плана). Карацей, неяк так. Але гэта было
вельмi даўно — аж не верыцца — каля дваццацi гадоў таму!
Э.А. — Твой альбом «Аэрапланы ў вырай» музычныя аналiтыкi схiльныя
называць «найлепшай працай» у тваёй дыскаграфii i ставяць у адзiн шэраг
з апошнiмi альбомамi зуброў беларускага року— гуртом «Крама». Цi згодны
ты з такой ацэнкай?
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Ю.Н. — У мяне такое адчуванне, што музычны матэрыял гэтага альбома
я шмат гадоў складаў «па кубiках» цi як нейкiя вельмi дробныя пазлы — каб
выйшла адна карцiна. Пачыналася ад накiдаў на гiтары, потым прыходзiлi iдэi
наконт аранжыровак. Матэрыял пiсаўся на студыях пасля выхаду альбома
«Свята вялiкiх дажджоў» цягам 2007-2008 гадоў. Альбом планаваўся ў iншым
выглядзе, часткова з iншымi песнямi, выйсцi прыкладна да 2009 года. Але ў
2009 годзе ў мяне нарадзiлася дачушка Ганначка, а ў 2012 — дачушка Саша.
Было не да выпуску альбомаў, калi на руках двое маленькiх, а iхняя мама
ўпарта працягвае змаганне за дыплом ВНУ.
Тым не менш, у 2012 годзе рыхтавалi юбiлей (30-годдзе) першага гурта
«Апошнi шанец». Рабiлi i выступы, i дыск юбiлейны выдавалi. Таксама пачалi
запiсваць «Школьны альбом». Потым 2013 год быў цалкам яму i прысвечаны — дапiсалi, без перабольшванняў, з музыкамi з усёй Беларусi (i нават з
беларускага замежжа), а потым па ўсёй жа Беларусi (i за межамi) рабiлi прэзентацыi выдадзенага рэлiза. Шмат дзетак удзельнiчала ў прэзентацыях па
школах, музеях, дзiцячых лагерах — спявалiся нашы школьныя песнi, ладзiлiся харэаграфiчныя кампазiцыi — i з вучнямi, i з настаўнiкамi.
Такiм чынам «Аэрапланы ў вырай» нiяк не мог з'явiцца раней за 2014 год.
Гэта я апiсваю сваю сiтуацыю, бачанне, так бы мовiць, «знутры». Што атрымалася ў вынiку — я i сам дрэнна ўсведамляю. Часам мне падаецца, што
альбом атрымаўся прыстойны. Потым накручваю сам сябе, што амаль усё
трэба было рабiць не так, у дадатак — не губляць час, не адхiляцца. Потым
пераслухваю i думаю — як зрабiлася, так i зрабiлася. Усiм не дагодзiш, а каму падабаецца — то гэта заўсёды шчыра. Пацверджаннем таму — ратацыi
песен з альбома да сённяшняга дня на многiх айчынных радыёстанцыях, як
таксама трансляцыi на польскiх, латвiйскiх i нават расейскiх радыёстанцыях.
Што тычыцца параўнанняў з iншымi гуртамi — тут я буду абсалютна неаб'ектыўным. «Краму» вельмi паважаю i люблю слухаць шмат якiя iхнiя альбомы.
Але параўноўваць са сваiмi песнямi — Божа збаў! Занадта розныя мы выкарыстоўваем мастацкiя сродкi.
Э.А. — Асобнай гутаркi заслугоўваюць твае творчыя дуэты з Пятром
Ялфiмавым, Вольгай Акулiч, Iлонай Карпюк, Iрынай Снапковай... Каму належыць iдэя такога незвычайнага музычнага сумоўя? Што асабiста табе
дала праца з гэтымi выканаўцамi? Цi ёсць задумы на працяг i пашырэнне
гэтых творчых праектаў?
Ю.Н. — Альбом «Свята на дваiх» — гэта складанка да пяцiдзесяцiгадовага
юбiлею. Альбом дуэтаў — не проста з выканаўцамi, а з калегамi, з якiмi пражывалi i музычнае, i асабiстае жыццё, дзялiлi i радасцi, i беды. Iдэю альбома
як раз жыццё i падказала — так атрымалася, што да юбiлейнай даты назбiралася патрэбная колькасць супрац. Усё проста. А цi будзе працяг? Пакуль
што можна сказаць, што працягваецца творчасць, працягваюцца адносiны з
музыкамi. Таму ў пэўным сэнсе можна пацвердзiць, што другая частка альбома дуэтаў ужо пiшацца.
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Э.А. — Самым заўважным для айчынных медыйных парталаў стала твая
супраца з легендай рускага року Андрэем Макарэвiчам, вынiкам якой быў запiс песеннага сiнгла «Снег» у тваiм блiскучым перакладзе на беларускую
мову. Як табе працавалася з рок-мэтрам?
Ю.Н. — Безумоўна, гэта быў цiкавы досвед. Але што расказваць? Праца ёсць
праца — у студыi Андрэй Вадзiмавiч быў настроены на вынiк. Увесь час яму карцела праспяваць то з украiнскiм, то з польскiм акцэнтам, але вельмi хутка падхоплiваў патрэбныя iнтанацыi, нюансы вымаўлення. Таму шмат хто з фiлолагаў,
лiнгвiстаў адзначае, што песня выканана на бездакорнай беларускай мове. Што
яшчэ? Гiтара мая яму спадабалася — на ёй лiдар «Машыны часу» сыграў цэлы
канцэрт для сяброў. Таксама спадабалася гарэлка «Дзiкая качка» — за тонкi
прысмак лiмона, ледзь заўважны i ледзь адчувальны. Як сказаў Андрэй Вадзiмавiч (ён жа аўтар «Займальнай наркалогii») — «вельмi правiльна ўсё зроблена,
такi баланс вытрымаць мала каму ўдаецца». Так што — было i за баланс!..
Лiчу, што песня «Снег» невыпадкова патрапiла на хвалю ўзаемаразумення,
i Андрэй Макарэвiч выбраў гэты пераклад у першую чаргу. Магчыма на падсвядомым узроўнi яго шмат што звязвала з Беларуссю заўсёды. I гэта нейкiм
загадкавым чынам праяўлялася. Напрыклад, першы ў сваёй гiсторыi прафесiйны вiдэазапiс паўнавартаснага студыйнага канцэрта «Машына часу» зрабiла менавiта ў мiнскай тэлестудыi. Падчас яго трансляцыi (магчыма гэта мела
дачыненне да перадачы «Сустрэнемся пасля адзiнаццацi») амаль сорак гадоў
таму, я таксама, як i мноства падлеткаў, не адрываючыся ад экрана слухаў
песню «Снег».
З Пятром Елфімавым летам 2015 г.
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Э.А. — Сам Андрэй Макарэвiч назваў запiс гэтай песнi «паклонам сваiм
беларускiм продкам» i выказаў жаданне разам i надалей адраджаць беларускую мову... У гэтым безумоўна твая заслуга як музыкi i перакладчыка... Дарэчы, а цi быў працяг працы ў гэтым накiрунку? Цi з'явiлiся новыя пераклады
твораў нашага славутага земляка па-беларуску?
Ю.Н. — Была i перадгiсторыя, быў i працяг. Справа ў тым, што напачатку
перакладаўся не толькi «Снег», а шмат iншых вершаў. У свой час яны былi надрукаваныя ў межах «Анталогii перакладаў расейскай рок-музыкi», што
выйшла ў 69 нумары часопiса «Дзеяслоў». Гэты нумар i патрапiў да Андрэя
Вадзiмавiча. Дарэчы, як i некалькi запiсаў песень Макарэвiча ў маiм выкананнi — такiм чынам я паказаў, як песнi гучаць на беларускай мове. Так з'явiлася
цiкавасць да маёй працы ды наладзiлiся кантакты. Потым, пасля запiсу песнi
«Снег», быў пачатак працы яшчэ над адным з трэкаў. Але, на жаль, магчымасцi нашых айчынных прадусараў вельмi абмежаваныя. А перакладаў назбiралася на цэлы альбом. Толькi няма каму выдаваць гэтыя альбомы. На жаль.
Э.А. — Юры, вiдавочна, што ты не толькi выдатны музыка, а яшчэ i выдатны лiтаратар, аб чым сведчаць выдадзеная табой у 2015 годзе кнiга
прозы «Звычайны шоу-бiзнес». Адкуль з'явiлася жаданне мастацкага самавыяўлення ў слове?
Ю.Н. — Ну, адкуль яно можа ўсё брацца? З паветра. З неба. З космасу. А
калi апусцiцца на зямлю, то аднойчы прыходзiць разуменне iснавання ў культурнай прасторы пэўнага рэгiёна. Не ў геаграфiчным, не ў адмiнiстрацыйным
плане — у плане духоўным, у плане яднання з аднадумцамi на акрэсленай
тэрыторыii — прычым, акрэсленай нi кiмсьцi i нi чымсьцi — акрэсленай звыш.
Iншымi словамi — ты чытаеш, начытваешся, наталяеш свой мастацкi голад
i нiчога не застаецца, як у пэўны момант паспрабаваць нешта зрабiць самастойна. Штосьцi атрымлiваецца, крок за крокам дасягненнi падганяюць наперад i надыходзiць час, калi ты ўжо разумееш, што не можаш спынiцца.
Э.А. — Лiчыцца, што кожны паважаючы сябе пiсьменнiк павiнны напiсаць
гiсторыю сваёй малой радзiмы, каб «сваё не згубiць у чужым»... Распавядзi
крыху аб гiсторыi стварэння зборнiка краязнаўчых нарысаў «Маё мястэчка
ў часе i прасторы».
Ю.Н. — За гэтую кнiгу я ўзяўся, не ведаючы пра вышэй узгаданую сентэнцыю. Але недзе ў глыбiнi ўласных пачуццяў, вiдаць, нешта падобнае адбывалася. Не хацелася рабiць у прамым сэнсе краязнаўчыя нататкi: там знойдзена
гэта, там адшукана iншае i г.д. Я хацеў, каб гэта была больш пiсьменнiцкая
праца. Была думка прыгожа, ужываючы мастацкiя вобразы, нагадаць пра некаторыя мясцiны, прыцягнуць увагу да пэўных краязнаўчых цiкавостак, узгадаць легенды, захаваць iх таямнiцу i прывабнасць. Трэба было ўсё гэта зрабiць i незвычайна, i з густам.
Прыкладам для мяне стаў Мiкола Целеш — забыты зараз пiсьменнiк-эмiгрант, родам з вёскi Заазер'е Бялынiцкага раёна, якi нарадзiўся ў 1900-м годзе.
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З Андрэем Макарэвічам падчас запісу песні “Снег”.
Вось гэта быў у самым добрым сэнсе сапраўдны мiфастваральнiк! Якi вельмi
любiў свой край i хацеў зрабiць яго больш пазнавальным, больш загадкавым
i больш вядомым.
Дык вось для сваёй кнiгi я таксама браў цiкавыя факты пра нашыя мясцiны
i, валодаючы iнфармацыйнымi магчымасцямi сённяшняга часу, у нейкiм сэнсе
працягваў справу Мiколы Целеша. Падаваў матэрыялы так, каб кожны аб'ект,
пра якi я пiсаў, набываў сваю цiкавую гiсторыю, сваю легенду. Магчыма без
занадтай бескампрамiснасцi i безапеляцыйнасцi, што была ўласцiвая Целешу, але таксама ставiў iснаванне аб'ектаў нашага рэгiёна ў кантэкст сусветнай
гiсторыi. Такая была галоўная iдэя маёй кнiгi — распавесцi пра звычайнае
праз незвычайнае.
Э.А. — У 19-м нумары «Верасня» друкавалася твая новая аповесць «Супадзеннi»... Цi лiчыш ты, што лёс творцы, лёс дзяржавы, лёс народа можа
быць ланцугом пэўных жыццёвых i гiстарычных супадзенняў?
Ю.Н. — Пра тое як раз i аповесць. Нават, дадаць няма чаго! Толькi чытаць
i... знаходзiць супадзеннi.
Э.А. — Дзякуй, Юры, за цiкавую гутарку! Хай супадзеннi, якiя здарацца ў
тваiм далейшым творчым лёсе, заўжды будуць толькi шчаслiвымi!

Уладзiмір Сiўчыкаў
пiсьменнiк, мастак, выдавец. Аўтар кнiгi апавяданняў
i п'ес «Гульня ў тастамант» (1992 г.), кнiг прозы: «Лiсты
да брата» (1998 г.), «Бювар» (2009 г.), «Уладзевы
гiсторыi» (2015 г.), кнiгi паэзii «Высакосны год» (2004 г.).
Укладальнiк (разам з А. Марачкiным) i адзiн з аўтараў
альбомаў «Жодзiнцы. Жывапiс. Графiка. Мастацкае
слова» (2008 г.), «Рыцары Пагонi i Арла» (2010 г.) i iнш.
Нарадзiўся ў 1958 годзе ў Жодзiне. Жыве ў Мiнску.
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Аднойчы вясною ў Амерыцы
З нiзкi «Штатныя нататкi»

Hello, USA!
Раней на тое не зважаў, а прыгледзеўся — насамрэч у беларускай сталiцы носяць шмат адзення i аксесуараў са штатаўскай сiмволiкай. На вулiцах i
стадыёнах, у парках i ў крамах нярэдка можна пабачыць прынты i iншыя надпiсы кшталту «Chicago», «Hollywood», «NY CITY», «New York», «Los Angeles»,
«Texas longhorn», «Washington, D. C.», выявы Капiтолiя, Мiкi-Маўса цi Статуi
Свабоды на цiшотках або валiзках, нягледзячы на тое, што многiя iх «носьбiты», напэўна ж, не бывалi за акiянам.
Мабыць, паважаюць беларусы наймагутнейшую ў свеце краiну цi сiмпатызуюць ёй падсвядома.
А я вось прызнаваўся сабе перад вандроўкай, што ставiўся да Злучаных
Штатаў (мабыць, дзякуючы савецкаму школьнаму выхаванню ды адукацыi) да
амерыканскага ладу жыцця i культуры крыху прадузята i насцярожана. Хаця з
гадамi ўсё болей даведваўся пра спрадвечную, уласна амерыканскую нацыю,
пра беларускую дыяспару на Паўночна-Амерыканскiм кантыненце i пра амерыканскую беларускую лiтаратуру.
I хiба можна было не скарыстаць шанец пабываць за акiянам, каб убачыць
Штаты на ўласныя вочы, але найперш праведаць старэйшую дачушку Алесю
i з ёю даадзначыць сваё 60-годдзе?!

Праз акiян
Рэспублiка Беларусь — адзiная еўрапейская краiна з буйным аэрапортам,
куды не лётаюць лаўкостары! Вельмi лёгка пераканацца, што i па справах, i
ў госцi, i на адпачынак куды танней атрымаецца паляцець праз паветраныя
гаванi суседнiх краiн — праз Вiльню, Кiеў, Варшаву, а то i праз Маскву!
Да таго ж некаторыя постсавецкiя авiякампанii дагэтуль бяруць абсалютна
нелегiтымную даплату за так званае перавышэнне вагi багажу: аказваецца, 23
кiлаграмы — гэта тыя 50 фунтаў, якiя паводле дамоваў з прафсаюзамi перавозчыкаў дазваляецца падымаць грузчыкам у аэрапортах!
Гадзiнны пералёт у Варшаву падаваўся лёгкай размiнкай перад дарогаю праз акiян, але ў Нацыянальным аэрапорце з безаблiчным найменнем
«Мiнск-2» паспелi папсаваць нерваў: «лятак» авiякампанii LOT (Polskie Linie
Lotnicze LOT) падалi са спазненнем якраз на гадзiну. Дзякаваць Богу, на перасадку ў польскай сталiцы было закладзена дзве з паловаю, а таму ў крэсла
аэробуса «Дрымлайнер» (Dreamliner) патрапiў своечасова.
Сцюардэсы выдалi навушнiкi, гiгiенiчныя хустачкi i мытныя дэкларацыi, а
камандзiр карабля па-польску i па-ангельску настроiў на пералёт у дзевяць з
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паловаю гадзiн. Каб мiнулiся яны хутчэй, можна было скарыстацца пультам i
пляскатым манiторам, што служылi за iнфармацыйны цэнтр i за тэлевiзар.
Натуральна, час ад часу варта было патупацца ў праходзе цi нават каля
свайго крэсла, а таксама спажываць, бо арганiзм падчас пералёту моцна абязводжваецца, шмат нават не газаванай, а звычайнай пiтной вады. Не кавы, не
сокаў, а ўжо тым болей не чырвонага вiна цi гарэлкi, якiя таксама прапаноўвалi
(тым болей, што даўно ўжо ўвогуле не ўжываю спiртнога!).
I ў авiяцыi адлегласць памiж двума пунктамi — насуперак законам геаметрыi — не простая лiнiя. Здавалася б, чаго ўжо прасцей — набраў патрэбную
вышыню i прастуй сабе проста на захад, праз Нямеччыну i астатнюю сухапутную
Еўропу, а потым i праз Атлантыку з яе сумнавядомым Бермудскiм трохкутнiкам!
Але ж не — тут свае шляхi, свае законы, свае паветраныя калiдоры. Час ад
часу i ў паўсне бачыў на манiторах, што мiналi польскае ўзбярэжжа, перасякалi Балтыйскае мора, праляталi па-над Данiяй...
Недзе далёка ўнiзе заставалiся Паўднёвая Швецыя ў раёне Мальмё, а тады i паўднёва-заходнi ўскраек Нарвегiii з горадам Бергенам...
Выйшлi на атлантычныя абсягi з «авечымi» Фарэрскiмi выспамi, а пасля з
Iсландыяй з яе знакамiтымi гейзерамi i з паўднёвай часткай прыналежнай Данii Грэнландыi, пакрытай лёдам i снегам самай вялiкай выспаю на Зямлi...
Дзiўнавата было ўсведамляць, што пад крыламi застаюцца Лабрадорскае
мора i палярныя далячынi Канады, а толькi потым самалёт узяў курс на поўдзень, праляцеў па-над паўвыспаю Лабрадор, далiнаю ракi Святога Лаўрэна,
прамiнуў Квебек i Манрэаль, каб патрапiць праз належны час у паветраную
прастору Злучаных Штатаў...
Доўгачакана i ўсё ж неспадзеўна пайшлi на знiжэнне. Трохi патрусiла,
але ўдала прызямлiлiся на паўвыспе, у аэрапорце Ньюарк (Newark Liberty
International Airport) агламерацыi Нью-Ёрк/Нью-Джэрсi.
Бачыў раней гiганцкiя паветраныя гаванi ў Франкфурце-на-Майне i ў Стакгольме, але i гэты, далёка не самы буйны з амерыканскiх аэрапортаў, агаломшыў сваiмi маштабамi.
Хiба што супакойвала i разам з тым прымушала радасна хвалявацца вялiзнае прывiтанне-запрашэнне з металiзаваных лiтар у павiльёне прылёту для
пасажыраў: «Welcome in United States of America!»

Мэдзiсан Сквэр Гардэн
Напэўна, у кожнага на слыху словы вядоўцаў шоу-праграм i канцэртаў, а таксама каментатараў баскетбольных i хакейных матчаў або баксёрскiх паядынкаў:
«Мы вядзем наш рэпартаж з легендарнага Мэдзiсан Сквэр Гардэна!»
Гэтая арэна (Madison Square Garden), названая ў гонар чацвёртага Прэзiдэнта Злучаных Штатаў Амерыкi, удзельнiка вайны за незалежнасць 1775—
1783 гадоў, аднаго з аўтараў Канстытуцыi ЗША Джэймса Мэдзiсана (James
Madison), за сваю амаль 140-гадовую гiсторыю прыняла дзясяткi тысяч спар-
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товых i культурнiцкiх мерапрыемстваў, якiя наведалi мiльёны гледачоў, дый
цяпер на ёй праводзiцца каля 320 адметных вiдовiшчаў штогод, а гэта значыць ледзь не штодня.
Грамадскi цэнтр «MSG» адкрылi ў 1879 годзе, праз 11 гадоў грунтоўна рэканструявалi, а ў 1925 годзе ўвогуле зруйнавалi i ўзвялi на яго месцы новы
комплекс.
Шматпавярховы будынак цяперашняй, самай знакамiтай арэны ў свеце,
адной са славутасцяў Вялiкага Яблыка ўзведзена ў 1968 годзе на новым месцы, на Манхэтане, па-над Пенсiльванскiм чыгуначным вакзалам.
З таго часу «Гардэн» лiчыцца дамашняй пляцоўкай такiх монстраў як «НьюЁрк Нiкс» («New York Knicks») з Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыi i
«Нью-Ёрк Рэйнджарс» («New York Rangers») з Нацыянальнай хакейнай лiгi. Цягам многiх гадоў на гэтай арэне праводзяцца матчы ўсiх зорак НХЛ i НБА, фiналы Кубка Стэнлi, самыя значныя баксёрскiя двубоi, а таксама феерычныя спектаклi, канцэрты i разнастайныя шоу кшталту тэатральна-спартыўнага рэслiнга.
Акрамя галоўнай арэны, якая разлiчана на 20 000 гледачоў, у комплекс уваходзяць выставачны цэнтр i тэатральная зала «The Hulu Theatre».
Менавiта ў той зале на 5600 крэслаў чакала мяне дзея, мяркую, не горшая
за баскетбол, шанаваны мною з часоў школьнiцтва.
Мая дачушка Алеся i яе сяброўка Iрына Храпава (цяпер з прэзiдэнцкiм прозвiшчам Назарбаева(!) паводле мужа-ўзбека) родам з Баранавiчаў, студэнткi
факультэта Мiжнароднага бiзнэс-адмiнiстравання Школы Стэрна (Leonard N.
Stern School of Business), аднаго з 16 падраздзяленняў Нью-Ёркскага ўнiверсiтэта (New York University), прывялi мяне на ўрачыстую выпускную вечарыну
сваiх старэйшых таварышаў па alma mater, дамiнiканца Вiлмара (Wilmer) i iндусаў Кунала (Kunal) з Сурабам (Saurabh).
У зале прагучаў старадаўнi i вечна малады студэнцкi гiмн «Gaudeamus» i
рэктарская прамова. Энергiчна, весела i артыстычна павiншаваў прафесуру i
выпускнiкоў, а найперш сваiх суайчыннiкаў, новаспечаны ўнiверсiтэцкi прафесар, прэм'ер-мiнiстр Канады Джасцiн Трудо (Justin Pierre James Trudeau). Пад
апладысменты аўдыторыi — лектараў i выкладчыкаў, бацькоў i сяброў, жанiхоў i нявест — на сцэну адзiн за адным падымалiся ўсе 450 (!) уганараваных
дыпломамi выпускнiкоў, каб павiтаць залу, пацiснуць руку рэктару дый абняць
любiмых настаўнiкаў. А сярод учорашнiх студэнтаў былi, зразумела, не толькi
амерыканцы i канадцы, але i маладзёны з усяго свету — аўстралiйцы, брытанцы, iндусы, iспанцы, кiтайцы, мексiканцы, немцы, нiгерыйцы, паўднёвакарэйцы, украiнцы, японцы...
Свята маладых людзей у традыцыйных для Нью-Ёркскага ўнiверсiтэта бэзавых мантыях вылiлася на вулiцы i авеню, дзе былi шматлiкiя фотасесii з
сябрамi, сваякамi i былымi ўжо выкладчыкамi, кiданне ўгару квадратных акадэмiчных шапачак, вiншаваннi зусiм незнаёмых мiнакоў, якiя пазней гучалi i ў
рэстаранах, стэйк-хаўсах ды пабах.
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Навучанне зусiм не таннае, але студэнты гатовыя былi пераадольваць усе
складанасцi i перашкоды. Адна з выпускнiц тры гады лётала па суботах на заняткi ў Нью-Ёрк з Маямi (Miami), што ў штаце Фларыда (Florida)! Акрамя ведаў
i дыпломаў выпускнiкi, прынамсi факультэта Мiжнароднага бiзнэс-адмiнiстравання, напрацавалi карысныя сувязi i знаёмствы па ўсiм свеце (выязныя школы-семiнары праходзiлi ў Вялiкабрытанii, Iспанii, Намiбii, Сiнгапуры i ў iншых
краiнах), зарабiлi рэзюмэ, якiя гарантуюць годныя заробкi i кар'ерны рост, а
часам i падвысiлi квалiфiкацыю як Вiлмар, якi раней скончыў бакалаўрыят ў не
менш прэстыжным Калумбiйскiм унiверсiтэце (Columbia University).
Дамiнiканец развiтаўся з сябрынаю ў рэстаране «Renessanse» раней за
ўсiх, бо, каб прыцягнуць увагу грамадскасцi да праблемаў анкалагiчна хворых, падахвоцiўся на наступную ранiцу ўзяць удзел у мiжнародным масавым
паўмарафоне.

Крайслер-бiлдынг
З вокнаў першай кватэры, у якой пасялiлася ў Нью-Ёрку дачушка Алеся,
быў вiдаць знакамiты «Крайслер-бiлдынг» («Chrysler Building»). Яна часам дасылала мне фотаздымкi-краявiды з гэтым адметным i зграбным хмарачосам,
якi дагэтуль уважаю за найпрыгажэйшы ў амерыканскiм мегаполiсе.
У далёкiм 1928 годзе былы сенатар Уiльям Рэйнальдсан саступiў праект, якi
распрацаваў яму дойлiд Уiльям Ван Ален (William van Alen), аўтапрамыслоўцу Уолтару Персi Крайслеру (Walter Percy Chrysler) пад штаб-кватэру ягонай
Манхэтан з Эмпайр-Стэйт- Білдынга
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кампанii. Надзвычай амбiтны i фанабэрысты Крайслер узяў за мэту ўзвесцi на
Манхэтане, на рагу 42-й вулiцы i Лексiнгтон-авеню (Lexington Avenue) самы
высокi будынак у свеце. Хмарачос з каменю, сталi, бетону i мармуру ён уяўляў
грандыёзным прыжыццёвым помнiкам самому сабе.
Аўтамабiльны магнат аднаасобна фiнансаваў будаўнiцтва, а таму правы на
велiчны будынак у стылi ар-дэко з «дыямантавай» каронай пераходзiлi ягоным сынам. Спецыяльна для Крайслера-старэйшага на падвоблачных паверхах збудавалi вялiзны офiс, апартаменты i сталовую, але апафеозам сталася
прыбiральня на самым версе будынка, адкуль гаспадар мог бы «пасылаць
лайно на Генры Форда i ўвесь астатнi свет».
Праекцiроўшчыкi i будаўнiкi «Крайслер-бiлдынг» жорстка канкуравалi з калегамi, якiя адначасна ўзводзiлi будынак «Уол-стрыт, 40» («40 Wall Street»),
знаны сёння i як «Трамп-бiлдынг» («The Trump Building»), бо ў 1996 годзе яго
набыў цяперашнi амерыканскi прэзiдэнт.
У фiнале «крайслераўцы» патаемна ад канкурэнтаў паднялi на верхатуру
шпiль, якi змантавалi i ўсталявалi ўсяго за паўтары гадзiны, i будынак у 77 паверхаў сягнуў вышынi ў 320 метраў! Але Уолтар Крайслер аказаўся не толькi
невымерна пыхлiвым, але i падспудным ды сквапным, бо не выплацiў ганарар
свайму цёзку, архiтэктару Уолтару Ван Алену.
У статусе самага высокага ў свеце будынка «Крайслер-бiлдынг» прабыў
усяго толькi адзiнаццаць месяцаў, а эстафету ў яго пераняў «Эмпайр Стэйт
Бiлдынг» («Empire State Building»).
У сярэдзiне 1950-х гадоў «Chrysler Corporation» прадала прадмет свайго
гонару, але новыя гаспадары захавалi адвечную назву будынка.
Вiдаць тую вежу i з узбярэжнай у Нью-Джэрсi, дзе жыве Алеся цяпер, хоць
i стаiць ганарлiвая «красуня Манхэтана» на ўсходнiм беразе самага дарагога
вострава ў свеце.

Самы беларускi
Як гэта нi дзiўна, але самы беларускi скульптурны помнiк тут — польскi!
Спадзяваўся я, што ўбачу ў Нью-Ёрку ў Араў-парку бюст Янкi Купалы аўтарства Анатоля Анiкейчыка, якi быў усталяваны яшчэ ў 1973 годзе. Але аказалася, што стаiць ён не ў горадзе, як пазначана ў нашых энцыклапедыях, а ў штаце Нью-Ёрк, i ехаць да яго на машыне трэба было б больш за дзве гадзiны!
Не зусiм у мегаполiсе, а дакладней — па-за ягонай адмiнiстрацыйнай мяжою,
якая праходзiць па рацэ Гудзон, у Нью-Джэрсi ўсталяваны i помнiк, на п'едэстале якога выбiты лаканiчны надпiс па-польску — «Katyn 1940». Скульптурная
фiгура на iм — гэта польскi вайсковец (пра што адназначна сведчыць ягоная
форма i канфедэратка), у спiну якому ўсаджваецца чырвонаармейскi штык.
Помнiк гэты нездарма стаiць на ўзбярэжнай горада Нью-Джэрсi — менавiта
тут кампактна пражывае даволi значная польская дыяспара, а палякi ўмеюць
ушаноўваць сваiх герояў i пакутнiкаў.
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Прычым тут беларусы? Ды проста многiя тысячы iх служылi, як, да прыкладу, будучы выдатны празаiк Янка Брыль, у польскiм войску. Шмат хто з iх
патрапiў у палон i ў вынiку «вызвольнага» паходу Чырвонай армii напачатку
другой сусветнай вайны, а пасля быў закатаваны i расстраляны пад Смаленскам пры вёсцы Катынь.
Магу з пэўнасцю казаць пра гэта, бо на свае вочы бачыў i мемарыял у
Медным, што пад расiйскiм горадам Цвер. На персанальных шыльдачках
ахвяраў там безлiч прозвiшчаў, распаўсюджаных i сёння ў заходнебеларускiх рэгiёнах. Адных толькi Адамчыкаў налiчыў я пад два дзясяткi! Ляжаць
у цвярской зямлi i некалькi Лiтвiноў. Пажыццёвым лёсам, ушанаваннем iх
памяцi апекаваўся ў свой час i iх цёзка па прозвiшчы Генрык Лiтвiн, гiсторык
i дыпламат, якi працаваў у польскiм пасольстве ў Маскве, калi ўзводзiўся
мемарыял «Меднае».
З вялiкiм сябрам Беларусi, продкi якога пасля паўстання Кастуся Калiноўскага мусiлi шукаць паратунку i прытулку ў цэнтральнай Польшчы, гаварыў я i
пра скрушную мясцiну пад горадам Цвер, i пра невыпадковасць сугучча назоваў мемарыялаў у Катынi i ў Хатынi, i пра знакавы кiнафiльм Анджэя Вайды, i
пра месца нашай жалобы i смутку Курапаты пры мiнскай кружной дарозе, калi
спадар Лiтвiн быў у Мiнску за амбасадара Польшчы ў Беларусi...
Нью-Джэрсi ўваходзiць у гiганцкую агламерацыю Босваш: ланцужок гарадоў,
якi цягнецца на паўночным усходзе ўздоўж атлантычнага ўзбярэжжа Злучаных
Штатаў ад Бостана да Вашынгтона. Ходзяць чуткi, што ўлады Нью-Джэрсi намерваюцца знесцi помнiк ахвярам палiтычных рэпрэсiй, палеглых у Катынскiм
лесе. Нашчадкi i суайчыннiкi забiтых бачаць у тым намеры «руку Масквы», якой
недаспадобы любыя згадкi пра яе жахлiвыя злачынствы. Апалагеты постсавецкай iмперыi намагаюцца навязаць мiнакам думку, што помнiк на ўзбярэжнай Гудзона — не дужа эстэтычны i невысокай мастацкай вартасцi.
Але помнiк той надзвычай выразны, зразумелы кожнаму паляку, кожнаму
дасведчанаму беларусу, усiм амерыканцам i iх гасцям, абазнаным у гiсторыi
другой сусветнай вайны, усiм, хто шануе iдэалы свабоды, дэмакратыi i справядлiвасцi.

Будынак iмперскага штата
У сярэдзiне сямiдзясятых гадоў, у падлеткава-юначым узросце займаўся ў
Мастацкай вучэльнi, гартаў у яе бiблiятэцы альбомы па сусветнаму мастацтву, а ў тым лiку i па сучасным дойлiдстве кшталту грунтоўнага тома «эфэргэшнага» немца Юргена Ёдзiке «Гiсторыя сучаснай архiтэктуры. Сiнтэз формы, функцыi i канструкцыi».
Захапляўся шэдэўрамi са шкла, са сталi i бетону ды са скрухаю ўсведамляў, што анiколi не пабачыць мне ўвачавiдкi нi лонданскi Крышталь-палас
Джозафа Пакстана, нi парыжскую вежу Густава Эйфеля, нi пенсiльванскi дом
над вадаспадам Франка Лойда Райта...
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Але мiнулiся дзесяцiгоддзi,
апусцiлася «жалезная» заслона i пашчасцiла пабываць у
дзясятках блiжнiх i дальнiх краiн, пабачыць i барселонскi храм
Саграда Фамiлiя Антонiа Гаўдзi, i рымскi вакзал Тэрмiнi калектыва iтальянскiх дойлiдаў, i
стакгольмскую гарадскую бiблiятэку Эрыка Гунара Асплунда,
i хельсiнкскi Алiмпiйскi стадыён
Тойва Янцi i Вiлха Рэвела.
Натуральна, фiгураваў у
тым, перакладзеным з нямецкай мовы альбоме, у раздзеле, прысвечаным архiтэктуры
ЗША, i славуты Эмпайр-СтэйтБiлдынг (Empire State Building),
убачыць якi на свае вочы, а Сусветны гандлёвы цэнтр
тым болей — падняцца на яго,
колiсь i не спадзяваўся! А таму калi дачка Алеся прапанавала на выбар тры
адметныя хмарачосы, адразу i адназначна абраў яго.
Нацыянальны гiстарычны помнiк ЗША ў стылi ар-дэко, 103-павярховы хмарачос на нью-ёркскай Пятай авеню (Fifth Avenue), якi лiчыцца самым каларытным i знакамiтым, доўгi час быў i самым высокiм у свеце будынкам. Узведзены
са сталi, алюмiнiю, гранiту, бетону i аблiцаваны вапняком, ён сягае вышынi
373,1 метра, а са шпiлем — 443,2 метра!
Назву сваю атрымаў ён ад ужытковага наймення штата Нью-Ёрк як «iмперскага», а таму перакласцi яе можна было б як «Будынак iмперскага штата».
Асноўным праекцiроўшчыкам хмарачоса быў дойлiд Уiльям Лэмб, а збудавалi
яго ўсяго за 410 дзён у 1930—1931 гадах. Адкрыццё ягонае прыпала на часы
«Вялiкай дэпрэсii», доўгi час многiя офiсы ў iм пуставалi, а праз тое меў ён i
назву «Пусты-стэйт-бiлдынг» (Empty State Building). Цяпер у вежы каля тысячы офiсаў на дваццаць адну тысячу супрацоўнiкаў, што робiць будынак другiм
па колькасцi офiсных клеркаў пасля Пентагона (Pentagon) — штаб-кватэры
Мiнiстэрства абароны ЗША.
У будынку працуюць ажно 73 лiфты, хаця ахвотныя могуць адлiчыць 1860
крокаў па лесвiчных маршах, каб патрапiць на 102 паверх. Ледзь не кожны турыст у Нью-Ёрку лiчыць за абавязак, не раўнуючы што той Кiнг-Конг, падняцца
на 80-ы, а потым i на 86-ы паверхi, дзе маюцца закрытая i адкрытая аглядныя
пляцоўкi, з якiх можна палюбавацца не толькi на Манхэтан, на Гудзон i на IстРывер, але i практычна на ўвесь мегаполiс.
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Мне з Алесяю давялося прычэкваць сонечнага надвор'я, бо дажджлiвым цi
нават пахмурным днём уздымацца на хмарачос не мае сэнсу.
Хол вышынёю ў трыццаць метраў уздымаецца на тры паверхi, а на сямi
пано ў iм адлюстраваныя легендарныя цуды свету. На восьмым «сцiпла» фiгуруе сам Эмпайр-Стэйт-Бiлдынг! На столi лiфта, якi iмчыць на 80-ы паверх,
усталяваны кiнаэкран, на якiм падчас пад'ёму можна пабачыць усе этапы
грандыёзнай будоўлi. Натуральна, хацелася займець на незашклёнай пляцоўцы 86-га паверха i агульны памятны фотаздымак. Яшчэ раз пераканалiся, што
ахвотна i хораша здымаюць маладыя азiяты, можа, праз тое, што спрактыкаваныя, абазнаныя ў найноўшай электроннай тэхнiцы ды розных гаджэтах.
«ESB» — гэта, аказалася, яшчэ i гiганцкая iндустрыя: месцяцца там абсерваторыя, дызайн-студыi, шматлiкiя кавярнi i сувенiрныя крамы...
Зразумела, можна пабачыць знакамiты хмарачос амаль што з усiх пунктаў
мегаполiса.
Вельмi выйгрышна выглядае ён вечарамi з рознымi па колерах падсветкамi ў гонар слаўных падзей. Да прыкладу, пурпурова-залатой, у колерах дома
Вiндзораў была падсветка падчас юбiлеяў Яе Вялiкасцi Каралевы Злучанага
Каралеўства Вялiкабрытанii i Паўночнай Iрландыi Лiзаветы II. Жоўта-лiмонны колер тэнiснага мячыка дамiнуе падчас найпрэстыжнага i найпапулярнага
турнiра «US Open». Чырвоны, белы i сiнi колеры гараць, калi адбываецца хакейны матч з удзелам каманды «Нью-Ёрк Рэйнджарс» («New York Rangers»),
а бэзавы колер асвятляе шпiль хмарачоса, калi праходзяць выпускныя вечарыны ў Нью-Ёркскiм унiверсiтэце.

Лёгкiя Манхэтана
Выхоўваўся я i ў дзiцячым кругласуткавым садку Беларускай чыгункi, якi
мясцiўся пры Цэнтральным дзiцячым парку iмя Максiма Горкага, а таму i найменне Цэнтрал-парк (Central Park) мне чымсьцi роднае.
Гiсторыя гэтага парка вядзецца ад 1853 года, калi ў штаце Нью-Ёрк прынялi закон выдзелiць зямлю ў цэнтры вострава Манхэтан, каб заснаваць першы
амерыканскi ландшафтны парк, своеасаблiвы аналаг парыжскага Булонскага
лесу i лонданскага Гайд-парка. Праз пяць гадоў у конкурсе на лепшы праект
перамаглi журналiст Фрэдэрык Олмстад (Frederick Law Olmsted) i англiйскi архiтэктар Калверт Вокс (Calvert Vaux).
З той пары «лёгкiя Манхэтана», як, бывае, iмянуюць парк, не раз мянялi
сваё аблiчча, даволi грунтоўна перабудоўвалiся, зазнавалi цяжкiя i лепшыя
часы, але сёння гэты гiганцкi зялёны простакутнiк з'яўляецца гонарам i адной
з вiзiтовак Нью-Ёрка. Размяшчаецца ён памiж 5-й i 8-й авеню, у межах 59-й i
110-й вулiц, мае ў даўжыню каля чатырох кiламетраў, а ўшыркi — каля васьмiсот метраў. Плошча ягоная складае амаль што 340 гектараў. Гэта ў некалькi
разоў менш за нью-ёркскi парк Пелем-Бей, што ў Бронксе, затое ў 12 разоў
болей за парк майго дзяцiнства!
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Штогод прымае ён дзясяткi мiльёнаў наведвальнiкаў, якiя прыходзяць на
шпацыр або на фотасесii самi цi цэлымi сем'ямi, пачытаць кнiгi, газеты або
агораць тэксты на сучасных гаджэтах, выгуляць сваiх улюбёнцаў, падзiвiцца
на экзатычныя дрэвы i хмызы, паслухаць птушыныя спевы або адпачыць актыўна на шматлiкiх спартовых пляцоўках.
Маiмi ўлюбёнымi сталiся покуль што тры мясцiны, i дзве з iх можна назваць
лiтаратурнымi.
Помнiк Алiсе (яе беларускiя перакладчыкi часам iмянуюць Алесяй) i iншым
персанажам казачных аповесцей Льюiса Кэрала (Lewis Carroll) месцiцца непадалёк ад Чарапашай сажалкi (Turtle Pond). Каб сфатаграфавацца пры гэтай
шматфiгурнай скульптурнай, адпалiраванай да бляску бронзавай кампазiцыi
адпачыннiкi, бывае, шыхтуюцца ў чарзе.
У цянiстым закутку каля зноў жа бронзавага помнiка Хансу Крысцiяну Андэрсену (Hans Christian Andersen) — вялiкi дацкi казачнiк адпачывае на лаве з
фалiянтам i задуменна пазiрае на смелую i цiкаўную качку. Дзецi i дарослыя ў
пэўныя гадзiны могуць паслухаць там ягоныя творы праз адмысловую сiстэму
аўдыёабсталявання.
Трэцяя, «музычная» мясцiна — сцiплы i густоўны мемарыял Джона Ленана
«Strawberry Fields», створаны з iнiцыятывы i на сродкi ягонай жонкi Ёка Она ў
1985 годзе, размешчана непадалёк ад дома, у якiм апошнiмi гадамi жыў адзiн
з «бiтлоў». (Ягоны забойца Марк Чапман быў, як гэта нi дзiўна, аматарам прыгожага пiсьменства: зрабiўшы сваю чорную справу, ён сеў проста на тратуар i
разгарнуў культавы раман «Лавец у жыце» Джэрома Дэйвiда Сэлiнджара). На
той алеi любяць збiрацца музыкi, а граюць яны каля мазаiчнага ронда «Imagine»
проста на ходнiку не толькi кампазiцыi легендарнай лiверп ульскай чацвёркi.
У Цэнтрал-парк, мабыць, можна прыходзiць бясконца, адкрываць для сябе ўсё новыя маршруты, дарожкi i сцяжыны, любавацца лебедзямi, качкамi
i iншымi птушкамi, цешыцца тэрасе Бетасда, замку Бельведэр, эспланадзе
Мол, сажалцы Харлем Мiр або рукатворнаму ручаю Лох у паўночнай частцы
зялёнага аазiса...
Зямля на Манхэтане несусветна дарагая, але анiкому i ў голаў не йдзе паквапiцца хаця б на адзiн гектар.
Пра гэта мiмаволi думаецца, калi згадваеш, як увiшныя i сквапныя чыноўнiкi
з Першамайскага райвыканкама нашай сталiцы нахрапiста праштурхоўваюць
свае «iнавацыi» — вядуць драпежнiцкi наступ на парк Чалюскiнцаў пры Дзiцячай чыгунцы, да бясконцасцi «ўшчыльняюць» забудову «аздараўленчымi» i
бiзнэс-цэнтрамi з паркiнгамi ў жылых кварталах, як паклалi яны вока i на мой
двор, дрэвы ў якiм яшчэ добра памятаюць Кандрата Крапiву, Алеся Адамовiча
ды Генадзя Бураўкiна...
17 траўня—5 чэрвеня 2018 года,
Мiнск—Нью-Ёрк—Вашынгтон—Нью-Ёрк—Мiнск
Здымкi Алесi Сiўчыкавай i з архiва аўтара.

Анатоль Сыс
паэт. Аўтар кнiг паэзii: «Агмень», «Пан Лес», «Сыс»,
«Лён», «Alaiza», «Берагi майго юнацтва». Нарадзiўся
ў 1959 годзе ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне. Памёр
у 2005 годзе.
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Сем лiстоў
Да 60-годдзя Анатоля Сыса.
Сем лiстоў выдатнейшага беларускага паэта канца першага i пачатку другога тысячагоддзяў Анатоля Сыса ляжалi ў ягоных паперах у роднай хаце ў
вёсцы Гарошкаў. Пяць з гэтых лiстоў адносяцца да перыяду службы Анатоля
Сыса ў войску (1983-84 г.г.). Анатоль Сыс служыў у 5-м пантонна-маставым
палку Паўночнай групы войск у г. Венджыне. Два лiсты i паштоўка — да 1990 i
1991 гадоў, калi паэт жыў у Менску. Лiсты напiсаныя па-беларуску, вайсковыя
лiсты — на наркамаўцы, два апошнiх — на тарашкевiцы. Лiсты пiсалiся да
родных, да мацi, бацькi, брата i сясцёр. Яны напоўненыя цiкавымi фактамi з
вайсковага жыцця паэта. Лiсты 90-х гадоў перадаюць тагачасную атмасферу
татальнага эканамiчнага крызiсу ў Беларусi.
Толькi ў адным месцы ў лiсце за 1991 г. Анатоль Сыс згадвае пра сваю
творчасць: «пакрыху пiшу, чытаю». Але менавiта на вайсковы перыяд прыходзiцца станаўленне Анатоля Сыса як паэта першай велiчынi. Напiсаная ў
войску паэма «Алаiза», вершы «Мама, вышый мяне на падушцы сваёй», «Таварыш донар», iншыя «вайсковыя вершы, паказваюць, што ў творчасцi паэта
скончыўся перыяд юнацкага рамантызму i пачаўся новы перыяд пакутлiвага
асэнсавання трагiзму беларускага свету.
Працэс творчасцi цалкам захапляў паэта. У iншым лiсце, якi публiкаваўся
раней да А.Бяляцкага i Э.Акулiна ад 16.07.1983 г., Анатоль паведамляў: «Пiшу
я ў месяц тры-чатыры вершы. I толькi тады, калi мяне разрывае на кавалкi. Я
кiдаю ўсю службу i пiшу, дзень, два, тры, магу тыдзень — у вынiку гатова радкоў дзесяць. Яны мне здаюцца залатымi, але не маiмi».
1990 i 1991 гады былi гадамi перыяду найвышэйшага паэтычнага ўзлёту
паэта, а таксама гадамi грамадзянскай актыўнасцi Анатоля Сыса. Ён з фурорам праводзiць паэтычныя вечарыны, прымеркаваныя да Дня свайго нараджэння ў 1989 i наступным 1990 гадах. Зала Дома лiтаратараў ледзь умяшчае
ўсiх ахвочых слухачоў. У 1989 годзе, на 30-годдзе паэта, на лiтаратурнай вечарыне прысутнiчае ягоная мацi Марыя Iванаўна, якая была моцна ўражаная
лiтаратурнай славай сына.
Лiст №3 напiсаны ў гумарыстычным стылi, пералiчваюцца мянушкi, прозвiшчы, iмёны аднавяскоўцаў i сяброў Анатоля, якiх ён вельмi любiў, пра якiх
багата чаго ведаў i за жыццём якiх пiльна i пачуццёва сачыў. Не дарэмна ж
шмат гадоў Анатоль жыў палову часу ў Менску, а палову ў Гарошкаве, якi ён
любiў болей за Менск.
Спадзяюся, гэтыя лiсты генiяльнага паэта Анатоля Сыса, зробяць карцiну
ягонага жыцця больш поўнай i зразумелай. Вялікая падзяка Тамары Цiханаўне Грыб (сястры Анатоля) за дапамогу ў падрыхтоўцы лiстоў да друку.
Алесь Бяляцкi.
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I.
Добры дзень, мама1, папа2, Вiця3, Тамара4!
Атрымаў ад вас лiст i сёння ад Тамары вiншаванне i выразку з газеты — i
даю адказ.
Служба, калi можна так назваць, у мяне iдзе добра.
Справы ў нас хiляцца к вясне. Ноччу ўжо не холадна спаць, а сплю я пад
дзвюма коўдрамi. У каго няма коўдры, той укрываецца шынялём. Снегу амаль
няма.
Цераз якогасьцi прапаршчыка Валя5 i Коля6 перадалi мне пасылку: кнiжку,
банку кансервiруваных сасiсяк, многа канфет шакаладных, гадзiннiк (самае галоўнае), ручку i прывiтанне. Коля хутка паедзе на сесiю на месяцаў, здаецца,
тры. З iм збiраецца i Валя. Таму што тут абсалютна няма чаго рабiць. Курыца
не пцiца i Польша не загранiца.
Учора я iм напiсаў пiсьмо.
Мой рабочы дзень канчаецца. Пайду глядзець праграму «ЧАС». Сёння трэба падшыцца, а то зусiм акабанеў, тыднi ўжо два не падшываўся. Мне засталося служыць 390 дзён. Адразу будуць пераводзiць мяне ў старыкi. Дадуць па
жопе 18 раз рэмнем. Зато пасля гэтага я наогул нiчога не буду рабiць, хаця i
цяпер шланга даўлю. Раблю толькi сваю канкрэтную работу i займаюся сваiмi
справамi.
Прыйшоў ганарар 2 руб 90 кап. У «Чырвонай змене» за 3.02.83 быў мой
вершык. Тамара, купi штук два часопiсы «Маладосць» №1 1983 года. Там, мне
напiсалi з Мiнску, надрукаваныя мае пародыi. Цiкава якiя?
Пачатак, вiдаць, ёсць.
Некалькi разоў друкаваўся ў газеце нашага округа. Ганарараў штось не чутна. Трэба кiдаць пiсаць у яе.
Ну, заканчваю. Як там здароўе ў бацькi?
Мама i Тамара, i Сняжанка7(7)!
Вiншую вас са святам 8-га Сакавiка! Жадаю здароўя, добрага настрою!
(Лiст можна датаваць канцом лютага, пачаткам сакавiка 1983 г.)

1

Марыя Iванаўна (1923 — 2002).

2

Цiхан Цярэнцьевiч (1915-1987).

3

Вiктар Сыс — родны брат Анатоля, 1955 г. н. Жыве ў г. Рэчыца.

4

Тамара Грыб, родная сястра Анатоля, 1951 г.н. Жыве ў г. Рэчыца, глядзiць за радзiннай хатай
Сысоў у в. Гарошкаў.

5
Валянцiна Алейнiкава, родная сястра Анатоля, 1953 г.н. у гэты час разам з мужам, якi служыў
у савецкiм войску, жылi ў Польшчы ў г. Ключаў (Старгард), дзе размяшчаўся савецкi аэрадром
i вайсковая частка.
6

Мiкалай Iванавiч Алейнiкаў, 1949 г.н., муж Валянцiны.

7

Сняжана Грыб (1974-1991 гг.), пляменнiца Анатоля, дачка Тамары Грыб.
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II.
Добры дзень папа, мама, Вiця, Тамара!
Атрымаў ад вас лiст, адразу даю адказ. У мяне справы
iдуць выдатна. Дасылаю вам
фотаздымкi. Тут наш амаль
увесь гаспадарчы ўзвод i наш
прапаршчык, хахол, харошы
дзядзька. А гэта на Днi часцi я
чытаю вершы.
Атрымаў ад Валi лiст. Пiша,
што можа ў пачатку кастрычнiка прыедзе ў камандзiроўку ў
Легнiцу i зойдзе да мяне. Я iм
ужо адпiсаў. Перадала таксама
разам з пасылкай (не памятаю
цi пiсаў я вам пра гэта) фотаУ войску.
здымак Сняжаны, Алесi8 i Све9
ты . Алеська, як бабулька якая сядзiць, як баба Тацянка10.
Засталося служыць сем месяцаў, зусiм мала, куплю тут шорты, красоўкi i
цэлае лета буду лынды бiць, а восенню пайду на Брагiдоў11 настаўнiкам, цi ў
Пракiсель12.
Мне ўсё ж не верыцца, што не бяруць сюды заказных пiсьмаў. Некаторым
нашым шлюць цэлымi ахапкамi. Напрыклад, можна было б даслаць фотапаперы, я б тут фотаздымкаў нарабiў бы па самую дужку... Там у фотаапараце
засталася плёнка. Яе трэба праявiць, калi не засвяцiлi яшчэ. У шафе маёй не
лазiць, кнiжкi, вiдаць, ужо расцягнулi, замусолiлi.
26 у мяне дзень нараджэння. А ў мяне няма нават грошай пачаставаць узвод. Вазьмiце капiроўку, укладзiце хоць сiненькую цi зялёненькую13, потым у
звычайны лiст. I каля Пальмы14 ўкiньце ў скрынку паштовую. Нашым даволi
часта прыходзяць так.
8

Алеся Алейнiкава, пляменнiца Анатоля, дачка сястры Валянцiны.

9

Святлана Алейнiкава, пляменнiца Анатоля, дачка сястры Валянцiны.

10

Баба Тацянка — суседка, жыла каля калодзежа, каля гарадзiшча, насупраць хаты Сысоў. У яе
хаце, звычайна, спынялiся археолагi падчас раскопак гарадзiшча.
11

Брагiдоў — вёска ў Рэчыцкiм раёне.

12

Пракiсель — вёска ў Рэчыцкiм раёне.

13

Сiненькая — колер купюры намiналам у 5 рублёў. Зялёненькая — колер купюры намiналам
у 3 рублi.
14

Пальма — мянушка аднавяскоўкi.
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Калi Саша15 (8) прыйдзе ў водпуск, дык скажыце яму, каб адпiсаў мне. Я ў
водпуск не прыйду, па-першае — не адпусцяць, а па-другое, я i сам не хачу,
тут засталося ўсяго да паскi дажыць. Толькi лiшнiя клопаты будуць. Вы ж там
i так ледзь на пенсiю перабiваецеся. А машыну купляйце Вiцю — «Жыгулi»!
Мне ж яна i дарэмна не трэба. А пiсаў я вам, што капiце мне грошы на машыну
пiшучую (каштуе яна рублёў 200).
Ну, пакуль!
Капайце бульбу!
(лiст напiсаны ў другой палове 1983 г.)

З мамай Марыяй.

III.
Дзень добры папа, мама, Валя, Света, Алеська!
Вось выбраўся напiсаць. Зараз у клубе робiм рамонт. Бiблiятэку ўжо пабялiлi. Масты16 i вокны пафарбавалi. А дапамагаюць мне салдаты з каранцiна,
што прызвалiся нядаўна, вясной. Усяго баяцца, ведама, толькi з печы пазлазiлi. Першыя днi ад мяне шарахалiся, як ад генерала якога, хоць я iх амаль i
не чапаў. Яны ў мяне паработаюць гадзiнку, а потым культурны адпачынак:
песнi хорам спяваюць у некалькi галасоў, дэкламiруюць вершы i многае iншае.
Асаблiва ўсiм падабаюцца танцы-манцы пад Алу Пугачову.
У нас цёпла, купацца можна, але няма дзе. Ёсць басейн, ды там ганяюць.
Глафiра17 спарылася, яшчэ цяпер у кальсонах ходзiць, дурная. З Глафiрай веся15

Саша — Аляксандр Сыс, стрыечны брат Анатоля.

16

Мост — падлога.

17

Глафiра — выдуманы Анатолем Сысом вобраз дзяўчыны, якая часта ў ягоным уяўленнi была
разам з iм. Часта, як выслоўе Анатоль казаў з розных прычынаў: «Глафiра адпачывае!»
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лей служыць, ведама, зямлячка, а як там бедны Коля18 нашага свата, адзiн будзе тры гады, на моры. Скажыце сватам, каб вуслалi яму клунак цыбулi i сырнiк
часнаку, а то цынга замучыць, як Мiшу Каркадавага19 калiсь. Калi ў iх няма цыбулi i часнаку, то няхай купяць у Еўдакiмчыкавай Кацi20, мы летась лазiлi да яе ў
клубнiку, дык грады ад гэтага дабра аж распiрала. Паўлiк21 жа таксама на моры,
i яму вышлiця цi цераз людзей перадайце, многа не трэба — хвунты два, а то
ён усё роўна на вiно памяняе. I што яны там работаюць? Цi блатуюць? I чорт iх
ведае, а ўсё той Дзедзелеў ахвiрыст22 iх з панталыку збiвае. Ета ж трэба на край
свету заехалi, адных грошай на бялет паўкiшэнi трэба. Няхай усе iх бацькi i маткi
збяруць грошай ды адправяць Любу Цугаковую23 у разведку, можа там ужо дзе
скруцiлiся. Як будзе ехаць у повязьдзi, то няхай грошы у калошу схавае i к назе
прывяжа цюкавой аборкай на тры вузлы, а то будзе, як нам з Тамарай24.
Напiшыце цi была амнiстыя Пярдзiлiшанаму хлопцу25.
Як там Тамарын Вiця26 з сябрам Пецькам на Байкале?
I Лiсачын i Чарнашэяў27 хлопец пайшлi ў армяю. I Моўшаў28 з чужой маладзiцаю з'едзе да яе ў прымы ў Марымонавую Рудню29.
У Гарошкаве, наверна, ужо кароў болей чым людзей: Шкрабчыха ды Чушчыха30.
А калi Толiк Маўшанок праўда ў прымы сабраўся, дык няхай сходзiць да
Сюськавых хлопцаў31, распытае iх, вопыту набярэццца.
У Рыбаковай Мальвiны32 губа не дура — такую нявестку свайму лабiдуду
засватала! А ён як быў боўдзiла, так i застанецца. Вось пабачыце, на сваё вя18

Мiкалай Цыбульскi — брат жонкi Вiктара Сыса.

19

Мiша Каркадаў — мянушка аднавяскоўца, вытворная ад iмя ягонага бацькi — Аркадзь.

20

Еўдакiмчыкава Каця — жыла ў Гарошкаве, сяброўка сястры Валi.

21

Павел Цыбульскi — яшчэ адзiн брат жонкi Вiктара Сыса.

22

Анатоль цi Мiкалай Дзедзелi — аднавяскоўцы.

23

Люба Цугаковая — суседка, яе хата з левага боку ад хаты Сысоў.

24

Тамара i Анатоль ехалi ў цягнiку ў госцi да сястры Валi, у Рыгу, дзе тады служыў яе муж Мiкалай. Па ўспамiнах Тамары, яна высыпала пад падушку манеты, каб не звiнелi, укрылася спiджаком Анатоля, грошы ляжалi ў кiшэнi. Прачнулася ранiцой — грошай няма. Скралi 45 рублёў,
палову яе зарплаты. Грошы былi Анатолевы. Тамара моцна плакала.
25
26

Мянушка аднавяскоўцаў.
Вiктар Грыб — муж Тамары, ездзiў на Байкал з сябрам на заробкi.

27

Лiсачыны, Чарнашэi — аднавяскоўцы.

28

Моўшавы — мянушка суседзяў.

29

Марымонава Рудня — вёска ў Гомельскiм раёне.

30

Шкрабчыха, Чушчыха — бабулi-аднавяскоўкi.

31

Сюськавы хлопцы — мянушка суседскiх хлопцаў з абмежаванымi разумовымi здольнасцямi,
якiя, як згадвае Тамара Грыб, не ўмелi лiчыць. Калi прасiлi: Мiша палiчы цялят, той лiчыў: белы,
чорны, рабы.
32

Рыбакова Мальвiна — суседка, нявестка бабы Тацянкi.
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селле ў брачную ноч разам з хопцамi цi ў клубнiку к Надзi Юравай33 палезе, цi
пойдзе калоды раскачуваць на Цыганаўку34.
Цi выразалi Вiцю залозу з вока?
Напiшыце мне Анюцiн i Свецiн35 адрасы.
Хто наняўся ганяць чэраду на пашу?
Як там пажывае Маня Цыпялёвая36?
У мяне ўшысткэ ў пажондку!
Да пабачэння.

IV.
Добры дзень, папа, мама i Алеська!
Служба ў мяне iдзе нармальна. Амаль кожны дзень трывогi. Хаджу ў каравулы. Учора быў i якраз прыехала Валя, так што з ёй пабыў каля гадзiны. Яна
перагаварыла з камандзiрам палка i, наверна, Новы Год я буду сустракаць у
Ключаве, за мной прыедзе Коля.
Зараз я ў ленiнскiм пакоi афармляю стэнд, а ўсе ў парку рыхтуюць машыны
да маршу. Сёння — 22 снежня, да мяне пiсьмы iдуць каля пяцi дзён. Прыслаў
лiст Саша, пытаецца цi заставацца на прапаршчыка. Я яму напiшу, каб заставаўся на гады тры, тым больш у ГДР. Гэта не тое, што ў Польшчы.
Мне засталося 95, а час так марудна iдзе. Абрыдла гэтая армiя аж спасу
няма. Я б за золата ў ёй не застаўся.
На вучэннi паедзем у пачатку лютага на тыднi два.
Прыеду ад Валi, напiшу больш.
Да пабачэння!
086675
П/п 86675-Ж
Сыс А.
(лiст напiсаны 22.12.1983 г.)

V.
Добры дзень, тата, мама, Алеська!
Урэшце выбраўся напiсаць вам пiсьмо. Умяне ўсё добра. Быў на Новы Год у
Валi з 27 па 3. Добра адпачыў. Кватэра ў iх харошая, усё ёсць. Толькi няма куды
выйсцi. Побач гарадок Старгард, там няма нiчога, каб паглядзець i купiць. Новы
Год гулялi ў клубе. Я, як толькi прыехаў, то адразу пераапрануўся ў гражданку.
33

Надзя Юрава — суседка.

34

Цыганаўка — адзiн з трох пасёлкаў, з якiх складаўся Гарошкаў. Яшчэ былi Баркi, у цэнтры
вёскi — Сяло. Цыганаўка была блiжэй да вёскi Заспа.
35
Анюта — цётка Анатоля, родная сястра мацi, Света (стрыечная сястра, дачка Анюты. Яны
жылi ў Бронным, Анюта з'ехала па вярбоўцы ў Северадзвiнск.
36

Маня Цыпялёвая — аднавяскоўка.
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Сёння 10 студзеня. Першага лютага на месяц з паловай едзем на вучэннi
«Дружба-84»37, камандаваць будзе мiнiстр абароны ПНР. Снега не было. Пазаўчора выпаў. Пiсаць няма чаго. Служыць тут нудна, калi б не кнiжкi i тэлевiзар — здурнець можна.
Атрымаў ад Сашы пiсьмо.
Вось i ўсё.
Да прыказа — 75!
086675
П/п 86675-Ж
(лiст напiсаны 10.01.1984 г.)

VI.
Ма, прывiтанне!
Нарэшце вырашыў табе даць аб сабе вестку! Не пiсаў таму, што няма пра
што пiсаць — усё па-старому. Працую, трохi пiшу вершы. У 10-м нумары часопiса «Беларусь» надрукаваная мая нiзка. Справiў у Доме лiтаратара дзень
нараджэньня, як i тым годам. Ранiцай, у пятнiцу i днём у суботу глядзi па тэлевiзii «Лiтаратурную Беларусь».
Штось вырашаецца з кватэрай, але тое-сёе прасьветлiцца сёньня днём 27
лiстапада, а нi мэблi, нi тэлiвiзара, нi халадзiльнiка няма. Так што схадзi ў
сельсавет i стань на чаргу.
Два разы быў у мяне Сяргей Заяц38. Мабыць Новы Год буду гуляць дома,
у Гарошкаве.
Цэны растуць на вачах, таму закупляй зараз калi што вартае ёсьць. У Менску зьнiкла ўсё на сьвеце.
Вышлi мне тэлефоны Валi i Тамары, бо я згубiў запiсную кнiжку з тэлефонамi i даўно iм не званiў.
Купiў зiмовыя боты, хаця тыя яшчэ новыя — няхай будуць, а так на зiму i на
восень у мяне ўсё ёсьць. Джынсы, што я купiў у Фiлiна39 (2), зараз можна купiць
за 250 рублёў, аддай яму грошы, бо ў мяне няма.
Прывiтаньне Вiцю, Тамары! Ну i пакуль!
27.ХI.90 г. Анатоль.
37

Вайсковыя вучэннi «Дружба-84» праводзiлiся з удзелам савецкай армii, войска польскага i
армii ГДР пад кiраўнiцтвам генерала Эўгенiюша Мольчака. Вучэннi праходзiлi з 21 лютага па
05 сакавiка 1984 г. у заходняй i паўночнай Польшчы. Падчас вучэнняў войскi фарсiравалi раку i
жаўнерамi мусiў быць пабудаваны патонны мост.
38
39

Сяргей Заяц — сябра Анатоля, аднавясковец, сусед.

Фiлiн — мянушка Iвана Падгорнага, сябра Анатоля. Прапанаваў Анатолю з'ездзiць на Поўнач, па словах Тамары Грыб, для новых тэмаў у творчасцi. Анатоль распавядаў ёй, што калi
выйшлi з самалёта, ён пацягнуўся i ў яго ад марозу разышлася балоневая куртка. Захавалася гумарыстычная паштоўка А.Сыса да Мiколы Сцепаненкi, дасланая з Цюменскай вобласцi,
станцыя Пантынг, не раней за 1990 г.: «Прывiтаньне, Мiкола! Пiшу табе зь Сiбiры. Насушы мне
сухароў i знайдзi сала ды вышлi. Анатоль.»
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VII.
Добры дзень, мама, Тамара, Вiця!
Вось вырашыў вам напiсаць. У мяне ўсё добра. У кватэры пакуль не жыву40,
бо няма на чым спаць, але я ўжо знайшоў двухспальную раскладную канапу
прама ў сваiм доме, але забяру яе дзесьцi праз паўмесяца, таму што гэты чалавек зараз у Маскве. Рамонт зроблены добра, шпалеры я купляў сам — усё
выглядае вельмi прыгожа, толькi сантэхнiку яшчэ трэба дарабiць.
26 у мяне дзень нараджэньня. Спраўляць, як тыя гады, ня буду, няма ахвоты, дый няма чым частаваць. Мабыць, Сяргей Заяц прыедзе.
Сёньня панядзелак. Па крыху пiшу, чытаю. За суботу, нядзелю прачытаў
чатыры дэтэктывы. У Менску няма зусiм нiчога купiць. Нават усё раптам зьнiкла з гастраномаў.
Няхай Вiця лядоўню перадасьць у Дом лiтаратара (Фрунзе 5). Можа Тамара
аддасьць той тэлевiзар. У мяне ёсьць тут майстры, трохi падробяць41.
Ну пакуль!
21.Х.91 г. Менск.

40

Аднапакаёвую кватэру Анатоль атрымаў ад Саюза пiсьменнiкаў у Менску на вул. Чарвякова.

41

Тэлевiзар i лядоўня Вiктарам i Тамарай былi перададзеныя Анатолю ў Менск.
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Анатоль Сыс. Дзяды. 1987 г.

Тамара Аўсяннiкава
паэтка, празаiк, педагог. Аўтар кнiг вершаў:
«Ноты сэрца», «Лiстапад гадоў», «Стромкая галiнка»,
«Скрыжалi», кнiгi прозы «Любачка». Кiраўнiк
лiтаратурнага клуба «Святлiца». Нарадзiлася
ў 1949 годзе ў вёсцы Сяўкi на Лоеўшчыне.
Жыве ў Магiлёве.
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Планiда Сяргея Панiзьнiка
У 2019 годзе спаўняецца 60 гадоў лiтаратурнай дзейнасцi беларускага пiсьменнiка Сяргея Панiзьнiка (псеўданiм Папар). Нарадзiўся Сяргей Сцяпанавiч
10 траўня 1942 года ў вёсцы Бабышкi Мiёрскага раёна Вiцебскай вобласцi. У
1962 годзе скончыў Магiлёўскую медыцынскую вучэльню (былая дарэвалюцыйная вучэльня павiтухаў), у 1967 годзе — факультэт журналiстыкi Львоўскай вышэйшай ваенна-палiтычнай вучэльні. Працаваў у газетах «Голас Радзiмы», «Вячэрнi Мiнск», рэдактарам на Дзяржтэлерадыё БССР, у выдавецтве
«Юнацтва», у Нацыянальным навукова-асветнiцкiм цэнтры iмя Ф. Скарыны,
навуковым сакратаром Лiтаратурнага музея Янкі Купалы.
На рахунку пiсьменнiка больш дваццацi кнiг: паэзiя, пераклады, публiцыстыка. Акрамя таго, ён укладальнiк некалькiх дзясяткаў кнiг i зборнiкаў. У перакладах Сяргея Панiзьнiка па-беларуску гучаць вершы замежных аўтараў. Яго
творы перакладзены на англiйскую, французскую, балгарскую, латышскую,
чэшскую, польскую, рускую, украiнскую мовы, а ў гэтым годзе i на сербскую.
Да 60-годдзя творчай дзейнасцi Сяргея Панiзьнiка ў Белградзе выдадзена кнiга паэта «Вiшнi цвiтуць» у перакладзе Даяны Лазарэвiч.
Многiя вершы паэта пакладзены на музыку. А ў 2011 годзе выйшаў зборнiк
«Арэлi. Сяргей Панiзьнiк у вершах i песнях».
Пiсьменнiк узнагароджаны медалём Францiшка Скарыны (1991), Ганаровай
граматай Прэзiдыума Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь (1990), Ордэнам Трох Зорак Латвiйскай Рэспублiкi (1998). Ён дыпламант Мiжнарожнага лiтаратурнага конкурсу ЮНЭСКА «Сустрэча двух сусветаў» (1992), Ганаровы
грамадзянiн Асвеi (2003).
Калi мы называем iмя Сяргея Панiзьнiка, то адразу ж усплывае iмя Яўгенii
Янiшчыц. Колькi гадоў прайшло, колькi ўсяго адбылося за гэты час! У Сяргея
другая сям'я, а iх iмёны застаюцца неразрыўнымi.
Яўгенiя Янiшчыц i Сяргей Панiзьнiк. Цi знойдзецца яшчэ пара ў лiтаратурным асяродку Беларусi, аб якой столькi гаварылася б, якая настолькi абрасла
б мiфамi i крыватолкамi? Наўрад.
Многiх цiкавiць, паэты самi аб'ядналiся ў сямейны саюз, цi iх аб'ядналi, цi то
быў Божы промысел. Людзi, як тыя сарокi, усюды свой нос усунуць. У таленавiтых мастакоў такi ўжо лёс.
Знаёмства Сяргея i Жэнi адбылося 28 лiпеня 1965 года. Праз шэсць гадоў
яны ўзялi шлюб. Менш чым праз чатыры з паловай гады шлюб скасавалi. А ў
сорак гадоў жыццё Жэнi абарвалася. У свядомасцi людзей замацавалася ўяўленне: Яе каханне да Яго было моцным, на ўсё жыццё. Пра Яго каханне да Яе
мы нiчога не ведаем. Яе лёс трагiчны, i вiнаваты Ён. У грамадстве ўтварылася
два лагеры. Мы павiнны помнiць бiблейскi запавет: «Не судзiце, да не судзiмы
будзеце».
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На мой погляд, лёс Сяргея Панiзьнiка у нейкай ступенi нагадвае лёс Мiкалая
Гумiлёва. Як Гумiлёў, так i Панiзьнiк аказалiся ў цянi сваiх знакамiтых жонак, а як
паэты — незаслужана на другiм плане. Гумiлёў i сёння застаецца мужам Ганны
Ахматавай, а Панiзьнiк — Яўгенii Янiшчыц, што для творчага статусу аднаго i
другога крыўдна, бо паэты i Гумiлёў, i Панiзьнiк заслугоўваюць большага. Пры
ўсёй трагiчнасцi жыцця Яўгенii Янiшчыц, творчы лёс яе — шчаслiвы.
Сёння я хачу пагаварыць аб творчасцi Сяргея Панiзьнiка, яго нядаўнiх выданнях. У мяне на стале тры кнiгi: «Гасцiнцы з пуцявiн-гасцiнцаў» (2016), «Вы-
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бранае : Паэзiя за паўстагоддзе творчай працы» (2017) i «Аблiччы сустрэчаў»
(2017). Кнiгi прыстойныя, добра прадуманыя i аформленыя. Першую i другую — афармляў В. Катовiч, трэцюю — Я.Мальдзiс.
У кнiзе «Гасцiнцы з пуцявiн-гасцiнцаў» Сяргей Панiзьнiк бачыцца добрым
паэтам. Паэтам, якi разумее псiхалогiю дзяцей рознага ўзросту, таму творы
падаюцца па-рознаму, нават памер лiтар розны. Маю ўвагу прыцягнуў першы
раздзел «Чароўныя чаравiчкi» не толькi ў Веранiчкi, а ва ўсiх дзетак-шкалятак». Ён разлiчаны на самых маленькiх, таму лiчу яго найбольш складаным
для паэта. Адкрываюць кнiгу i адпаведна першы раздзел «Андрэйкавы здарэннi». Андрэйка выступае ў якасцi апавядальнiка, якi вядзе дзетак у чароўны
свет паэзii, каб iм было лягчэй у гэтым свеце пачувацца.
Кнiга аздоблена малюнкамi ўнучак аўтара — Яны Янiшчыц i Меланнi Панiзьнiк. Дарагiя сэрцу аўтара iмёны сына, дачкi i ўнучак з'яўляюцца i ў вершах.
Паэт добра валодае словам, гукапiсам. Кнiга не прывязана да нейкага адпаведнага часу цi месца, каб страцiць сваю актуальнасць. Яна можа многаму
дзетак навучыць, таму што дае ўяўленне аб навакольным свеце, аб культуры i
гiсторыi Беларусi. Маленькi чытач знаёмiцца з новымi словамi, з мiфалогiяй —
славянскай i грэчаскай.
Другая кнiга «Выбранае: Паэзiя за паўстагоддзе творчай працы». Укладанне кнiгi i прадмова Аксенi Тарасевiч. Для афармлення вокладкi выкарыстаны малюнак мастака Юрася Герасiменкi-Жызнеўскага «Пан». Трэба мець
добры мастацкi густ, каб з дзесяцi паэтычных зборнiкаў выбраць найбольш
значнае i зрабiць кнiгу цэласнай. I ў гэтым заслуга аўтара.
Выбранаму кожнага зборнiка папярэднiчае старонка, аздобленая дрэварытамi з Бiблii Францiшка Скарыны, тут жа падаецца невялiчкая прадмоўка, у
якой тлумачыцца, пры якiх абставiнах i калi быў напiсаны зборнiк. На наступнай старонцы — ад аднаго да трох выказванняў вядомых пiсьменнiкаў. Далей
вершы.
Аб паэзii Сяргея Панiзьнiка добра сказаў Анатоль Канапелька: «Яго паэзiя
грунтуецца на фальклорнай аснове, нацыянальнай самабытнасцi i еўрапейскай паэтычнай культуры. Такi сiнтэз вядзе да плённых поспехаў у пошуках новай формы верша i робiць кожны твор паэта рухомым, дынамiчным,
наватарскiм. А роднае беларускае слоўца прыгожа аздабляе яго сонечным
святлом i непаўторнасцю».
Сяргею Панiзьнiку падуладна Слова, з iм ён абыходзiцца пашанотна i ў
той жа час разняволена. Добра знаёмыя нам словы, ён перастварае ў вобразы, прытым у вобразы адухоўленыя. Напрыклад, сiнтаксiчны знак шматкроп'е. Аўтар надзяляе яго адпаведнымi рысамi характару, паводзiнамi.
Верш цiкавы з усiх бакоў: як з мастацкага, так i з тэхнiчнага. Скарыстаўшы самы распаўсюджаны памер чатырохстопнага ямба, аўтар надаў яму
сваё непаўторнае гучанне. Да слова шматкроп'е знайшоў складаную рыфму
«кроў п'е»:
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Маўчыць крутлiвае шматкроп'е:
з майго — як п'яўка — слова
кроў п'е.
Верш астрафiчны i ўспрымаецца цэласна. Яго i цытаваць трэба было б
увесь. I такiх вершаў у Панiзьнiка многа.
Жыццё лiрычнага героя прагне святла: «Падзялiць бы ўсё святло — / чарнаты каб не было...», «...Як звер, я ў чорны дзень угрызся. / Як Бог, урос я ў
светлы дзень».
Планiда аўтара: «Пастэль красавiка — / на акварэлях траўня...» Фарбы няяркiя, бо нарадзiўся аўтар «у разлом... сорак другога года», каб:
...запомнiць гнеў глыжоў
i рваць, дзе трэба, глотку,
бо ласка без шчыта —
краса без абароны...
Ў змаганнi — правата:
не будзе лёс без кроны,
ён споўнiць — да радка! —
што ўсiм наканавана...
мой год — год рысака —
не будзе канавалам.
Сяргей Панiзьнiк добра валодае тэхнiкай верша, што дапамагае паэту кожны паэтычны твор зрабiць дасканалым, адметным. Змест i форма выступаюць як адзiнае цэлае. Паэт клапоцiцца аб архiтэктонiцы верша, кампазiцыi.
Карыстаючыся ў асноўным строфiкай i вiдавочным запiсам асобных слоў, лiтар Панiзьнiк дасягае сваёй мэты — чытач яго разумее.
Паэт у вершах шчыры, на здзелку з сумленнме не iдзе: «...а пiсаць i прыгiнацца не магу я, мой чытач». У кнiзе «Выбранае» Сяргей Панiзьнiк выступае ў
якасцi i лiрыка, i грамадзянiна, i змагара, i гiсторыка, i фалькларыста, i проста
бацькi. У вершы «Два промнi», якi пагладзены на музыку Мiхалам Клейнэрам,
паэт усклiквае:
Што ёсць радней на гэтым свеце?
Мае дачушка i сынок.
У вершы «Прымi...» паэт просiць каханую: «Прымi мяне такiм, якiм я сёння ёсць». Я думаю, што i мы павiнны прыняць Сяргея Панiзьнiка такiм, якi ён
ёсць.
У трэцюю кнiгу «Аблiччы сустрэчаў» увайшлi нататкi пра
пiсьменнiкаў, навукоўцаў i дзеячаў культуры, з якiмi аўтар сустракаўся асабiста. I гэтыя сустрэчы цiкавыя не толькi для аўтара, але i для чытача.
Адам Мальдзiс у артыкуле «Восем краiн Сяргея Панiзьнiка», якi завяршае
кнiгу «Аблiччы сустрэчаў», называе восем аблiччаў творцы: «паэт, празаiк,
перакладчык, краязнавец, дабрадзей (заснаваны iм у Лявонпалi Музей радзiмазнаўства ён падарыў Мiёрскаму райаддзелу культуры), кiнасцэнарыст,
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песеннiк i — пасол добрай волi сямi культур у Беларусi, а сваёй — у
свеце».
А стварыў Сяргея Панiзьнiка
Львоў. Аб гэтым ён гаворыць у вершы «Мяне стварыў Альбоў». Так
нашы продкi называлi ўкраiнскi горад Львоў.
...I не прыгнула булава
майго прызнальнага радка,
калi да Ратушы жыцця
вiрлiвы лёс масты палiў...
Нясу i ў непагадзь я сцяг
са словамi: «Мэ фэцыт Львiў».
Сяргей Панiзьнiк, як i кожны
творца, хоча паразумення: «... лёс
як плёс, на якi i я сваё каменне данёс... Але галоўнае ў тым, што
паэта твор — гэта яго твар, i
трэба як у аблiчча ўглядацца, узбагачаючыся iскрынкамi таленту. Тады i паразуменнi мiж людзьмi паяўляюцца. А самае важнае — гэта прасвятленне, i будзем працаваць на новае
пакаленне. Берагiня дапаможа!»
Жадаю Сяргею Панiзьнiку здароўя, творчых набыткаў i добрых даследчыкаў, бо яго творчасць заслугоўвае ўвагi.

Сяргей Чыгрын
паэт, гiсторык, краязнавец, журналiст. Напiсаў i выдаў
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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Браты Хлябцэвiчы
Яўген
Летам 1946 года ў Маскве, у доме № 6 па Срэценскаму бульвару раздаўся званок. У гэтым доме тады жыў вучоны сакратар бiблiятэчнага iнстытута
Яўген Хлябцэвiч. У госцi да яго з Мiнска прыехаў гiсторык, кандыдат сельскагаспадарчых навук Фёдар Дамiнiкоўскi (1905-1949). Той Фёдар Дамiнiкоўскi, якi працаваў у Цэнтры хiмiчнай лабараторыi Беларускага НДI сельскай i
лясной гаспадаркi, а са жнiўня 1943 года быў загадчыкам кафедры геалогii i
глебазнаўства БДУ, вучоным сакратаром савета ўнiверсiтэта, якi даследваў
гiсторыю навукi i культуры Беларусi, з'яўляўся аўтарам больш як 200 артыкулаў бiябiблiяграфiчнага слоўнiка «Выдатныя дзеячы беларускай зямлi»
(1945-1947 гадоў), (рукапiс захоўваецца ў аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсаў Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэмii Навук
Беларусi. — С.Ч.).
Яўген Хлябцэвiч шчыра сустрэў земляка. I Фёдар Дамiнiкоўскi папрасiў гаспадара падзялiцца ўспамiнамi пра сустрэчы з дзеячамi беларускай культуры.
Свае ўспамiны Яўген Хлябцэвiч пачаў так: «Вы хочаце пачуць расказ пра маю
маладосць, пра нашу маладосць. То тады, калi я сустракаўся з Коласам, з
Купалам, з Цёткай, нам было па 25-30 гадоў. Усё гэта тут у гэтых дакументах,
на здымках i пiсьмах. Маё дзяцiнства прайшло ў канцы мiнулага стагоддзя
(маецца на ўвазе ў канцы XIX стагоддзя. — С.Ч.) у Жыровiчах, што стаяць на
беразе Шчары, недалёка ад Слонiма. I да нашых часоў захавалiся там помнiкi
беларускага дойлiцтва. У духоўным вучылiшчы мой бацька Iван Андрэевiч выкладаў арыфметыку i геаграфiю. Але галоўным яго клопатам i заняткам была
слынная Жыровiцкая бiблiятэка. Там зберагалiся рукапiсныя беларускiя кнiгi
з адмысловымi iлюстрацыямi i летапiсы. Бацька склаў падрабязны каталог,
упарадкаваў i ашчадна захоўваў гэтыя скарбы. Дзе ж яны зараз знаходзяцца? Цi ўцалелi? Я падлеткам часта прыходзiў у бiблiятэку i бачыў усё гэта на
свае вочы. Бацька вельмi цiкавiўся гiсторыяй Беларусi, апантана даследаваў
Жыровiцкiя рукапiсы. А яшчэ меў i лiтаратурны талент. У вiленскiх часопiсах
друкаваў артыкулы i гiстарычныя нарысы. Сям'я наша была вялiкая, шэсць
дзяцей. Лёс кожнага склаўся своеасаблiва, але ўсiх паклiкаў рэвалюцыйны
час...».
Спачатку Яўген Хлябцэвiч распавёў Фёдару Дамiнiкоўскаму пра свайго
меншага брата Уладзiмiра Хлябцэвiча, якi загiнуў у лютым 1917 года ў Петраградзе ва ўзросце 22-х гадоў, калi ратаваў параненых людзей. Дарэчы, пасля
Жыровiчаў сям'я Хлябцэвiчаў пераехала ў Кленiкi на Беласточчыну. Пра Кленiкi перад бежанствам у час Першай сусветнай вайны Уладзiмiр Хлябцэвiч
напiсаў артыкул, якi быў надрукаваны, дзякуючы Вiталю Скалабану i Дара-
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фею Фiёнiку, у № 2 у 1995 годзе
ў выданнi «Bialoruskie Zeszyty
Historyczne». 25 верасня 1915 года, пасля таго, як разам з мацi i
бацькам Уладзiмiр Хлябцэвiч падаўся з Кленiкаў у бежанства, ён
роднаму брату Яўгену пiсаў: «Усе
вёскi гарэлi пры непрысутнасцi
нашых людзей. Кнiгi (10 скрыняў)
закапаны ў вельмi надзейным
месцы. Там тваё ўсё. Закапвалi я
i Малiш. Твае рукапiсы пра беларускiх пiсьменнiкаў i лiсты iх тожа
былi схаваныя там, у скрынях. Я
ведаю дзе...» (Часопiс «Вialoruskie
Zeczyty Historyczne», 1995 г., №
2(4). С. 135). Гэтыя скрынi ў вёсцы Кленiкi на Беласточчыне шмат
Яўген Хлябцэвіч. Партрэт мастака
гадоў шукала настаўнiца белаАнатоля Крывенкі, 1994 г.
рускай мовы i лiтаратуры мясцовай школы Марыя Базылюк (Марыйка — як яе ласкава называлi вяскоўцы i
беларускiя лiтаратары ў Польшчы). У гэтых скрынях захоўваецца невядомы
лiтаратурны скарб Хлябцэвiчаў. I Марыя Базылюк яго шукала, а таксама сама даследавала творчасць Яўгена Хлябцэвiча. Яна нават напiсала, калi была
студэнткай, магiстарскую дысертацыю на тэму «Жыццё i дзейнасць Яўгена
Хлябцэвiча на фоне перыяду «Нашай нiвы», якая была апублiкавана ў кнiзе
яе памяцi «Марылька» (Беласток, 2011). Але так склаўся лёс, што гэтыя скрынi Марыi Базылюк знайсцi не ўдалося. Яе зламала хвароба ў 1996 годзе ва
ўзросце 38 гадоў.
Цiкава, якiя рукапiсы Яўгена Хлябцэвiча ляжаць у тых скрынях? Пiсьмы якiх
пiсьменнiкаў захоўвае гэты скарб на Беласточчыне? Можа, там лiсты ад Янкi
Купалы, Цёткi, Якуба Коласа, Максiма Багдановiча, Максiма Горкага? Ён шчыра з iмi сябраваў, сустракаўся, перапiсваўся. Цяпер цяжка сказаць, хто той
скарб адшукае. I цi адшукаецца ён наогул. Усё ж прайшло з таго часу 104
гады.
Да сённяшнiх дзён пад адну вокладку так i не сабрана, i не выдадзена спадчына Яўгена Хлябцэвiча. А напiсана iм было вельмi шмат. У Коўне ў 1912
годзе выйшла з друку яго першая кнiга «Бiблiятэка i кааперацыя», дзе аўтар
разгледзеў пытаннi тэорыi i арганiзацыi бiблiятэчнай справы. У Пецярбургу
свет пабачылi ягоныя працы «Адраджэнне беларускай народнiцкай лiтаратуры» (1914), «Народнiцкая паэзiя беларусаў» (1917), у якiх малады беларускi
крытык прааналiзаваў вытокi i характар беларускага мастацкага слова, даў
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высокую ацэнку творчым пошукам Янкi Купалы, Якуба Коласа i Максiма Багдановiча. А ў маскоўскiх выдавецтвах з'явiлiся яго кнiгi «Масавы чытач i антырэлiгiйная прапаганда» (1928), «Масавы чытач i праца з кнiгаю» (1936).
Яшчэ ў Пецярбургу Яўген Хлябцэвiч пасябраваў з Янкам Купалам. Песняр
часта наведваў не толькi беларускiя вечарынкi, але бываў i на розных рэпетыцыях. Ён удзельнiчаў у рабоце беларускага студэнцкага навуковага гуртка,
слухаў даклады пра Беларусь, часам чытаў свае вершы. Аднойчы Янка Купала перадаў Яўгену Хлябцэвiчу верш «Прарок», прысвечаны гэтаму студэнцкаму гуртку.
Вельмi часта наш зямляк i Янка Купала гулялi па ўзбярэжжы Нявы, бывалi
адзiн у аднаго ў гасцях. Iх апошняя сустрэча адбылася ў 1930 годзе ў Маскве ў камунiстычнай акадэмii, калi адзначаўся юбiлей Купалы. Пасля трагiчнай
смерцi народнага песняра, Яўген Хлябцэвiч быў адзiн з першых, хто прыйшоў
на дапамогу Уладзiславе Францаўне Луцэвiч у справе стварэння Лiтаратурнага музея Янкi Купалы ў Мiнску. Ды i пры жыццi Янкi Купалы Яўген Хлябцэвiч
рашуча выступаў у абарону песняра ад шматлiкiх несправядлiвых абвiнавачванняў беларускай вульгарна-сацыялагiчнай крытыкi 1930-х гадоў.
Пасля вайны ў беларускiм друку з'явiлiся ўспамiны Яўгена Хлябцэвiча пра
беларускага песняра. Найперш, гэта артыкулы «Янка Купала ў Пецярбургу»
(«Беларусь», 1945 г., № 2), «Янка Купала на пецярбургскiх агульнаадукацыйных курсах А. С. Чарняева» («Беларусь», 1946 г., № 8), «Янка Купала i Пецярбургскi унiверсiтэт» («Беларусь», 1947 г., № 9), «Пiсьмо Янкi Купалы ў газету
«Новая Русь» i ўдзел у ёй Л. М. Талстога» («Полымя», 1953 г., № 9) i iншыя.
У шчырых адносiнах Яўген Хлябцэвiч быў i з Якубам Коласам. Пазнаёмiўся
ён з iм завочна тады, калi працаваў выкладчыкам бiблiятэчнага тэхнiкума ў Кiраве. Падчас Другой сусветнай вайны Яўген Хлябцэвiч выступаў з лекцыямi ў
шпiталях сярод параненых. Воiны-беларусы прасiлi пачытаць вершы Янкi Купалы i Якуба Коласа на беларускай мове. Па дапамогу наш зямляк звярнуўся да
Якуба Коласа. Народны паэт хутка адклiкнуўся на просьбу Яўгена Хлябцэвiча.
Яны сталi перапiсвацца, i такое сяброўства працягвалася дзесяць гадоў.
Перапiсваўся Яўген Хлябцэвiч i з Максiмам Багдановiчам. Як сцвярджаў даследчык творчасцi Яўгена Хлябцэвiча Вiталь Скалабан, «чатыры лiсты Багдановiча да Хлябцэвiча захоўвалiся напярэдаднi вайны ў Акадэмii навук БССР.
Мусiць, iх перадаў яшчэ ў 1920-я гады ў Iнбелкульт сам адрасат Яўген Хлябцэвiч. Цi пакiнуў ён копii Багдановiчавых лiстоў у асабiстым архiве? Адказаць
на гэта пытанне пакуль цяжка...» (ЛiМ, 24 жнiўня 1984 г.). А можа, копii гэтых
пiсем, а таксама iншыя пiсьмы Багдановiча да Хлябцэвiча ляжаць на дне тых
10 скрыняў, што закапаныя на беластоцкай зямлi?..
Яўген Хлябцэвiч нарадзiўся 6 жнiўня 1884 года ў вёсцы Жыровiчы Слонiмскага павета. У 1897 годзе сям'я Хлябцэвiчаў пераехала ў вёску Кленiкi
Бельскага павета, дзе Iван Хлябцэвiч стаў працаваць свяшчэннiкам. Тут ён
арганiзаваў некалькi пачатковых школ, быў загадчыкам бясплатнай народ-
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най бiблiятэкi. А ягоны сын Яўген Хлябцэвiч у 1900 годзе скончыў Жыровiцкае
духоўнае вучылiшча, а пасля Вiленскую праваслаўную духоўную семiнарыю.
Жывучы ў Вiльнi, Яўген Хлябцэвiч пазнаёмiўся з беларускай iнтэлiгенцыяй,
актыўна ўключыўся ў беларускi нацыянальна-вызвольны рух. Падтрымлiваў
цесныя сувязi наш зямляк i з рэдакцыямi беларускiх газет «Наша доля» i «Наша нiва», дасылаў свае розныя допiсы, многiя з iх падпiсваў псеўданiмам Халiмон з-пад пушчы. Найперш гэта былi iнфармацыi на тэмы культуры i адукацыi.
Вось што пiсаў Халiмон з-пад пушчы ў «Нашай нiве» 1 лютага 1908 года: «У
вёсцы Кленiкi Бельскага павета 12 студзеня быў тут сельскi сход аб бiблiятэцы-чытальнi iмя Паўленкава. Сход шоў так, што стыд i сорам за яго ўсiм мужыкам тутэйшым! I хто мог бы паверыць, што грамада сталых людзей паслухае
аднаго п'янага мужыка? А гэта i зрабiлася на сходзi, дзе слухалi аднаго п'янага
мужыка, што даводзiў: «На што нам бiблiятэка? Усе роўна кнiгi не мае. Лепш
куплю за 5 злотых псалтыр, дык будзе ў мяне назаўсягды!». Бiблiятэка-чытальня ледзьве толькi пачала шырыць вакруг свой ясны сьвет, сеяцi зерне дабра,
праўды i навукi. I вось ужо людзi пачынаюць таптаць гэтую вялiкую работу.
Выходзiць, што гутарка п'янюгi нашым мужыкам з Клебаноў i Загадзя даражэй
за дзетак, каторыя бяруць з бiблiятэкi кнiжкi. Зразумейце, людцы, што бiблiятэка будзе для вас карысна, калi яе будзеце падтрымлiваць. Цяпер усяго 500
кнiжак, а трэба да iх парабiць акладкi, каб не растрэслiся i не парвалiся. Вось
жа i сам нябожчык Паўленкаў пакiнуў пасля смерцi ўсё дабро i кнiжкi свае, каб
даваць помач народным бiблiятэкам, але з тым варункам, каб i самы мужыкi
давалi крыху грошай на ўтрыманне бiблiятэк. Паўленкаў дае кнiг больш як на
100 рублёў, калi дадуць на бiблiятэку 50 рублёў самы мужыкi».
У 1906 годзе Яўген Хлябцэвiч стаў студэнтам Юр'еўскага ўнiверсiтэта, а
праз год перавёўся ў Пецярбургскi ўнiверсiтэт. Тут ён рэдагаваў «Кнiжны i бiблiятэчны лiсток» пецярбургскай газеты «Новая Русь», дзе дапамог на яе старонках друкавацца Янку Купалу.
Будучы студэнтам, Яўген Хлябцэвiч выступаў на Першым Усерасiйскiм
з'ездзе па бiблiятэчнай справе з дакладам «Развiццё бiблiятэчнай справы на
Беларусi». А калi закончыў унiверсiтэт, працаваў iнструктарам Беларускага
пададдзела аддзела асветы нацыянальных меншасцей Народнага камiсарыята асветы РСФСР у Кiеве.
У 1919 годзе атрымаў новую пасаду — ён стаў узначальваць бiблiятэчнае
аддзяленне Палiтычнага ўпраўлення Рэўваенсавета РСФСР, а пасля перайшоў у Народны камiсарыят асветы.
З 1943 года Яўген Хлябцэвiч працаваў у Маскоўскiм бiблiятэчным iнстытуце, шмат пiсаў, абаранiў кандыдацкую дысертацыю. У Маскве i пражыў ён
свае апошнiя гады: яго не стала ў кастрычнiку 1953 года. Час прыспешвае
выдаць асобнымi кнiгамi працы Яўгена Хлябцэвiча па бiблiятэказнаўстве, а
таксама пакiнутыя iм успамiны пра беларускiх пiсьменнiкаў i палiтыкаў, якiх ён
ведаў i з якiмi сябраваў.
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Уладзiмiр
У Кленiках на Беласточчыне
Хлябцэвiчы пражылi 18 гадоў —
да пачатку Першай сусветнай
вайны, адкуль iх потым выгналi ў
бежанства ў расiйскi горад Сызрань. Дамоў Хлябцэвiчы з Расii
ўжо нiколi не вярнулiся.
Побач з адукаваным бацькам
Iванам Андрэевiчам прайшло
маленства i юнацтва самага малодшага сына Уладзiмiра. Яўген
Хлябцэвiч быў старэйшы за брата на 10 гадоў.
Валодзя спачатку вучыўся
дома, а пасля ў гiмназii. У 1913
годзе ён скончыў гiмназiю. I Яўген параiў брату паступаць у Пецярбургскi ўнiверсiтэт. I Валодзя
паступiў на фiзiка-матэматычны
факультэт. Там ва ўнiверсiтэце
Яўген Хлябцэвiч знаёмiць Валодзю з Бранiславам Iгнатавiчам Уладзімір Хлябцэвіч
Эпiмах-Шыпiлам. Першая сустрэча адбылася ў бiблiятэцы, каля ўваходу ва
ўнiверсiтэцкую бiблiятэку, дзе Бранiслаў Эпiмах-Шыпiла выпiсваў студэнтам
чытацкiя бiлеты. Але мала хто тады ведаў, што Бранiслаў Iванавiч быў апекуном маладога Янкi Купалы, арганiзатарам выдавецкай суполкi «Загляне сонца
i ў наша аконца», кiраўнiком студэнцкага беларускага гуртка. Прафесар Эпiмах-Шыпiла дапамагаў беларусам-студэнтам выбраць свой шлях, свой правiльны шлях i абуджаў гэтых студэнтаў як беларусаў. Гэта былi незабыўныя
сустрэчы i падзеi. З лёгкай рукi Бранiслава Эпiмах-Шыпiлы Уладзiмiр Хлябцэвiч напiсаў этнаграфiчны нарыс пра сваю вёску Кленiкi. Дарэчы, гэты нарыс на
рускай мове друкаваўся ў выданнi «Bialoruskie zeszyty historyczne» (1995, №
2(4). Ён так i называўся «Село Кленики перед беженством — во время мировой войны». А напiсаўся ён аўтарам 17 верасня 1915 года.
Гэты нарыс некалi брат Валодзi Яўген Хлябцэвiч перапiсаў сваёй рукой.
Дзякуючы таму ён захаваўся да нашых дзён. I зберагаецца ў Нацыянальнай
бiблiятэцы Рэспублiкi Беларусь.
Напачатку студзеня 1917 года Уладзiмiр прыехаў да бацькоў на калядныя
вакацыi. А 15 студзеня зноў паехаў на вучобу ў Петраград (Пецярбург). Ды i
вучыўся ўжо на 4 курсе.
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У Расii ў гэты час пачынаецца Лютаўская рэвалюцыя. Не стаяў убаку ад яе
i Уладзiмiр. На Васiльеўскiм востраве ў Петраградзе яшчэ грымелi выстралы.
Туды на разведку быў накiраваны Уладзiмiр Хлябцэвiч, якi дзяжурыў у Таўрычаскiм палацы. Але хутка iх аўтамабiль трапiў пад абстрэл. Першай была
паранена сястра мiласэрнасцi Алена Шуп. Хлябцэвiч хацеў ёй дапамагчы. Але
кулямётная чарга смяротна паранiла юнака.
Цела загiнуўшага адвезлi да бацькоў у Сызрань. Яго пахавалi 19 сакавiка
1917 года ў «гарадскiм садзе на Сiмбiрскай вулiцы» (цяпер Кузнецкi мост). На
паховiны прыйшлi каля 20 тысяч чалавек.
Пазней у Сызранi назавуць адну з вулiц iмем Уладзiмiра Хлябцэвiча, якая
iснуе i сёння. А на яго магiле ляжыць мемарыяльная плiта, якая даўно патрабуе аднаўлення.
Смерць малодшага сына Валодзi бацька Iван Андрэевiч Хлябцэвiч моцна
перажываў. Ён пераехаў з горада ў вёску Абшараўка Самарскага павета Самарскай губернi Расii. Стаў моцна хварэць. Але вёў вялiкую перапiску з сябрамi i з землякамi-бежанцамi. Ён напiсаў на рускай мове невялiкую кнiжачку
(47 старонак) «Краткий биографический очерк студента В.И.Хлебцевича» i
выдаў у Сызраньскай друкарнi Журкiна пры фiнансавай дапамозе свайго сябра Аляксея Ерамасава.
Iван Андрэевiч Хлябцэвiч пасля смерцi сына Валодзi пражыў толькi два гады i памёр 25 лiпеня 1919 года ў Абшараўцы, дзе i пахаваны.
У Расiйскiм Дзяржаўным архiве лiтаратуры i мастацтва ў Маскве (ф.539 i
ф.1563) захоўваецца шмат дакументаў, звязаных i жыццём i дзейнасцю Уладзiмiра Хлябцэвiча. Гэта найперш пiсьмы Уладзiмiра да сваiх бацькоў, братоў i
сёстраў, невядомай спадарынi Вользе, пiсьмы сваякоў Уладзiмiра Хлябцэвiча
невядомай асобе са зваротам «Верачка» ў сувязi са смерцю Уладзiмiра, развiтальнае пiсьмо бацькi Iвана Андрэевiча, пiсьмо Алены Шуп (сястра мiласэрнасцi) Iвану Андрэевiчу Хлябцэвiчу пра апошнiя хвiлiны жыцця Уладзiмiра i iншыя. Ёсць у фондах i артыкулы, вершы Уладзiмiра Хлябцэвiча. Захоўваюцца
i тэлеграмы сваякоў i студэнтаў Петраградскага ўнiверсiтэта сям'i Уладзiмiра
Хлябцэвiча з паведамленнем пра яго смерць i са спачуваннямi. Ёсць у фондах
архiва i ўспамiны Светавастокава пра Уладзiмiра, артыкулы пра яго, выразкi
з газет i малюнкi, бо Валодзя быў яшчэ добрым мастаком-партрэтыстам. На
вялiкi жаль, нiкога пакуль з беларусаў гэтыя дакументы пра Уладзiмiра Хлябцэвiча не зацiкавiлi. Ды калi i хто iх даследуе?.. На гэта пытанне сёння цяжка
адказаць.
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Яна Будовiч
паэтка, крытык, парадыст. Аўтар кнiгi паэзii «Дуэль
паглядаў» (2002 г.). Нарадзiлася ў 1977 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Дэпрэсняк як патрэба душы...
Калiноўскi Янка. «Падслуханае сценамi шматпавярховак». Мiнск, «Галiяфы», 2017.
Бесперашкодная плынь асацыяцый па паўнаводнай рацэ свядомасцi. Як
звёны ланцужка, счэпленыя недакладнымi рыфмамi, адна асацыяцыя — працяг папярэдняй i, у сваю чаргу, цягне за сабой iншую. Прычым яны неверагодна нечаканыя, сувязь памiж iмi непрадказальная. Вось гэта «незаезджанасць»
нi вобразаў, нi рыфмаў, нi сродкаў выяўлення, а таксама свежасць, гранiчная
шчырасць, арыгiнальнасць i робяць чытанне зборнiка вершаў «Падслуханае
сценамi шматпавярховак» (Мiнск, «Галiяфы», 2017) хвалюючым, цiкавым, запамiнальным. Ператвараюць яго ў дзiвоснае падарожжа ва ўласны свет:
унутры няма надзеi
i ты адлятаеш на яе пошукi
кудысьцi далёка
далёка назад
у тыя часы
калi спёка пачуццяў
яшчэ не спалiла ўнутраны сад
забiўшы ўсе кветкi
раслiны
ўсе сэнсы
дэкадэнцтва
цяпер тваё ўлюбёнае слова
а раней было
радасць
Аўтар, зусiм юны паэт Янка Калiноўскi, увайшоў у лiтаратурны працэс як
навальнiца, адразу i ўсур'ёз: актыўна друкуецца ў перыядычных выданнях,
перамагае ў лiтаратурных конкурсах, збiрае публiку на яркiя, змястоўныя выступы. I вершы пакiдаюць уражанне, быццам глядзiш праз акно на вулiцу,
дзе толькi што скончыўся дождж: свежая зелянiна лiстоты, блiскучая ў мяккiх
промнях сонца, якое грэе, а не выпальвае, блакiт нябёсаў цёплага сонечнага
адцення. Магчыма, паэзiя Янкi — як вяртанне да самiх сябе-ранейшых, калi
ўсё адчувалася ўпершыню, з неадольнай падлеткавай прагай жыць, кахаць,
пакутаваць, памiраць i ўваскрасаць... Прымаеш лiрычнага героя як сябра, як
alter ego. Радуешся цудоўным знаходкам, нечаканым сэнсавым адценням у
знаёмым i штодзённым:
...суцяшае, бадай, толькi тое
што пакуль ты губляеш веру
хтосьцi
яе знаходзiць
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Кранае i захапляе тое, як перадаецца востры падлеткавы драматызм (якому ўнутры сябе самога здаецца, што ён безнадзейны, беспрасветны, непраглядны, а насамрэч дастаткова лёгкага знешняга ўздзеяння: промня сонца,
краявiду з вясёлкай на даляглядзе, званка (паведамлення) ад сябра, запрашэння ў вандроўку, — каб яго змянiла бурная радасць i насалода жыццём) —
праз гумар, у якiм — парадаксальныя сэнсавыя спалучэннi:
усе ведаюць
што памруць
усе танчаць
у прадчуваннi
<...>
трэба з памяцi сцерцi гэтую ноч
каб заўтра зноў з асалодай памерцi
у клюбе з назваю
«смак жыцця».
Калi паспрабаваць уявiць аўтара вершаў, вымалёўваецца не хлопец цi
дзяўчына, а падлетак без прыкмет гендару — сучасны хiпстар, апрануты ў
джынсы, красоўкi i байку з капюшонам. З аднолькавай доляй верагоднасцi гэта можа быць як доўгавалосы юнак, так i кароткастрыжаная старшакласнiца.
А вось пазнак душэўнага стану, найчасцей характэрнага менавiта для чалавека «складанага» пераходнага ўзросту, дастаткова: «атмасфэра / дэкадэнцтва
спаду й болю / <...> iстэрыя / безнадзейнага кёртыса...» «...сам сабе распавядаеш казку / пра гiбель / сваiх мар», «...складу бессэнсоўны верш / пра адсутнасць настрою надзеi / i веры», «я сяджу ў пакоi / марна палю запалкi / гуляю
ў абыякавасць / разрываю сябе на кавалкi / iндыфэрэнтнасць — / стылёвае
слова». I гэта канстатацыя выдатная фактам сваёй наяўнасцi, бо лiрычны герой, знаходзячыся ў палоне тугi i абыякавасцi да жыцця, не проста смуткуе
— дэпрэсуе — аддаецца адчаю i змрочным думкам аб бессэнсоўнасцi, а скарыстоўвае гэты матэрыял, «цаглiнкi» i «камянi», якiя ўпалi долу, калi адбыўся
чарговы акт разбурэння i смерцi чагосьцi надзейнага, звыклага, дарагога, для
пабудовы новай «вежы» цi «палаца», стварэння ў чымсьцi адноўленага, а ў
чымсьцi больш трывалага свету. А гэта магчыма, толькi калi ўзнiмаешся панад старым, мiнулым, тым, што абрушылася, але не пахавала пад руiнамi,
паралiзаваўшы волю да жыцця, а пакiнула досвед, загартоўку, дала «будаўнiчы матэрыял» для новага... Менавiта стан дэпрэсii найбольш спрыяльны для
творчасцi...
Дарэчы, узiраючыся ў сябе, даследуючы i вывучаючы ўласны ўнутраны
свет, калi пры гэтым, канешне, на ўласным мiкракосме не зацыклiвацца,
можна рабiць цудоўныя адкрыццi. Хоць усе мы (кожны — мiкракосм з уласнымi ўнутранымi асаблiвасцямi, праблемамi, цыкламi i законамi) розныя i
ўнiкальныя, але па аднолькавым законе рухаемся ў агульнай прасторы-макракосме:
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...побач ходзяць людзi
i кожны зь iх
плянэта
са сваёю фаўнай i флёрай
са сваёю марай
i сваiм сонцам
<...>
у кожнай
ёсць выбiтнае жыццё
якое жыве трывожна
змагаючыся за iснаванне
дай сваёй плянэце шанец
каб увесь наш зямны сьвет ператварыўся
ў маленькую галяктыку
у якой нараджаецца танец
сямi мiльярдаў
плянэт-людзей.
Дзiця свайго часу — ХХI стагоддзя, Янка Калiноўскi мае i ўсе яго характэрныя рысы: iнстаграмнае i ў нейкай ступенi хаатычнае мысленне, фрагментарнасць карцiны свету, адсутнасць спробаў гарманiзаваць i прывесцi да
ладу бязладнае, хаатычнае наваколле, наяўнасць iмкнення (падсвядомага,
канешне) наадварот, разгайдаць яго яшчэ больш: вось, маўляў, як я пакутую,
глядзiце, як мне кепска i балюча!!! Але ёсць тое, што адразу падкупляе. Дакладней, няма таго, што ўжо неймаверна надакучыла на старонках друку: таннага пафасу i «красавання» перад чытачом як перад люстэркам. Пра якiя б
высокiя матэрыi не iшла гаворка ў вершах Янкi, аўтар разважае не як дыктар
савецкага радыё (вельмi многiя сучасныя творцы, прычым не толькi тыя, каму
за пяцьдзясят — шэсцьдзясят, але i маладыя, грашаць гэтым), а размаўляе з
чытачом на роўных, як блiзкi i зразумелы суразмоўца:
паспрабавала
падабраць сынонiм да слова
жыццё
якiя б адмысловыя
думкi не прыходзiлi ў галаву
галоўнае адкрыццё —
найлепшы сынонiм
тваё iмя.
Можна мiльён разоў клясцiся ў каханнi цi крычаць на ўвесь сусвет, б'ючы
сябе ў грудзi: люблю-люблю-люблю!!!, а тут — пра каханне — без гучных слоў
i плаксiвых фраз, пераканаўча i шчыра. Але найбольш уражвае, як малады
творца гаворыць пра Айчыну, — як пра частку ўласнага свету, як пра найвышэйшую каштоўнасць у сiстэме каардынат iснавання:
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сказалi «напiшы пра Беларусь».
я не бяруся
адкрываць Амерыку...
<...> ужо апетыя раны,
што пакiнула на нашым сэрцы
бязлiтасная гiсторыя.
<...> але каму патрэбна тая правiльнасць,
тая змушаная выкшталцонасць,
калi ўся маёмасць
маёй краiны —
прабiтае сэрца i Вольная Воля?!
<...> Божа,
калi ты ёсць,
захавай Беларушчыну.
(верш надрукаваны ў штотыднёвiку «Лiтаратура i мастацтва» № 22 за 8
чэрвеня 2018).
Мяркую, што менавiта для захавання Беларушчыны Бог, калi Ён ёсць, i пасылае на нашу зямлю такiя чыстыя, чулыя i таленавiтыя душы. Яны прыходзяць нiбыта знiадкуль i запальваюць уласным гарэннем iншых, i гэты працэс — непарыўны, вечны (пра што i сведчыць бязлiтасная гiсторыя), як сама
Беларусь.
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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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I словамi ствараючы сусвет...
Сiўчанка Галiна. Зоў звычаю: Вершы. — Мiнск: Медысонт, 2018. — 100 с.
Бадай, з часоў антычнасцi ў паэзii вядомы своеасаблiвы падзел на два
галоўныя тыпы паэтаў. Калi першыя з iх спрабавалi ў празрыста-ясных вершаваных радках адлюстраваць найперш уласныя эмоцыi ды перажываннi, то
другiя, наадварот, iмкнулiся як мага глыбей спасцiнуць (Су)свет, у вынiку чаго
нярэдка «нараджалiся» вершы па-фiласофску заглыбленыя, складаныя, а часам i наўпрост цьмяныя. Калi галоўнай стыхiяй першых было лiрычнае пачуццё, i iх прынята называць лiрыкамi, то ў другiх — фiласофскае здумленне, i iх
мы ўмоўна называем фiлосафамi цi метафiзiкамi. Таленавiтых паэтаў абодвух
тыпаў ва ўсе эпохi было нямала (хаця колькасна заўжды пераважалi лiрыкi),
аднак толькi самым генiяльным з iх удавалася больш-менш гарманiчна спалучыць ва ўласнай творчасцi абодва пачаткi — пачуццёвы i iнтэлектуальны.
У сучасны перыяд у айчыннай паэзii таксама ёсць яскравыя прадстаўнiкi абодвух плыняў — лiрычнай i метафiзiчнай. I да апошняй з iх, пакуль зусiм нешматлiкай, бясспрэчна належыць маладая паэтка Галiна Сiўчанка,
якая летась выдала сваю дэбютную кнiгу «Зоў звычаю». Гэтая кнiга адразу
звярнулася на сябе ўвагу часткi чытачоў i лiткрытыкаў, i нават ужо атрымала адпаведную прэмiю «Дэбют». Дык чым жа адметны гэты невялiкi па аб'ёме паэтычны зборнiк, у чым заключаюцца вартасцi i недахопы змешчаных у
iх васьмi дзясяткаў вершаў, размеркаваных па чатырох раздзелах з назвамi
«Выспа», «Пярэспа», «Звычай» i «Галасы». Пры першым беглым знаёмстве
з кнiгай найперш кiдаюцца ў вочы наступныя рэчы: — адсутнасць знакаў прыпынку ў трох раздзелах i iх наяўнасць у раздзеле «Звычай»; — астрафiчная
будова абсалютнай большасцi вершаў (за выключэннем падзелу на строфы
лiтаральна некалькiх вершаў); — вялiкая колькасць аўтарскiх неалагiзмаў —
г.з новатвораў накшталт выспакой, выспаходня, паветраварот, прасамота,
словажаць, iмглебен, жыццяроўнядзь, часазлом, веляболь, судзянiца, словавiр, сузор-гара i г.д.; — наяўнасць у многiх творах непасрэднага цi ўскоснага
ўплыву (найперш у iнтанацыях, рытмiцы i будове сказаў) улюбёнага аўтаркай
рускага паэта, лаўрэата Нобелеўскай прэмii Iосiфа Бродскага.
У сувязi з апошнiм фактам хочацца адразу сказаць, што Галiна Сiўчанка,
спрабуючы пэўным чынам пераняць i творча развiць лепшыя бакi творчасцi
паэта-набелiста (роздумнасць, фiласофская засяроджанасць, iнтэлектуальная насычанасць, антыпафаснасць), усё ж такi не змагла пазбегнуць i некаторых вiдавочных хiбаў ягонай вершатворчасцi (шматслоўнасць, надзвычайная
сiнтаксiчна-граматычная ўскладнёнасць, пэўная аднастайнасць i нават манатоннасць iнтанацыi). Паказальна, што цэлы раздзел «Звычай» мае на ўвазе
не нейкiя беларускiя звычаi, як магло б падацца на першы погляд, а ўяўляе
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сабой спробу паэткi па-новаму ператлумачыць/перастварыць вядомыя вершы Бродскага, аддаць данiну памяцi ягонай неардынарнай асобе.
У якасцi падобнай штучна-цьмянай вершатворчасцi Г.Сiўчанка можна
прывесцi фрагмент з яе верша, створанага пад вiдавочным уздзеяннем
Бродскага:
У затоцы адбiўся скрыўлены час, што зьвёў нас.
Я пакiнула голас ахвярай сталiчнаму тлуму
i вярнулася ў задзьвярымную бессэнсоўнасць,
абцяжараная i адораная эргасумам.
Аднак нягледзячы на вялiкi ўплыў своеасаблiвай «бродска-манii» на многiх
айчынных паэтаў маладога i сярэдняга пакаленняў, аўтарка ўсё ж актыўна
шукае свой адметны паэтычны голас, свой непаўторны творчы шлях. I трэба
аддаць належнае Галiне Сiўчанка, што ў многiх вершах ёй сапраўды ўдаецца
намацаць сваю паэтычную сцяжыну i стварыць арыгiнальны мастацкi прадукт.
Гэта найлепш адчуваецца ў тых творах, дзе яна ў рэчышчы фiласофска-арыентаванай паэзii выходзiць на шлях пазнання Сусвету i самапазнання, у вынiку чаго ўзнiкаюць неардынарныя вершы накшталт наступнага:
зямлю ўбiрае ноч адценьнямi узвору
над рукавамi рэк плыве аброчны дым
i мысьль iмкне праз час скараючы прастору
i боскае сьвятло здаецца нутраным
................................
i зерне слоў маiх што мае дамалоцца
чакае вечны рух у жорнах залатых
Аб метафiзiчным кiрунку паэзii Г.Сiўчанкаi яскрава сведчыць павышаная
ўвага аўтаркi да фундаментальных фiласофскiх праблем — прыроды i чалавека, Бога i д'ябла, жыцця i смерцi, веры i бязвер'я, росквiту i заняпаду, часу
i прасторы. Таму й невыпадкова, што ў многiх вершах сустракаюцца такiя паказальныя словы i словазлучэннi, як быццё, сусвет, вечнасць, боскае святло,
тысячавокiя багi, вечны рух, скрозь надчассе, выспа небыцця, боскае люстра,
вечны спакой i г.д. Акрамя таго, у яе вершах нярэдка заўважаецца спроба нейкiм чароўным чынам спалучыць мiнулае i будучыню, паколькi мiнулае з'яўляецца жыццёва неабходным духоўным апiрышчам паэткi, а будучыня — сферай рэалiзацыi яе iнтэлектуальных i духоўных памкненняў, здзяйснення раней
задуманага i прамоўленага:
калi я дыхаю цi размаўляю
заўжды ў мiнулае хачу вярнуцца
ў глыбокае мiнулае — на ўскраi
зь якога прагнуць змыслы разгарнуцца
.............................................
заўжды крычу у будучыню нема
калi я дыхаю цi размаўляю
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Пры ўважлiвым чытаннi кнiгi заўважаецца, што сучаснае жыццё-быццё нашу паэтку ў прынцыпе не задавальняе, бо яно не стварае ёй належных умоў
для маральна-духоўнага i творчага самаразвiцця. Таму выглядае цалкам заканамерным яе больш цi менш прыхаванае жаданне некуды адсюль сысцi,
збегчы, сплыць дзеля таго, каб дакрануцца (хаця б у марах i думах) да нейкага
нязведанага, але такога прыцягальнага iншабыцця. I зусiм невыпадкова, што
ўжо першы верш зборнiка заканчваецца красамоўнымi словамi — «цiха ўцячы
ў адгэтулiну быцця». А ў iншых вершах сустракаюцца, напрыклад, яшчэ i такiя
паказальныя ў дадзеным кантэксце радкi, як «я цягнуся да сьцiпласьцi сон-берагоў», альбо «паўночнай дарогай дайду надаўгод / да зморшчанай выдмы
пярэспы». Замест сённяшняга недасканалага свету Галiна Сiўчанка нястомна
iмкнецца стварыць свой больш утульны i прывабны...слоўны сусвет:
...мне ня высьнiць спакой безь цябе
мне начэй ня выспаць
мне чуваць перасьпевы жыцьця ў маладым трысьцi
гэта я спакушаю найлепшую ў сьвеце выспу
непаўторным сусьветам iз слоў ува мне прарасьцi
Адным з галоўных матываў кнiгi з'яўляецца няспынны рух-падарожжа, якi
найчасцей набывае, як нi дзiўна, форму плавання. Таму нярэдка аўтарка з замiлаваннем згадвае як малую (рака, возера, балота), так i вялiкую ваду (мора,
акiян). Адметна, што гэтыя рэальныя або ўяўныя плаваннi могуць мець не толькi
гарызантальны (удалеч), але й вертыкальны кiрунак (уверх). У сувязi з пiльнай
увагай Г.Сiўчанка да воднай стыхii чытача ўжо не павiнны асаблiва здзiўляць
радкi накшталт наступных: «мы да Бога хутчэй дабiраемся ўплаў»; «разарваўшы з полем супол я па нiцi плыла да вусця»; «i ворахам дзiкiм тлее мысьль ува
мне // пра тое, як сплыць у халодны сусьвет адной». Нездарма, вiдаць, i на вокладку кнiгi змешчана выява нейкага возера (мора?) i выспы пасярод яго.
Бадай, галоўным недахопам паэтычнай творчасцi Галiны Сiўчанка з'яўляецца, на мой погляд, празмерная сiнтаксiчна-стылявая, граматычная i лексiчная
ўскладнёнасць многiх вершаў, а таксама заўважная цьмянасць, няўцямнасць
i (за)блытанасць некаторых з iх. Сапраўды, асобныя вершы вызначаюцца вiдавочнай «неканвенцыйнасцю» — г.зн. немагчымасцю iх разумення i адэкватнага вытлумачэння звычайным чытачом, бо застаецца невядомым, якi сэнс
укладвала ў канкрэтныя словы, фразы i вобразы сама аўтарка. Гэтая неканвенцыйнасць абумоўлена тым, што зборнiк перанасычаны шматлiкiмi тэрмiнамi з фiласофii i iншых гуманiтарных навук, надзвычай рэдкiмi i складанымi
словамi й словазлучэннямi, вялiкай колькасцю незвычайных неалагiзмаў, а
таксама ўтрымлiвае мноства незразумелых большасцi чытачоў алюзiй, прамых цi прыхаваных цытат i дзiўных вобразаў, якiя вельмi цяжка вiзуальна ўявiць. Iначай кажучы, вершы паэткi хутчэй за ўсё прызначаны для вузкага кола
яе асабiстых прыхiльнiкаў, сяброў i купкi айчынных iнтэлектуалаў пераважна
(пост)мадэрнiсцкага кiрунку.
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Вось, скажам, толькi адзiн тыповы для кнiгi «Зоў звычаю» прыклад вышэйназванай (звыш)складанасцi, якая, на мой погляд, мяжуе ледзь не з рознай
няўцямнасцю, бессэнсоўнасцю i ў цэлым нагадвае нейкае дзiўнае трызненне
(тут мiжвольна прыгадваюцца словы Бэлы Ахмадулiнай пра «высокую степень безумства»):
ты вярнуўся сюды па сьлед безугасным бясьсьледзьдзем зморан
сьлед пад крокi слаў блаславеньнi у глухiм сухалеглым хрусьце
ты ня зранiў маўчаньне словам i ня выкляў спусьцелы сьцёран
разарваўшы з полем супол я па нiцi плыла да вусьця
Разумею, што падобныя адмоўныя рысы вершаў Г.Сiўчанка ў кагосьцi, наадварот, могуць выклiкаць (ды й выклiкаюць!) ухвалу i нават захапленне. Звычайна такая спецыфiчная «ура-рэакцыя» заўважаецца з боку, так бы мовіць,
найбольш «прасунутых» айчынных пiсьменнiкаў-iнтэлектуалаў, якiм вельмi
падабаюцца такiя адмысловыя «гульнi розуму». Мне ж як чытачу i рэцэнзенту
вершы накшталт вышэйпрыведзенага падаюцца занадта штучнымi, адмыслова вырабленымi (а не напiсанымi ў час натхнення!), рацыянальна-халоднымi
i цяжкiмi для ўспрымання, непрыгожымi i прэтэнцыёзнымi, у якiх вiдавочна не
хапае вольнага паэтычнага паветра i пры чытаннi якiх ледзь не праз слова
ты, так бы мовiць, спатыкаешся, i ў цябе пачынае заплятацца язык. I ўсё гэта з'яўляецца поўнай супрацьлегласцю аднаму з найлепшых, на маю думку,
вызначэнняў сапраўднай паэзii, якое больш чым паўтара стагоддзя таму назад даў выдатны амерыканскi паэт Эдгар Алан По. Ён у сваiм эсэ «Паэтычны
прынцып» слушна сцвярджаў, што паэзiя — гэта «стварэнне прыгожага з дапамогай рытму», прычым адзiным яе суддзёй з'яўляецца густ.
Акрамя таго, у рэцэнзуемай кнiзе сустракаецца нямала вершаў, у якiх вiдавочна парушаны вельмi важны для паэзii прынцып т.зв. «эўфонii» — мiлагучнасцi. Гэтую эўфонiю парушаюць у першую чаргу непажаданы збег у слове
цi ў словазлучэннi адразу некалькiх галосных (аднагалоссе, альбо шатус) i/
цi некалькiх зычных гукаў. Любы паэт, якi клапоцiцца аб тым, як яго вершы
будуць успрымаць чытачы i лiткрытыкi, павiнен рабiць усё магчымае, каб не
дапускаць немiлагучных выказванняў цi хаця б максiмальна мiнiмiзаваць iх.
Але ж Галiна Сiўчанка ў сваёй дэбютнай кнiзе дапусцiла, на жаль, нямала такiх
«праколаў», якiя безумоўна пагоршылi мастацкую вартасць асобных вершаў.
У якасцi прыкладаў шатуса можна прывесцi наступныя словазлучэннi, у якiх
выкарыстоўваюцца запар па тры цi нават чатыры галосныя гукi: «на яе адраджэньне»; «не маё — / яе»; «ты — рэшата / я — абручык». А што датычыць
зычных, то гэтыя гукi таксама часам «збягаюцца» ў даволi вялiкай колькасцi:
«суўзьнясеньне»; «паўнаводзьдзем»; «безугасным бясьсьледзьдзем зморан»;
«нязьменнасьць усiх зьмяненьняў»; «вечнасьць зьнявольваць». У цэлым, калi
б такiх з'яў не было, то вершы аўтаркi загучалi б нашмат больш мiлагучна, лёгка, натуральна i музычна/меладычна выразна. I тут мiжволi прыходзiць думка
аб тым, што, вiдаць, сучасная паэтка-мадэрнiстка ў свой час не звярнула ўвагi

крытыка публіцыстыка эсэ 235
цi проста забылася на наступныя красамоўныя словы адной з найлепшых беларускiх паэтэс Наталлi Арсенневай: «Наша ж мова — цудоўная, спеўная...».
I на заканчэнне не магу не сказаць яшчэ пра адзiн даволi iстотны непрыемны факт. Ён заключаецца ў тым, што ў зборнiку адсутнiчае...анатацыя, а гэта,
на маю думку, проста недапушчальна для любой кнiгi любога аўтара. Такая
прыкрая сiтуацыя сведчыць найперш пра вiдавочную недапрацоўку як самой
аўтаркi, так i яе рэдактара (хаця апошняга ў кнiзе таксама чамусьцi не было!),
карэктара i адказнага работнiка выдавецтва. Акрамя таго, рэцэнзуемае выданне не мае нiякiх звестак пра аўтара, тады як апошнiя заўжды з'яўляюцца
дастаткова важнымi, паколькi дазваляюць уявiць жыццёвы шлях паэта i разам
з тым лепш зразумець вытокi ягонай творчасцi.
Тым не менш, нягледзячы на выяўленыя хiбы i недахопы, як для паэта-дэбютанта кнiга Галiны Сiўчанка ў цэлым атрымалася дастаткова арыгiнальнай,
змястоўнай i па-свойму цiкавай. Яе выхад безумоўна надасць пэўны пазiтыўны iмпульс для далейшага развiцця беларускай iнтэлектуальнай паэзii i прывабiць у суполку айчынных паэтаў-метафiзiкаў новых захопленых творцаў.
Аднак у той жа час вiдавочна, што наперадзе ў аўтаркi яшчэ шмат працы па
паглыбленнi i ўдасканаленнi свайго паэтычнага мыслення/маўлення i па назапашваннi жыццёвага i творчага вопыту, якi б пазней дазволiў «вылiцца» ў
яскрава-прыцягальныя, нязмушана-натуральныя, мiлагучныя i амаль бездакорныя вершаваныя радкi. I калi ж гэта, спадзяюся, урэшце адбудзецца, тады
кола ўдзячных чытачоў паэткi заўважна пашырыцца, на яе звернуць больш
пiльную ўвагу аўтарытэтныя лiтаратурныя крытыкi, у вынiку чаго яна ў перспектыве атрымае шанец заняць пачэснае месца ў першых шэрагах беларускiх
паэтаў новай генерацыi.
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Пасыльная з нiадкуль...
Эспiноса А. Р. Колер крылаў: паэзiя i проза. Мiнск: Кнiгазбор, 2019.
На шматзорным небе беларускай паэзii з'явiлася яшчэ адно iмя — маладой
паэткi Анхелы Эспiносы Руiс. Не толькi, дарэчы, паэткi. Але тое, што беларускай — нiякiх сумненняў. Да таго ж яна сама — дзяўчына, як жа лепей сказаць,
iспанскага паходжання — у гэтым неаднаразова прызнаецца на працягу новай,
ужо высока (i справядлiва!) ацэненай (прэмiяй Мiхася Стральцова, 2019) кнiзе.
Да прыкладу: «Бывае. Мяне пытаюць, як я стала беларускай лiтаратаркай. Не
тое, каб штодня, але раз на тыдзень — пэўна. ...Я адказваю па-рознаму» (с.
203). Але, заўважым, як вынiкае з кантэксту, заўсёды станоўча. Самаiдэнтыфiкацыя адназначная i непахiсная.
А. Эспiноса, паводле яе асабiстага адказу, «прыйшла з нiадкуль» — гэтак
а(на)фарыстычна сцвярджаецца ў адным, даволi праграмным для яе творчасцi вершы:
Я прыйшла з нiадкуль — нi з таго, нi з сяго,
Цёплым брызам паўднёвага краю.
«Ты чыя?» — кажуць мне. Я прыйшла з нiадкуль,
I са слоў помню толькi «кахаю».
<...>
Я прыйшла з нiадкуль — толькi не выкiдай,
Я магу i ў кiшэню схавацца. («Я прыйшла з нiадкуль», с. 104—105)
Але ж, так i хочацца сказаць, прыйшла! Дайшла да Беларусi! Не даклыпала, як гэта робiцца ў дыскурсах, пра якiя не будзем згадваць, каб не нанесцi
нiкому шкоды.
Прычым па лiтаратурных здабытках (не такiх, да слова, i бедных для багдановiчаўскага ўзросту) можна сканструяваць той шлях (гл. хаця б: вышэйназваны верш, а перадусiм сабраныя ў адзiн раздзел эсэiстычна-публiцыстычныя
калонкi, друкаваныя на працягу гадоў трох у «Маладосцi», — «Арпеджыа душы, альбо Мой першы кантакт з Беларуссю» (с. 129—130), «Прыкметы, што
ў вас расце маленькi дзiвак» (с. 145—147), «Новая мова — новае жыццё» (с.
161—164) — i iнш.). Некаму мiнскi напрамак А. Эспiносы падасца даволi гладкiм. Жыла-была сабе ў сонечнай краiне дзяўчынка. Неяк ёй адчулася, што
яна самотная. Прыродная чуллiвасць прысутнiчала адпачаткова. Гэта ў суме
спарадзiла паэтку (гл., напрыклад, с. 142—143).
Такая гiсторыя звычайная. Таму збольшага зразумелая ўсiм. Але ж! Калi
мець на ўвазе, у якi бок паэтка вырашыла пайсцi i не вярнуцца, дык адразу яе
сцежка ператвараецца ў шлях-360. Цярнiсты. Тым не менш iншага да астралу
хiба няма.
Таму бiяграфiя А. Эспiносы, раскрытая ёй самой, мае бакi i тыповыя, i iндывiдуальныя — як сапраўдны твор мастацтва. На сваiм прыкладзе яна рас-
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кладае гэта па палiчках. Так, у адным пасажы вылучае эвентуальна агульныя
для многiх «прыкметы, што ў вас расце маленькi дзiвак» (с. 145—146). Затое ў
другiм — асэнсоўвае асабiстыя асаблiвасцi («Iдыёты», с. 148—151).
Прычым у раскрыццi абодвух бакоў паэтка гранiчна шчырая — як у сваiм
жыццi. Месцамi такая адкрытасць даходзiць да мяжы эксгiбiцыянiзму. Але не
дзеля яго як самамэты. Хутчэй таму, што ў свеце iснуе шмат праблем. Некаторыя з iх слаба артыкулююцца. Напрыклад, распавядаецца наступнае: «...Я
выбрала шлях адрозны ад мацярынства. Я заўжды ведала, што не жадаю
мець сваiх дзяцей, i што стаць мацi была б вельмi дрэнная думка ў маiм выпадку (калi-небудзь магу распавесцi, чаму)» (с. 166).
Аўтарка тлумачыць, што ў свой час «прыняла, напэўна, самае важнае рашэнне ў маiм жыццi: пачала жыць без сораму» (с. 163). Тым не менш, як вiдаць у тым лiку з толькi што прыведзенай цытаты, А. Эспiноса не пераходзiць
тую мяжу. Да таго ж мастак, якi не спiць у творцы нават пры напiсаннi публiцыстычных тэкстаў, не дае збiцца на журналiсцкую рыторыку.
Побач са шчырасцю як канцэптуальнай рысай асобы i творчасцi А. Эспiносы знаходзiцца гуманiзм — па магчымасцi ўсеабдымны i глыбокi:
«...Трэба падысцi да чалавека. Да сэрца. Да душы. Калi ты зразумееш, што
чалавек перад табой, альбо за камп'ютарам, альбо недасяжна-далёка — адзiны, унiкальны i варты павагi, усё iншае прыйдзе натуральна. <...>
Кожны чалавек нараджаецца пад сваёй асаблiвай зоркаю. Вы гэта ведаеце, дарагiя чытачы. Сябры. Таму будзьце добрымi: не давайце светлай зорцы стаць цяжкiм крыжам» (с. 170).
Крыху наiўна, канечне. Тым не менш не пагадзiцца нельга. Да таго ж — успомнiўшы тынянаўскi мэсыдж, паводле якога эмацыйны творца мае права на
банальнасць.
Зрэшты, гуманiзм А. Эспiносы лёгка звяраецца з чалавечалюбнымi гадзiннiкамi сусветнай лiтаратуры. У дадзеным выпадку як не ўспомнiць таго ж Курта Вонегута: «Привет, малыши. Добро пожаловать на нашу землю. Тут жарко
летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживете вы
на ней самое большее лет до ста. И я знаю только один закон, дети мои: НАДО БЫТЬ ДОБРЫМ, ЧЕРТ ПОДЕРИ!»
Увогуле вiдаць, асаблiва па «калоначнай» прозе А. Эспiносы, што вучылася яна на лепшай сусветнай лiтаратуры. Што праўда, гэта не выстаўляецца,
за выключэннем выпадкаў неабходных, i праходзiць па тэкстах рэмiнiсцэнтна.
Хорхэ Луiс Борхес, Рэй Брэдберы, Фёдар Дастаеўскi ды iншыя адчуваюцца
як настаўнiкi. Улюбёнцам — Антуану дэ Сент-Экзюперы i Рабiндранату Тагору — прысвечаны асобныя калонкi. У той жа час прозвiшчамi беларускiх
аўтараў — ад Францiшка Багушэвiча да Мiхася Стральцова — нiбы завяршаецца пазначэнне каардынат пiсьменнiцкага жыцця гэтай незвычайнай аўтаркi:
«Толькi глыбока самотны чалавек можа напiсаць «Былога донжуана». Толькi ў
вельмi самотнага iншага чалавека можа пачацца нервовы крызiс пры чытаннi
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таго ж «Былога донжуана». Не ад таго, што Стральцоў экстрасэнс, якi вандруе
праз час i прастору i напiсаў для яго гэты твор. А ад прасцейшага шоку: нехта
разумее. Нехта iншы быў самотны» (с. 161).
Пашыраецца шэраг лiтаратурных настаўнiкаў праз прадстаўленыя пераклады вершаў. Не будзе ж перакладчык па сваёй волi браць для перастварэння нелюбiмых паэтаў? Геаграфiчна яны адносяцца да розных бакоў / частак
свету:
Еўропа (Федэрыка Гарсiя Лорка, Луiс Сэрнуда — было б дзiўна, каб адсутнiчалi iспанцы, хаця яны i не дамiнуюць; Збiгнеў Герберт, Ярамiр Ногавiца),
Азiя (Чыка Сагава, згаданы Р. Тагор i ўраджэнец Далёкага Усхода Святаслаў Логiнаў),
абедзьве паловы Амерыкi (Пабла Неруда, Боб Дылан).
Але ёсць i тое, што перакладзеных i не толькi паэтаў аб'ядноўвае. Як бы
гэта танчэй сфармуляваць? Можа, iнтэлектуальны гуманiзм? Ён — тоесны i
агульны, як неба (кантаўскае, калi нехта не зразумеў), у самых розных паэтаў.
Што ў Багдановiча, што ў Тагора. Ажно да пераклiчкi ў матывах:
О сябар мой,
У часу тонкай сетцы
Ў палоне я — ляцiм, а месяц свецiць,
Дарогу асвятляе нам,
I час мне шэпча ў вуха, «не аддам»... (с. 217)
Свайго роду адгалiнаваннем гуманiстычнага вектара творчасцi А. Эспiносы
з'яўляецца тэма кахання. Яна скразная для любога фармату аўтаркi. Канечне, найперш для лiрыкi (пра яе пазней). Але важнае месца займае i ў празаiчнай (?) публiцыстыцы. Тэма асэнсоўваецца як на сваiм прыкладзе, так i
на прыкладзе iншых людзей. Стасоўна сябе дазваляецца iронiя (рыса, якая
заўсёды падкрэслiвае высокiя здольнасцi творцы i каталiзуе сiмпатыi чытача):
«...Нядаўна кiнула ў меру перспектыўнага жанiха, якi мяне нават не бiў» (с.
165). Спецыяльна працытавалi гэту фразу яшчэ з адной прычыны: адчуйце,
наколькi па-беларуску iранiзуецца!
А. Эспiноса не малюе аўтапартрэт адно ружовымi фарбамi. Яна раскрывае
i неадназначнасць сваёй творчай натуры, яе супярэчлiвыя бакi. Так, з аднаго боку, пiша, што любiць «кнiгi трохi мацней, чым людзей» (с. 165). З iншага
боку, маем прызнанне: «З цягам часу я зразумела, што магу аддаваць сябе:
абдымкi, пацалункi (нават гэтак! — А. Т.), добрыя словы ў цяжкi час. Я ўжо
шосты год з'яўляюся донарам i здаю кроў рэгулярна. А няўжо не прыгожа думаць, што сэрца незнаёмца б'ецца тваёй крывёй?» (с. 191). Такi вось гуманiзм,
любоў, каханне. У тэорыi i на практыцы. Натуральна, i ў творчасцi. Часцей гуманiтарыi толькi ёю i абмяжоўваюцца. Як бы гэта не было прыкра.
Iншая справа, што другiм бокам пiсьменнiцкага праяўлення шчырасцi з'яўляецца так званы кiч. Любыя добрыя зацемкi, пункцiры, запiсы (цi то а ля
Брыль, цi то А. Эспiноса) не могуць абысцiся без моманту кiчу. Без яго гэты
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лiтаратурны жанр дэгуманiзуецца iнтэнсiўней, чым любы iншы. Галоўнае, каб
кiч не дамiнаваў i не выступаў «у авангардзе». Кажучы кундэраўскай алегорыяй, неабходна, каб сляза кiчу не апераджала слязу «чыстага» гуманiзму i мiласэрнасцi i была вынiкам апошняй, але не прычынай. Паслухаем непасрэдна
Мiлана Кундэру (у перакладзе Нiны Шульгiной):
«В империи кича властвует диктатура сердца.
Чувство, которое порождает кич, должно быть, без сомнения, таким, чтобы его могло разделить великое множество. Кич поэтому не может строиться
на необычной ситуации, он держится на основных образах, запечатленных в
людской памяти: неблагодарная дочь, заброшенный отец, дети, бегущие по
газону, преданная родина, воспоминание о первой любви.
Кич вызывает две слезы растроганности, набегающие одна за другой. Первая слеза говорит: Как это прекрасно — дети, бегущие по газону!
Вторая слеза говорит: Как это прекрасно умилиться вместе со всем человечеством при виде детей, бегущих по газону! Лишь эта вторая слеза делает
кич кичем.
Братство всех людей на земле можно будет основать только на киче».
Ён i толькi ён — гуманiзм — у аснове нешматлiкiх апавяданняў аўтаркi. Iх
у кнiзе адно тры. Але яны дазваляюць зразумець, што i ў гэтым фармаце А.
Эспiноса, як некалi казалi, працуе на высокiм узроўнi. У адрозненне ад яе калоначных твораў, якiя месцамi грашаць шматслоўнасцю або паўторамi (дзеля
надання стылю размоўнасцi, таму не палiчым гэта хiбам), мастацкая проза
падаецца выверанай i нават выпакутаванай цi як мiнiмум «выэмпатаванай».
Вось праз адзiн дзень раскрываецца свет абмежаванай у фiзiчных магчымасцях дзяўчыны (да болю рэалiстычнае апавяданне «Шпацыр»). Вось фантасмагарычная навелка «Лiсты з новага сусвету» — як метафарычны штрых з
жыцця неардынарнай дзяўчыны, якая вырашаецца на сваю «нармалiзацыю».
Дарэчы, пасля знаёмства з калоначнай прозай (якая iдзе пасля апавяданняў)
становiцца ясна, што прататыпам галоўнай гераiнi ў «Лiстах...» з'яўляецца
сама аўтарка. Такiм чынам яна асэнсоўвае: а што было б тады, калi б яна
пазбавiлася крылаў. NB пераклiчка з назвай кнiгi вiдавочная. Пры гэтым (аўтар цi гераiня?) прыходзiць да пэўнай высновы: «Адэля ўсмiхнулася. Жыццё
наладжвалася. «Вось яно — шчасце. Праўда ж?»» (с. 126). Аднак апошняе
перапытванне ў форме сумневу ўказвае, што шчасце якраз не ў трывiяльных
каштоўнасцях. Цi, калi казаць па-куляшоўску, «спакойнага шчасця не зычу нiкому».
Калi ў названых двух апавяданнях адбываецца асэнсаванне iндывiдуальных лёсаў, дык у караценькiм, двухстаронкавым «Пiры» прапануецца формула, якую можна i варта (!) прымяняць фактычна да любой вайны, да любога
чалавечазабойчага канфлiкту. Праз жаночую прызму такiя падзеi не з'яўляюцца правiльнымi (пасля творчасцi Святланы Алексiевiч — асаблiва пасля яе — i
гэта тэза не гучыць арыгiнальна, але не менш востра). У той жа час палiтыкi
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iх ператвараюць у свята. I гэта яшчэ болей жахлiва. Жаночая прырода абураецца, паўстае супраць пераможнага шабашу. Аднак гэты парыў жорстка перарываецца, прычым са згоды натоўпу. «...Вар'ятка. Людзям цяпер патрэбны
спакой. Галоўнае — мы перамаглi. Вайны няма i не будзе» (с. 115), — гучыць
як рэзюмэ ў заключэнне голас караля. Разам з тым становiцца зразумела, што
ператварэнне трагедыi ў свята — гэта першы крок да яе паўтарэння. Таму i
фабула гэтага твора паўтараецца (як у лiтаратуры, так i жыццi) з часоў Старажытнай Грэцыi, з гiсторыi i культуры якой i ўзяты матэрыял для апавядання.
Таму i вечна (?) быць актуальным антымiлiтарысцкiм iдэям у выкананнi прыгожай паловы чалавецтва (Нобель 2015 г. таму пэўнае пацверджанне).
Усё ж галоўнае паклiканне А. Эспiносы — паэтычнае. Вершы складаюць
без малога палову аб'ёму кнiгi. Гэта калi браць матэматычны разлiк. У душы,
думаецца-адчуваецца, прапорцыi лiрыкi яшчэ большыя.
У новую кнiгу ўвайшлi вершы як з папярэднiх зборнiкаў (iх было ажно чатыры), так i новыя. Прасочваецца творчая эвалюцыя: з кожнага наступнага
зборнiка адбiралася твораў усё больш i больш. Аднак сам голас гучання не
змяняе. Хiба толькi, што заканамерна, набывае ўпэўненасцi. I голас гэты —
еўрапейскi. Хоць i з (усходне)славянскiм акцэнтам.
Тая еўрапейскасць ужо ў факце, што паэтычны фармат А. Эспiносы схiляецца да верлiбраў. Асаблiва так было на пачатку яе паэтычнага шляху:
Каханку мой!
Твае рукi належаць будучынi,
А я належу тваiм рукам.
Я адчуваю твае ласкi i адраджаюся
У табе. Ты — маё жыццё.
Твае рукi — мой першы кантакт са смерцю. («Мой каханак», с. 8)
Канечне, прыналежнасць да (заходне)еўрапейскай школы можна давесцi
шляхам лiтаратуразнаўчага аналiзу. Але — дастаткова i ўзроўню адчування,
якое спараджаецца вершамi.
Пры ўсiм пры гэтым беларускiя матывы — дзе-нiдзе ў адкрытую — прысутнiчаюць рэгулярна. Яны зродненыя з паэткай — пачынаючы з «Бездапаможнасцi» («На смерць Рыгора Барадулiна»). Тым не менш цiкавей iх спатыкаць
там, дзе яны не вытыркаюцца:
Раней мы з табою над небам жылi,
Аблокаў не зналi з табою.
З касмiчнае цемры сышлi мы, калi
Ударыў Пярун над зямлёю.
(«Раней мы з табою над небам жылi...», с. 19)
У дадзеным вершы наяўнасць рытму i рыфмы — ужо некаторы паказчык
усходнеславянскай паэзii, якая па-ранейшаму цвёрда трымаецца гэтых элементаў паэтыкi. Плюс наяўнасць сярод матываў аўтэнтычнага язычнiцкага
бога. Але найбольш уразiла форма прыметнiка «касмiчнае», якая паводле лi-
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таратурнай нормы мела б канчатак «-ай». Ужытая ж флексiя захавалася або
ў паэзii, або ў дыялектнай мове. Значыць, А. Эспiноса сапраўды плавае ў натуральнай, а не скаванай абцугамi ўнармаванасцi, моўнай стыхii. Дарэчы, гэта
не адзiнае таму пацверджанне. На такой мове нават можна вучыцца.
У рыфмаваных вершах беларускi паэтычны акцэнт значна мацнейшы, выразнейшы. Напрыклад:
Я табе падару свае крылы,
Я йду пешшу — ляцi сам да неба,
I жывi без цяжараў, мой мiлы,
Без цябе мне нiчога не трэба. («Бяскрылле», с. 96)
Разам з тым узнiкае небяспека пераймання шаблонаў. Як у выпадку з рыфмай «неба — трэба». Увогуле рыфмы ў вершах кнiгi даволi традыцыйныя,
шмат бедных, аднародных i нават банальных (накшталт «зноў — любоў», с.
49, 106).
У той жа час менавiта праз тэхнiку рымiзацыi ўвiдавочнiваецца беларускамоўна-версiфiкатарская эвалюцыя аўтаркi. Вось прыклады ўдалага спалучэння формы i зместу з апошнiх двух паэтычных раздзелаў кнiгi:
Але я не памерла. Не памру,
Пакуль не дакранулася да зор:
Дацягваюцца крылы ўжо ўгару,
Высокi падхапiў мяне вiхор.
(«Тым, хто толькi цяпер пачаў дыхаць», с. 80)
Пакуль чуваць гiтары плач так горкi,
I не астынуць попел i любоў.
Пакуль шчэ ззяюць над зямлёю зоркi,
Вяртай дадому, be my homeward dove.
(«Я iсную? Хiба што напалову...», с. 107)
Зрэшты, нiчога грэшнага ў тэхнiчных агрэхах няма. Тым болей што яны не
нiвелююць аўтэнтычнага стылю аўтаркi. Думаецца, пра яго можна казаць на
аснове разгледжанай кнiгi. Стылю, у якiм спалучаецца ўзвышаная сонечнасць i
тэмпераментнасць з плаўнапявучасцю прыземленай беларускамоўнай стыхii.
Гэтакi аксюмаронны сiмбiёз, несумненна, не мог не сказацца на вобразнасцi. Хаця б дзеля яе варта аматарам паэзii ўзяць у рукi выданне. Недзе яна — з
ухiлам у пiрынейскае пульсаванне, дзесьцi — па-палеску вiльготнiцца. Параўнаем дзеля прыкладу суседнiя вершы:
Тваё голае iмя
У рацэ
Маёй крывi
Плыве бясспынна:
Да кончыкаў пальцаў
I назад да паўмёртвага сэрца,
I дорыць мне жыццё. (с. 100)
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Я буду коўдру ткаць шаршаткаю нядолi
Тваёй. Пад навальнiцай прамокну я да нiткi,
Буду чакаць трывожна, як iльвiца ў няволi,
Дзiцячымi рукамi хачу надзею выткаць. («Надзею выткаць». С. 101)
Паэзiя А. Эспiносы мае шэраг устойлiвых матываў. Гэта — таксама адзнака стылю. Неба i звязаныя з iм з'явы, элементы цялеснасцi, розныя пачуццi...
Здавалася б, усё чалавечае, што можа знайсцi таксама ў многiх iншых аўтараў. Тым не менш з iншымi зблытаць было б цяжка, напрыклад, наступныя
радкi:
Ты мне яшчэ балiш, мая надзея:
I памiраць не застаецца сiл,
Няхай з табой мы толькi зорны пыл,
Ты мне яшчэ балiш, мая надзея.
Ты ёсць паўсюль, мой вечны небасхiл,
А сэрца плача, галава сiвее,
Ты мне яшчэ балiш, мая надзея,
I памiраць не застаецца сiл. («Тры трыялеты», с. 97)
У «Колеры крылаў» А. Эспiноса галоўным чынам гаворыць пра сябе, асэнсоўвае сваю iндывiдуальнасць. Але разам з тым яе лiрычны аналiз будзе пасаваць многiм:
Я iсную? Хiба што напалову,
Мяне так пазбягае цеплыня...
Я лёгкi подых паўшаптанай мовы,
Яна гучыць: астатняе — хлусня.
(«Я iсную? Хiба што напалову...», с. 107)
Таму лiрыка гэтай паэткi можа разлiчваць на ўпадабанне шырокага кола
чытачоў.
Сярод шматлiкiх прызнанняў таксама знаходзiм наступнае: «...Маё iмя, Анхела, мае значэнне «пасыльная». А я першая «Анхела» ў сям'i» (с. 141). Няма
сумнення, што наша пасыльная з добрымi весткамi. Доказам таму — кнiга,
дзе, апроч усяго, змешчана просьба:
Я нiхто, я нiшто... Я прыйшла з нiадкуль.
Я прыйшла — ты дазволь мне застацца.
(«Я прыйшла з нiадкуль», с.105)
Гэты зварот — кожнаму з нас. Але пры ўмове, што ён ужо там, куды толькi-толькi прыйшла з сонечнай краiны падарожнiца, госця (гл. пачатак гэтай рэцэнзii). Прыйшла, каб стаць с-падарожнiцай, таварышкай (таму i зварот абраны ад першай асобы да сардэчнага ты). Якi адказ атрымае(цца)? Не ў сэнсе
станоўчасцi / адмоўнасцi, — наколькi ён будзе гучны i цвёрды. Гэта залежыць
ад гаспадароў.
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