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Пунсовыя ветразi...
1.
На тваiх вуснах заслона,
але я цябе ўсё адно люблю,
хоць цяпер ты... i не мая.
I хай лес абураецца,
i хай б'ецца аб скалы мора,
i хай не пачую я больш
птушыных пошчакаў,
прашу аб адным: не пакiдай мяне.
I не спрабуй узняцца ўвысь,
закружыцца з аблокамi,
знiкнуць, быццам цябе не было.
Застанься, прашу!
Чаму ты так хутка адыходзiш?
Чаму ты не са мной,
а толькi ў думках маiх,
восень мая ненаглядная.

2.
Белы снег.
Чырвоныя кроплi.
На снезе ляжыць алень.
Чырвоны снег.
Празрыстыя кроплi.
Слёзы або вада.

Мiлада Паўлава
вучанiца 8 класа лiцэя № 1 г. Магiлёва. Сябра
лiтаратурнага клуба «Святлiца». Вучыцца ў музычнай
школе па класу фартэпiяна. Нарадзiлася ў 2006 годзе 
ў Магiлёве. Жыве ў Магiлёве.

Рыжы-рыжы лес.
Дрэвы паламаныя.
Рэкi забруджаны.
Прырода загублена.
Смех цi слёзы.
Слёзы або вада.

3.
Я любiла твае рукi.
Iх мядовы пах дурманiў мой розум.
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Памятаю, як Ты
цёплай даланёю дакрануўся да мяне.
Вецер кружыў у вальсе белую квецень вiшнi,
а Ты кружыў мяне.
А цяпер твае рукi чужыя.
Ведаеш, я не заўсёды была слабай.
Раней я змагалася з розумам, а потым...
Потым розум мяне перамог...

4.
Камiла нарадзiлася ў сонечнай Iспанii.
Яна любiла мора,
кожны дзень збiрала ракавiнкi
i майстравала з iх дзiўныя пацеркi,
якiя потым прадавала турыстам.
Тым i жыла.
Ах, Камiла! Твая непасрэднасць,
загарэлы твар, цёмныя валасы i карыя вочы
прымушаюць матросаў трацiць розум.
А ты цнатлiва сустракаеш караблi,
вiтаеш iх белай хусцiнкай,
потым яшчэ доўга стаiш на беразе,
i хвалi цалуюць твае ногi.
Камiла чагосьцi чакала.
Яна слухала крыкi чаек,
I яе сэрца агортваў сум,
углядалася ў тонкую лiнiю гарызонта,
дзе сыходзiлiся мора i неба.
Магчыма, яна iмкнулася ўбачыць
пунсовыя ветразi.
Камiла не ведала,
што нават пунсовыя ветразi
не заўсёды прыносяць шчасце.

Эдуард Галустаў. «Дзіцячы Сьвет»
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Беражнiцы любовi...
Вялiкае шчасце
Цi дзяўчынка, цi хлопчык —
Хай будзе сакрэтам.
Цi сынок, цi дачушка,
цiкава, але ж
Мама з татам
галоўнае бачаць не ў гэтым!
Бо для iх, каб здаровым
было ты найперш,
Дзiцянятка!
Матуля пад сэрцам насiла,
Тата ў моцныя рукi гатовы прыняць
I дзяўчынку-дачушку,
I хлопчыка-сына —
Прытулiць i ВЯЛIКАЕ ШЧАСЦЕ спазнаць!

Матулiна надзея
Дачушку матуля кармiла
Цяплюткiм грудным малаком,
Салодкай любоўю паiла
За кожным бясцэнным глытком...
Пяшчотна галоўку трымала,
Паклаўшы, як дар, на далонь...
Да сэрца яе прытуляла,
Каб зручна маленькай было...

Вiкторыя Смолка
паэтка. Студэнтка 3 курса Гродзенскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Вершы друкавалiся 
ў калектыўным зборнiку «Паэзiя мегаполiса».
Нарадзiлася ў 1996 годзе ў Гароднi. Жыве ў Гароднi.

З грудзей мацярынская ласка
Струменьчыкам шчодра цякла...
Дзiцячыя вочкi, як краскi,
Купалiся ў промнях святла,
Усмешкай iскрылiся мiлай...
Схiлiўшыся цiха над ёй,
Дачушку матуля кармiла
З надзеяй сардэчнай сваёй!
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Каля мамы, каля таты
Пад сунiчнае варэнне,
Васiльковую гарбату
За сталом у час вячэрнi
Абдыму я маму, тату.
Пра няпросты школьны будзень,
Што хвалюе, што трывожыць,
Раскажу я блiзкiм людзям —
Iх парада дапаможа.
Супакоiць пах гарбаты..
I адыдуць сум i стома
Каля мамы, каля таты
У дзяцiнстве цёплым — дома...

Лясная фея
Пад музыку вятрыска за акном
Вальсуе лёгка, весела завея...
I дзверы адчыняе ў цёплы дом
Прапахлая лясною казкай фея...
Стамiлася ў дарозе... Як рукой
Адгонiм стому радасцю сустрэчы!
I зорка расцвiце над галавой,
I шаль гiрлянды ёй сагрэе плечы...
...Азорыцца, душою адпачне
I светлыя паслухае калядкi —
Галiнкамi рытмiчна ўскалыхне,
Запляскае, шчаслiвая, у ладкi!

Абаронца мужны наш ён!
Я завёў размову з татам...
— I цябе, i твайго брата —
Хто насiў пад сэрцам? Мама!
Ведай, хто галоўны самы! —
Татаў голас мне тлумачыў.
А пасля я азадачыў
I бабулю...
— Ёсць Сям'я...
Мама, тата, ты i я...
Кола самых-самых блiзкiх....
Дом — утульная калыска
I аснова ўсiх асноў —
Там галоўная — ЛЮБОЎ!

Святы вечар
Па жытняй саломцы храбусткай
У студзеньскi вечар завейны
Карункавым белым абрусам
Засцелены стол наш сямейны
Ля яркай, убранае ёлкi...
З дванаццацi страў пачастунак
Матуля — руплiвая пчолка —
Гатуе... А першы ласунак
З разынкамi, мёдам залiты —
Куцця на вялiкай талерцы...
I цёплыя словы малiтвы,
Як свечкi, запалены ў сэрцы!

Прыходзiць анёл

Хто ў сям'i галоўны самы?

У мяккiх пантофлях,
У хатнiм халаце
Прыходзiць анёл
Перад сном да дзiцяцi...

Я спытаў у любай мамы:
— Хто ў сям'i галоўны самы?
А матуля мне ў адказ:
— Тата — ён гарой за нас!
Самы дужы i бясстрашны!

Сядае пакорна
На ложка краёчак...
У голасе нiбы
Чароўны званочак —
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Пяе калыханкi
Ласкавыя слоўцы...
I гладзiць пяшчотна
Па соннай галоўцы...

Ваша цуда
Абдымайце дзяцей перад сном...
Хай вам сэрцайкi iх адчыняюцца —
Беражнiцы любовi... Цяплом
У размове святой напаўняюцца...
Хай пакiнуць вас клопаты ўсе —
Дзённых спраў, мiтусня з абавязкамi...
Хай дзiцёнак вам кнiжку нясе,
Маляўнiчую, з добрымi казкамi...
Прытулiце да сэрца хутчэй
Ваша Цуда такое вялiкае!
Хай шчаслiвыя слёзы з вачэй
Залатымi пасыплюцца блiкамi!

Кветкi для матулi
Цi толькi на свята вясною i ўвосень —
Як часта матулi ты кветкi прыносiш?
У дзень нараджэння... Да светлай падзеi...
А, можа, прыносiш да кожнай нядзелi
Пяшчотныя кветкi — заўсёды жывыя!
Рамонкi з лугоў, васiлькi палявыя!
Складаеш з любоўю, збiраеш букецiк!
Для самай прыгожай i роднай на свеце!
Шукаеш, збiраеш, прыносiш i дорыш...
А, можа, ты сам цуда-кветачку створыш,
Узяўшы алоўкi, паперы лiсточак,
Схаваўшыся ў цёплы пакоя куточак?!
Няхай i няўмела, няхай па-дзiцячы!
Матуля ўсмiхнецца, матуля заплача...
Абдыме цябе, даражэнькую дзетку,
Галоўку тваю пацалуе, бы кветку!

Нiбыта ўпершыню
Нiбыта ўпершыню сабралi ранец,
Раскошных кветак выбралi букет —
I самаю хвалюючаю з ранiц
Пакрочылi ў прыгожы ведаў свет!
Усмешкi зноў шчаслiвыя iскрацца,
Званок чароўны клiча ў новы клас!
I мамы, таты могуць любавацца,
Хаваць слязiнкi, гледзячы на нас!

Вартая Божай ласкi
Залаты амафор
пакрывае асеннiя сцежкi,
Сцеле норку бабёр,
а вавёрка збiрае арэшкi
I нясе рудахвостым,
Калматым сваiм непаседам!
У зацiшку лясным
Спiць зямля,
Развiтаўшыся з летам,
Спiць спакойна,
Спавiтая снамi асенняе казкi,
Блаславёная, чыстая, вартая Божае ласкi!

Маленству
Нiколi не будзе, як там, у маленстве,
Крылатых надзей i фiялкавых сноў,
Хоць Мара абдыме iзноў маё сэрца,
Маiх вершанятак прытулiць iзноў.
Нiколi не будзе тых мрояў лагодных
I веры святой у загадкавы лёс,
Хоць струны жыцця не забылi акорды,
Сатканыя небам з анёлавых слёз...
Нiколi пасля больш не выльецца смутак,
Чысцюткi, на белыя крылы лiсты,
I толькi душа адляцiць некранутым
Пялёсткам у неба — далонi Хрыста...
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Глыток малiтвы...
нятленная пустэча
вiры нябесных воч усмешкай заблiшчаць,
i лес схавае iх за брамай хвойных веяў.
не здольная ўмясцiць саму сябе, душа
зазнае свой распад на вусцiшныя ценi...
i позiркам ваўка галоднага ўначы
пачне пужаць мае аслепленыя ночы —
ды зрокам ступакоў я працягну сачыць,
паходняй нематы скрозь цемру светлаточыць...
... i ведаць, што няма нiкога ў той iмгле,
хто мог бы прытулiць зняможанае сэрца,
бо ў гэтым лесе ўсё — аскепкi той мяне,
што вынайдзе жыццё ў прыняццi страху смерцi.
яму? я зазiрну наўпрост у глыб вачэй
i ўбачу там сябе — бясстрашнаю i вечнай.
душа уваскрасаць пачне яшчэ лягчэй,
бо за душой стаiць — нятленная пустэча.

Кацярына Массэ
паэтка. Студэнтка Мiнскага дзяржаўнага лiнгвiстычнага
ўнiверсiтэта. Аўтарка вершаваных зборнiкаў: «Льётся
свет в моё окно» (2012 г.), «Двоичный код» (2015 г.) 
i электроннай кнiгi паэзii «Аўтакамунiкацы... Я» (2016 г.).
Пераможца мiжнароднага конкурсу «Залатая страфа —
2012», лiтаратурнага конкурсу, прысвечанага юбiлею
Якуба Коласа i Янкi Купалы (2014 г.) i iнш. Нарадзiлася 
ў 1997 годзе ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.

на попеле начы затанчу iскрай дня,
нязменнаю зарой у зменлiвым сусвеце —
трымай маю руку, як небасхiл — зямля,
i уваходзь са мной у вечнае дасвецце.

вера
а вера — у тым, каб аддацца ушчэнт прыцяжэнню,
каб падаць заўжды ў невядомасць i ведаць, што зловяць!
на хiсткую вечнасць усёю вагою iмгнення
штораз апiрацца i так спасцiгаць невагомасць...
не грэбаваць целам жыцця i праз гэта быць цэльным —
агольваць пачуццi насустрач ягонаму трымту;
дзiвiцца штоформе i рухацца ўглыб значэнняў
з адкрытасцю сэрца, якому усё адкрыта.
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кроў, малако, вiно
(размова ля калодзежа)
— мой калодзеж не знае цвердзi марскога дна,
i аснова жыцця пада мной не стаiць — цячэ
жывароднай ракой — то марудлiвей, то шпарчэй,
набываючы кшталт крывi, малака, вiна...
аддаю тры глыткi — кроў, вiно, малако — за так.
вось i мой сцiплы скарб, майго цела жывы пасаг:
перац жарсцi у кроў, дзецям — цукар малочнай любвi,
мудрасць солi ў вiно — ўсё, чым будзем багатыя мы.
— па быццi знебылася прывольным твая глыбiня!
хiба словам тугiм закiлзаеш жывы паток?
ўсё, што трэба мне, — кропля крывi, малака й вiна,
дый глытка не зраблю без таго, каб засведчыў Бог.
— каб прыходзiлi воды, пустым мае быць сасуд.
— мне замнога i трох невялiчкiх з яго глыткоў.
пагатоў нехта мусiць заўжды насычацца тут,
каб прыходзiлi зноў вiно, малако ды кроў.
— дзiкi нораў падземных вод — дасi рады з iм?
— мой агонь будзе сыты й вуголлем падводнай цьмы.
— то спускай нерат воч i хапай iм адбiтак той,
што спакон ля калодзежа поруч стаiць з табой.

цалiна
узгадай, як забытыя сны наблiжаюцца — прэч.
i як сполахi кроз асыпаюцца попелам з плеч.
як па кнiгi iдзём цалiне, навастрыўшы пагляд —
расчытваць сляды сваiх слоў i вяртацца назад.
як мой поступ наўсцяж працiнае мярэжу прастор,
выбiвае галосныя стогны з-пад сутаргаў гор
лiхаманкай птушынай. як хутка малiтвы глыток
адхуквае сэрца, вяртае яму востры зрок.

як люляем свабоду ў кружэннi апалай душы —
калi хочаш — палай дабрадзейнасцю, хочаш — грашы.
i няважна, што кудаса сноў замятае сляды, —
абы не было ў гэтым сне яшчэ горшай бяды.

цвiценне снегам
адступiла ад лёгкiх зямлi хваравiтая слота,
i на гронках лядзяшчых дажджоў
саспяваюць пранiзлiва белым налiвам сумёты —
кiславатым i даўкiм.
сон грэбуе новым заранкам,
расцягвае слова «яшчэ», аддаляе ужо
недасяжнае сонца ад гаванi воч, дзе гайдаюць
хвалi слёз залацiстыя iскры,
што агнiстыя рыбы ў запас перад цьмой адкладаюць
у цяснiнах гартанi —
там смех слёзы сушыць дазвання.
шумлiвыя вiны завей працвярэжваюць мыслi.
ў сутарэннi ўспамiнаў ляжыць нарыхтованы час.
i на вуснах гаркавым варэннем
застываюць жаданыя вусны. аголеных нас
кашамiравы снег
накрывае... судотык — не грэх —
зiма развянчае вянцы ўсiх эдэмскiх тварэнняў.
недасяжнае сонца iльду растае i цячэ,
падганяючы слова «ужо», пакiдае яшчэ
незавершаным сон пра цурчанне няўмольнай вады
i пра тое, як снегам цвiтуць веснавыя сады...

сонцаvitaя
1.
...бо не ўсё тое сонца, што пахне, як зорны мёд, —
хай цябе у аблуду не ўводзiць скаромны шлях.
ёсць дрымучыя прошчы, што спяць у тваiх iльдах:
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бы у крэменi смерцi, там скуты няўтольны жар —
побач з iм калаўротнасць сонца — суцэльны гнёт
i падатнае iсцiны ваб — вастрыё нажа.

***
...бо не ўсё тое мора, з чаго неба п'е нагбом, —
бурапенны крышталь абязводзеў ў тваiх пясках.
рассякай вены кроз, крываточ на уласны прах —
i зарой набрыняе струхлелы нясмерця збан.
вышынёй акрыляй знедухоўлены целаём —
i бяскрайнi разлог не ўвядзе вось душы у зман.
***
...бо не ўсё тое вечнасць, што прагне спазнаць канец,
i не ўсё ёсць канцом, што не ведае пра працяг.
павады зораверцi — ужо у тваiх руках,
той напрамак найслушны, што ўрэшце замкнецца ў круг.
лямантуй у пустынi, i лямант адвадзiць смерць —
бо усё тое сiла, у чым затаiўся рух.
2.
...бо не ўсё тое святасць, чый вусцiш вярэдзiць кроў.
шэсць начэй ты чакала жабрачкай ля брамы багоў
на агонь звеставання, вялебная дзева. ды сёмай
ноччу сiверны вецер цябе ўзяў сваёю князёўнай.

***

...бо не ўсё тое цемра, што засцiць душы спазор.
хай ты ў долi паўночнай забыла нябесны двор —
ды вiльготныя яханты зорных тваiх вачэй
адбiваюцца ў багне верамя ўсё ярчэй.

***

...бо не ўсё ёсць паводкай, што свет паглыне суздром.
нарачоная ветру, ты здольна суцiшыць гром
i адмыць гэты золак ад першаграху цемнаты —
бо усё тое Сонца, што свету народзiш ты.

белы храм
у недзе нiдзейным стаiць над дрыгвой белы храм.
спрадвеку ён месцiўся тут, хоць i верзлi, што — «там»...
яго не пачуе чужынец, не ўбачыць бяда —
той храм божым вокам пiльнуе святая звязда.

у iм пакланяюцца строгасцi ўчынкаў i слоў,
ён стане прытулкам таму, хто адкажа на зоў
мясцiны, дзе дбайнаю працай асвечаны люд,
дзе мова багоў — абярэг i адвечны статут.
тут светлая мысль бласлаўляецца словам на чын
i продкаў стары запавет неабвержны нiчым.
над морам журбы, па-над прахам цялесных спаруд —
стаяў гэты храм i шчэ вечна стаяцьме ён тут.
да скону часоў, заняпаду прастор i пасля
жывой застанецца пад храмам святая зямля.
i покуль з жароўнi да неба ўздымаецца дым,
мы знойдзем iзноў белы храм i сустрэнемся ў iм.
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Пачынаецца шторм!...
***

Я цiха сплю, загорнутыя ў крылы,
Вакол — палеткi, ноч, туман i снег...
Пустыя косткi рэзануюць з пылам,
Пяе дарога калыханку мне.
04.2018

Адлiга

«Жывой культуры» прысвячаю.

Паветра тлусцее туманам,
Напоўнiўся вiльгаццю бор.
Дарогi, паселiшчы, ямы —
Занадта стракаты узор.
Бабулькай бяззубай, старою
Зачамкаў растоплены снег...
Не будзе, не будзе спакою:
Жыццё пераходзiць на бег.

Кацярына Ваданосава
паэтка, музыка, дызайнер, лiдарка музычнага гурта
«Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra». Аўтар
паэтычнага зборнiка «Мiфатворчасць» (2015 г.) 
i аднайменнага музычнага альбома (2016 г.).Скончыла
БДПУ iмя Максiма Танка па спецыяльнасцi
«Гiсторыя. Рэлiгiязнаўства». Працуе тэлевядучай
праграмы «Жывая культура» (тэлеканал Беларусь 3)
i выкладчыкам мастацкай вышыўкi ў «Школе
выкшталцоных рукадзелляў». Лаўрэатка шматлiкiх
песенных фестываляў. Нарадзiлася ў 1986 годзе 
ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.

Паспець, не спынiцца, не страцiць
Людзей, што заканчваюць шлях,
Вучыцца iх слухаць. Смяяцца
I слёзы хаваць у вачах.
Расповед аднолькавы ўсюды:
Вайна, недароды i смерць...
Прыход мой iм мроiцца цудам,
А я што?.. Я мушу паспець,
Бо хто iх яшчэ запытае
Пра веру, каханне, жыццё?
I кожны юнацтва згадае,
I прэч адыдзе забыццё.
Дарогi!.. Вы косы сiвыя —
Мяне прывядзеце куды?
Абапал дарогi — жывыя,
Навечна жывыя дзяды.
14.01.2019
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***

Птушкi святога Францыска
Ляцелi ў чатыры бакi —
Песняй высокай i блiзкай
Зрушыць пяскi i снягi.
Птушкi спявалi, спявалi:
Пропаведзь плавiла лёд,
Ў пустках сады расцвiталi,
Рэкi мянялi свой ход.
Той, хто паслаў iх па свеце,
Не ведаў пагарды i зла,
Дарог iталiйскую квецень
З iм радасна беднасць прайшла.
А ў краi маiм — снегапады,
Вогнiшч язычнiцкi трэск,
Цiха расставiў прынады
Чорны разлапiсты лес,
Цмокi з таемных прыстанкаў
Сцеляць над багнаю дым,
I вышываюць русалкi
Строi каханым сваiм.
Птушкi святога Францыска
Ў землi Мiндоўга лятуць:
У вочы старых васiлiскаў
Хочуць яны зазiрнуць.
22.01.2019

Altra mors1
Не адвядзi сваiх вачэй,
Не аднiмi халодных рук:
Я не баюс я. Так лягчэй
Спынiць крывi няўмольны рух.
1

Чорная смерць    

Глядзi, глядзi. Запамiнай,
Як мы ўрастаем у зямлю,
Пунсовым глогам расцвiтай,
Пяшчоту памятай маю.
Мы чулi, як грымеў набат,
А потым сцiхлi ўсе званы...
Нiбыта сто вякоў назад
Сустрэлi мы прыход чумы.
Парог наш паглынае сныць,
Страхi салома — крумкачам.
Тут будзе дом. Тут будуць жыць
Пацук, сiнiца ды кажан.
Ужо зраўняўся з ноччу дзень,
Ужо вясна дыхнула ў твар,
На валасах тваiх — прамень,
Адбiтак бестурботных мар.
О, светлы раўнадзенства час!..
Каронай руда-залатой
Зямля вясны вянчае нас
I пахне ветрам ды чумой.
22.03.2019

Першая ноч
На гладкiм яе iлбе
Халодны прамень мiльгнуў:
Месяц за шклом плыве,
I мроiцца: свет паснуў.
Вядзеш ты хвiлiнам лiк,
Не верыш у свой спакой:
Напэўна, ты не прывык
Яе называць сваёй.
Ўсе дзверы ў настылы дом
Замкнёныя на ключы...
Забылася лёгкiм сном
Яна на тваiм плячы.
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На скуры тваёй гарыць
Яшчэ пацалункаў жар...
Цi зможаш ты не пазбыць
Даверу яе i мар?
Пад вейкамi — лёгкi цень,
Ў далонi — яе рука...
Дрэмле ўнутры агмень,
Чорная спiць рака.
Хутка ў нябыт сыдзе
Цёмная сiнь нябёс,
Ночы заплацiць дзень
Кроплямi зорных слёз.
У скронях грукоча час:
Дзiўна яго лiчыць...
Яна сёння ў першы раз
Спала на тваiм плячы.
30.01.2019

***

Хутка, хутка вясна:
Вер мне, не сумнявайся.
Крыгамi па рацэ
Смутак сплыве на ўсход.
Стане ўсё, быццам у снах,
Тых, дзе не трэба баяцца.
Не плач. У тваёй руцэ
Плавiцца крохкi лёд.
27.02.2019

У шэсцернях — наладжанасць i стройнасць,
I механiзм не прыпыняе бег.
Я не хачу з табою гаварыць,
Але твой голас з тысячы пазнаю,
Я не жадаю дотыкаў тваiх,
I ў той жа час пад iмi я палаю.
I страх, i жарсць — усё адначасова.
Душа — кiвач з гадзiннiка старога.
14.02.2020

Санет 10
Нiбыта ў стане гiпаглiкемii,
Я не магу суняць дрыжэння рук,
Губляю зрок, i цемра, як павук,
Ахутвае цянётамi нямымi.
Ўпаўзае ў сэрца страх у той жа час,
Сiгнал пачуўшы для свайго нападу,
А я нiяк не звыкнуся са здрадай,
Што робiць цела у чарговы раз.
Я адчуваю ў пальцах, у вачах:
Мне тэрмiнова зараз неабходны,
Як доза цукру, дотык твой свавольны...
Каханне у крывi пульсуе так,
Што ўздыхi ўсе кароткiя, малыя...
Цi гэта проста гiпаглiкемiя?..
17.02.2020

Санет 9

Блюз

Нiбы кiвач з гадзiннiка старога,
Здзяйсняю з боку ў бок няспынны рух:
То ў цемру, то ў святло вядзе дарога,
I замыкаюць стрэлкi новы круг.

У кватэры тваёй — непраходны бардак,
Сябрам тваiм немагчыма не пiць,
Ты глядзiшся ў ваду, калi йдзеш па мастах,
З думкай, цi варта далей так жыць,
Але мiтусня аднастайных начэй
Выратоўвае ад цiшынi —
Ўсё пакуль што о'кей.

Змяняецца мяцежнасцю лагоднасць,
Пакорлiвасць — пагардай, сумам — смех...
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Ты з жонкай развёўся мiнулай вясной:
Ты проста не ведаў, як можна з ёй жыць:
Яна ад абразы згубiла спакой,
Жадала адпомсцiць, цi нават забiць!..
Ды, калi б ты застаўся, горш было б i цяжэй:
Ты б i пiў ды iлгаў, а так
У яе ўсё о'кей.
Ты думаеш: «Можа, схадзiць на вайну?..
А, можа быць, проста на ўсё напляваць?..»
У гэтай краiн е бязрушнага сну
Амаль немагчыма болей трываць,
Ды, пакуль цябе зверху не цiснуць мацней
I ты можаш яшчэ тут жыць —
У цябе ўсё о'кей.
А ранiцай сонца ўзыдзе на сцяне,
I кава падасца густой, быццам ртуць,
Таблетка паможа тваёй галаве,
I думкi, як крыгi, далей паплывуць,
Але ты мой сябар, i ў шацi людзей
Ты не самы нiкчэмны, павер,
I ўсё будзе о'кей.
18.02.2020

***

Я хачу, каб ты ўслухаўся ў словы,
Што нясу я, нiбыта пярлiны,
Словы самай хвалюючай мовы:
«Непаўторны», «каханы», «адзiны»...
I табе не забыцца нiколi:
Жарсна ты цалаваўся са мною...
Як вiно трапяткое, жывое,
З вуснаў пiў беларускую мову.
21.02.2020, Дзень роднай мовы

Раманс

Нервюраў мармуровых ружы
Палалi беллю незямной...
Над iмi — вецер вольны, дужы...
Той вецер клiкаў за сабой.
Ён клiкаў у святыя далi,
Ў бязгрэшна-праведны прастор,
У край без болю i без жалю,
Дзе гiмны лье анёльскi хор.
Брат-вецер, дай мне жар адвагi,
Каб, прэч адкiнуўшы спакой,
Я, паслухмяная загаду,
Магла б узняцца над зямлёй,

Я табе прашапчу: «Мой каханы».
Цябе, мусiць, нiхто так не клiкаў?..
Калi нават ты душным свiтаннем
Браў чарговую ў шчасця пазыку,

Пашлi мне моцы для здзяйсненняў,
Дазволь пабачыць светлы край
Без пыхi, зайздрасцi, ганенняў —
Даўно забыты вечны Рай.

Калi вусны жанчын цалавалi
Твае плечы, запясцi ды скронi, —
Табе тысячы назваў давалi,
Ды «каханым» не быў ты нiколi.

Ды цяжкiя грахi зямныя...
Iх не злiчыць маёй душы...
Скаваная, злiтая з iмi,
Я не адолею мяжы.

Утрапёна i неасцярожна
Я раскiдваю шэпту пялёсткi,
Прасцiну вышываю на ложак
Вяззю гукаў знаём
 ых ды простых,

Ляцi, ляцi, пасланнiк Неба!..
Я так хацела за табой...
Ды застаюся тут, каб слепа
З сабою весцi доўгi бой.
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...Над старажытнымi мурамi
Гучала песня аб вясне,
А вецер з белымi крыламi
Не плакаць спрабаваў па мне.
4.03.2020

***

Я лiчыла сябе адзiнай,
Але праўда — настаўнiк строгi:
Быццам нёманскую вiцiну,
Мяне вынесла на парогi.
Я — чарговая. Цэлы шэраг
Да мяне быў, i будзе потым...
Як цяпер мне не страцiць веру,
Як цяпер не згубiць пяшчоту?

Незагоены шнар — пад скурай:
Час залечыць, i час навучыць...
Супакойся. Я не раўную.
Толькi... Ведаеш... Так балюча...
10.03.2020

Шторм

Поўнiцца нiзкае неба вятрамi
Ды навальнiчным сталёвым дажджом,
Ветразi рвуцца над караблямi,
Кроплi на бруку... Глядзi: пачынаецца шторм!
Прэч ад руцiны, прымхлiвасцi, страху:
Ў песнi бурану — лютасць i стогн.
Бура паслужыць нам крыламi размахам,
Мора чарнее... Глядзi: пачынаецца шторм!

Так, я моцная. I наяве
Буду роўна з табой вiтацца,
У штодзённай руцiннай справе
Безнадзейнасцю гартавацца,

Ўзняцца над горадам вусцiшным ценем,
Неба ўпэўненым кратаць крылом,
Перламi кропляў вышыць адзенне,
Далей ад стратаў... Глядзi: пачынаецца шторм!

Насаджаць у душы маўчанне,
А на твары — спакой i радасць,
Жартаваць над сваiм каханнем,
Выдзiраючы з сэрца памяць.

За навальнiцай, за громам i пылам,
Мы, абудзiўшыся, больш не заснём!..
Вецер падорыць свабоду i сiлу,
Свет замiрае... Глядзi: пачынаецца шторм!
14.03.2020

Гэтак цяжка крывiць усмешку
З абяскроўленых бледных вуснаў...
Ты iх выпiў да дна, да рэшты...
Мучыць смага, ды я смяюся.
Я смяюся з таго, што стала
З маiм гонарам растаптаным:
Ты так лёгка прыняў ахвяру
I знявечыў маё каханне.
Я ўглядаюся ў твар жанчыны,
Што з табой падзяляе ночы,
I за ветлiвасцю няшчырай
Прагну сцiшыць адчай ды роспач.
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Чужых крыжоў не руш!..
***

Прыгажосць. Малiтва. Вышыня.
Несамотнасць у глухiм саборы.
Праз акно лiецца радасць дня
на святочнасць золата ў дэкоры.
I з душой узносiцца пад дах.
Змiзарнелi важныя жаданнi.
Бачыцца яскрава ўласны шлях.
Чысцiня. Дабро. Выратаванне.

Сон
Начная плынь нясла мяне,
цi можа то была нiрвана...
Калi ж я вынырнуў у сне,
з'явiлася Святая Панна.
Яна сказала: «Будзе дождж,
якi пральецца Божым цудам
i змые тло зямных гадоў.
I свет ачысцiцца ад бруду.
I будзе ўдзячны свет дажджу,
якi струменямi прамымi
любую ацалiць душу
i слова кожнае прамые.

Мiкола Кандратаў
паэт. Аўтар паэтычных кніг: «Возера Рудакова» (2002 г.) 
і «Вершы і зоркі» (2008 г.). Нарадзіўся ў 1957 годзе 
ў вёсцы Замосце на Талачыншчыне. Жыве ў Мінску.

I неба выснiць новы дзень,
акропiць сэрцы райскiм сокам.
I стане радасць для людзей
вяртаннем да сваiх вытокаў...»

***

На зямлi нашай, што iснавала даўней,
чым з'явiлiся крыўда i голад,
хай жыццё каштавала, магчыма, танней,
даражэй каштаваў гонар.
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У супольным жылося вальней аднаму,
бо вялiкай была краiн а...
Памяць генаў нiколi не здрадзiць, таму
беларус — псеўданiм лiцвiна.

***

На прыпынку апоўднi
у iмгненнi iмклiвым
то смяецца, то плача
беларусiк чуллiвы,
што сядзiць у вазочку
каля мамы i таты.
А насупраць — сястрычка
усмiхаецца брату.
Ён пакуль невядомы
нам задумай уздыму.
Але мо нарадзiўся,
каб праславiць Радзiму —
генiяльнай праявай,
адухоўленым словам...
Мо яго нараджэнне,
як прышэсце Хрыстова.

Пацукалоў
Чароўнай дудкай завалодаў ён
цi, можа, атрымаў яе ад Бога —
што здолеў, як Арфей сучасных дзён,
пазбавiць сэрцы вусцiшшу святога?
I ў сэрцах нiбы зерне ажыло,
што напрадвеснi сонейкам сагрэта,
i маладыя парасткi дало
сузор'е новых будучых паэтаў.
Дудар iграў i душы iх скарыў,
як Бог, развеяў рэдкiя сумневы.

Але нiкому тое не адкрыў,
што сам ён — служка Снежнай Каралевы...
I Беларусi снiцца страшны сон:
нiбы зламыснасць дасягнула мэты,
нiбыта нечы спраўдзiўся праклён —
кудысьцi знiклi ўсе яе паэты.
Цi то сышлi ў краiну iншых сноў?
Цi то, зачараваўшы лёсам Кая,
iх за сабою звёў Пацукалоў?
I Беларусь, як Герда, iх шукае...

***

Мiколу Адаму

Д'Артаньян садзiцца на каня
i iмчыць сябрам на дапамогу.
Гэта — iсны лёс, а не гульня,
усур'ёз i раны, i трывогi.
З той пары змянiўся свет даўно,
толькi ў свеце крыўды менш не стала.
Хiтрасць з вераломствам заадно.
Колькi iх — гвардзейцаў кардынала!..
Ды не згiне iсцiна ў вiне —
ёсць у сэрца талент i адвага.
I не важна, колькi год мiне,
што ў яго руцэ — пяро цi шпага,
што такiх, як ён, амаль няма.
Не бяда, што ворагаў замнога.
Д'Артаньян садзiцца на каня
i спяшае нам на дапамогу.

***

Лягчэй за ўсё на свеце ганiць
сумленны твар, суладны твор.
Куды даўней за арыгамi
зайздросны жар i нагавор.
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Цяжэй за ўсё на свеце праўдзiць —
не спрахнуць ад зямной iржы —
быць вартым помнай Божай Страты
i пад крыжом, i на крыжы.

Крыжы
Калi ў жыццi ты быў гарбатым,
такiм, напэўна, i памрэш.
Тым, хто душою глухаваты,
цi дапаможа нечы верш?
Iржа мiнуўшчыны залежнай
раз'ела еднасць нашых душ.
Ды будзь пад небам ты найпершым,
але чужых крыжоў не руш!
Шчытом баронiць крыжык грудзi,
спрыяе мроям, дзеям, дням.
Спрадвечны сiмвал Беларусi
ад Еўфрасiннi ззяе нам.
Ты можаш верыць цi не верыць
у вечнасць, iснасцi памiж,
жывым бы толькi не памерцi —
на лёсе не паставiць крыж.
А Бог даў кожнаму мажлiвасць,
хай з болем, годна лёс пражыць...
Гарбатасць выправiць магiла,
ды ёй не выправiць душы.

***

Няўжо паэзiя сышла,
а засталася толькi проза,
расчараваны твой пагляд
ды дзень, што шчэрыцца цвяроза?
Няўжо паэзiя сышла,
а засталася толькi мова,

страх страты, у якiм пятля
над ёй вiсiць, бы меч Дамоклаў?
Няўжо паэзiя сышла,
а засталася толькi мэта,
да праўды недасяжнай шлях
ды... захапленне гэтым светам?

***

Iмкнецца стаць свабодным слова «два»,
забыўшыся пра спрэчныя паловы.
Калi ад жарсцi кругам галава,
п'янеюць i закружаныя словы,
не кажучы пра радасную плоць, —
яны любошчаў славяць дыктатуру.
Хай нехта i не згодны з тым шматкроць —
не кiдацца ж яму на амбразуру.
Нязвыклае iмкнецца звыклым стаць
насуперак адвечнаму закону,
змушае чалавека паглядаць
на Божы свет праз вокны Авертона1.
I ўжо ў стагоддзi, у якiм жывеш,
нiчога не саромеюцца вусны...
Калi распуста пранiкае ў верш,
чытаючы, становiшся распусным.

***

Я стамiўся. Над парогам
Пчолы кружацца i шэршнi.
                       Леанiд Дранько-Майсюк
Усё стамляецца: i след,
i цяглiцы, i словы.
Нiбы трапляе цела ў глей,
а воля — у аблогу.
1

Дыяпазон iдэй, дапушчальных для абмеркавання ў публiчнай прасторы.
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Нi дум у галаве, нi мар
душа прыснiць не ў стане.
I дзе яно? Нiдзе няма —
жаданага адхлання.
Нiбыта ўжо не прагнеш дня,
з натугай б'ецца сэрца...
I ў гэтай стомы ёсць iмя —
яна жыццём завецца.

***

Уладзiмiру Някляеву

Свет любiць цырк на дроце —
боль застаецца ззаду.
З «праўды — цi прыгажосцi»
я выбiраю праўду,
што ад Стварэння свету
дзеiць да Новага Раю.
Генiй iдзе над планетай,
як над звярынай зграяй.
Хочацца праўды цi славы?
Можа, ён, Богам абраны,
творачы сола i сальта,
смерцi пазбегнуць падманам?
Чый гэта голас аднекуль
так спакушае сэрца:
можа, чым з праўдаю мерзнуць,
лепш з прыгажосцю сагрэцца?..
Ды завiтала, як госця,
думка з Божага Саду:
праўдзе стае прыгажосцi,
бо прыгажосць ёсць праўда.

Эдуард Галустаў. «Прыватная гісторыя»
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Белы Ян i чорны Iнь...
***

Бойся спазнiцца
са словам харошым...
                              Нiна Мацяш
Я iду i цень iдзе
слава богу
значыць я жыву
богава нябога
як пакiне цень мяне
прахам стане цела
а душу Суд не мiне
як бы нi хацела
покуль разам цень i я
дружна крочым
не спазнiцца б мне сябры
са словам харошым.

***

На мяжы я стаю,
Я стаю на канаце,
Неба хiстаецца
                над галавою...
Мацi з бацькам у хаце

Тамара Аўсяннiкава
паэтка, празаiк, педагог. Аўтар некалькiх кнiг паэзii
i кнiгi прозы «Любачка». Адзiн з укладальнiкаў
чатырохтомнага выдання «Яўгенiя Янiшчыц: творы,
жыццяпiс, каментарыi». Кiраўнiк лiтаратурнага клуба
«Святлiца». Нарадзiлася ў 1949 годзе ў вёсцы Сяўкi 
на Лоеўшчыне. Жыве ў Магiлёве.

У строях вясельных
                      сядзяць —
Не мелi такiх нiколi.
Не давялося мне знаць
Шчаслiвай iх долi.
Позняе шчасце iх,
I я — позняя, позняя...
Чобаты адны на дваiх —
Жыццё адыёзнае.
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***

О, не пытайцеся,
ну як я ёсць!
I пра здароўе не пытайцеся.
Нi ў якiм разе!
I зусiм не трэба.
Усё непастаяннае,
як неба,
як думка ў сказе,
як вада цi вецер.
I няма, не будзе ў свеце
нам пастаянства.
I зусiм не трэба яго шукаць.
Непастаянства нашае
патрэбней хлеба.
Яно так многа можа даць,
адкрыць i зразумець. Узняць!
О, не пытайцеся,
ну як я ёсць.
I пра здароўе не пытайцеся.
Нi ў якiм разе.

***

на шматкi парваў
i на сметнiк выкiнуў.
I каб нiхто
пра гэта не знаў,
далi бог, не выпытаў.

***

О, каб вярнуць той час, калi!..

... ты снiшся мне
ўсё тым жа маладым.
I так, як некалi,
душу трывожыш,
i адпусцiць цябе
ўсё просiш, молiш,
а я не маю сiл
расстацца каб. I не хачу.
У цемру ночы нема я крычу!...
Цябе няма.
Ты — здань. Ты — дым.
О, каб вярнуць той час, калi!..
Але ж...

Бываюць такiя хвiлiны,
што хочацца выць
ваўчыцаю,
зайсцiся крыкам
сычыным,
збегчы ў поле,
у лес сысцi,
каб нiкога не бачыць.

Ты будзеш вечна маладым,
а я — так ад цябе далёка...

Каб рэха разнесла
i крык, i выццё —
прастору запоўнiла.
Каб хмары дажджом
разам са мною рыдалi,
каб зоры зацята маўчалi,
каб вецер мой крык

О, як хацелася пабачыць
За небакраем — што?
Хацелася усё мне перайначыць,
Жыццё каб шчаслiвейшае было.

***

Якiм далёкiм гарызонт здаваўся...
I як ён блiзка сёння падышоў.
О, як даўно за iм адчайна гнаўся!..
Было, было i адышло...

Увiты машкарой плафоны,
Раўнюсенька пастрыжаны газоны,
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I я падкошаны, панiкла галава...
До-рэ-мi-фа... до-рэ-мi-фа...

— Адкуль жа бяруцца нелюдзi? —
Пытаюцца людзi ў людзей.

***

Хто вiнаваты? Каго асудзяць?
Няўжо вiнаваты вечна габрэй?

Галава мая — радар.
Тазiк медны: дзiнь-дзiнь-дзiнь.
Космас — думак валадар —
Белы Ян i чорны Iнь.
Цi то ў сне, а цi на яве
Чую дзiньканне: дзiнь-дзiнь.
I вандрую ў Навi, Правi
З белым Ян i чорным Iнь.

***

А чыя ж то родна мовачка
Знелюбелай стала,
А якiм жа людцам добрым
Жыць перашкаджала.
А яна ж слухмяная,
А яна ж пявучая —
Перацялi горлейка
Ды скруцiлi ручанькi.

***

Людзi нараджаюць людзей,
Людзей нараджаюць людзi.
Людзi падманваюць людзей,
Людзей падманваюць людзi.
Людзi абураюцца на людзей,
На людзей абураюцца людзi.
Людзi забiваюць людзей,
Людзей забiваюць людзi.
Людзi ствараюць сiстэмы,
Сiстэмы руйнуюць людзей.

Глянь, чалавек, у люстэрка,
Вочы чые на цябе глядзяць:
Нелюдзя вочы, цi чалавека?..

***

Вецер авалодаў горадам,
кожнай вулiчкай,
кожнай шчылiнай.
Паводзiў сябе груба,
нахабна,
не зважаючы на ўзрост.
Ён iрваў дрэвы, кусты,
адзенне мiнакоў,
але нiхто яму не пярэчыў,
не супрацiўляўся,
бо гэта не мела сэнсу.

***

Абрубкамi, з якой вiны,
Дрэвы стаяць.
Нiбы адгалоскi вайны,
Нема крычаць.
Дрэвы хочуць жыць.
Яны расцвiтуць па вясне.
Але... дрэвам балiць!
Iх раны баляць i мне.
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Я нашу Беларусь у душы...
Тур
Узвалiўшы ранак хмарны
на магутнае плячо,
Князь Барыс iдзе на тура
з хiтрай злобай у вачох...
Мкнуцца дзiды, гнуцца лукi,
рвуць ашыйнiкi харты...
Рог турыны грозным гукам
распалохаў чараты...
Ад свiтання да змяркання
йдуць уцёкi ад хаўтур...
I нарэшце горда стане
перад князем вольны тур.
Вочы ў вочы, морда ў пене,
у крывi — вачэй прыжмур...
Ды нiколi на каленi
не ўпадаў ад страху тур...
Не ў туманнае сутонне,
не ў дажджлiвы небакрай, —
тур падаўся у паданне,
у аблозе псiных зграй...

Эдуард Акулiн
паэт, перакладчык, бард. Аўтар кнiг паэзii: «Лес дзённага
асвятлення», «Пяшчота лiўня», «Крыло анёла», «Радно»,
«Непрычалены човен», «Вiтражы», «Малiтва воч»,
«Святая ноч», драматычнай мiстэрыi «На Каляды» 
i iнш. Нарадзiўся ў 1963 годзе ў вёсцы Вялiкiя Нямкi 
на Веткаўшчыне. Жыве ў Мiнску.

Памылiцца не збаюся,
бо ў святое верыцца...
Тур вярнуўся ў Беларусь,
Бог таксама вернецца!
8 сакавiка 2020 г.

Беларуская мова
Беларуская мова!
Ты жывеш у музеях,
у архiўных спецсховах
i ў падземных тунэлях...
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Як матуля, якую
дзецi з дома прагналi,
ў электрычках жабруеш,
спiш на брудных вакзалах...
Ды на могiлках часам
я цябе сустракаю,
калi скрушныя фразы
эпiтафiй чытаю...
Анi ў новенькай школе,
анi ў храме звячэлым
не пачуеш нiколi
голас твой анямелы...
Беларуская мова!
Як не будзе дзе дзецца, —
я заўсёды гатовы
прытулiць цябе ў сэрцы!
21 лютага 2020 г.

Калi ты...
Апосталам нацыi ахвярую
Калi ты — Апостал нацыi, —
у скрушна-суровы час
ты мусiш туды вяртацца,
дзе Веры Агмень пагас...
Дзе ботамi топчуць Мову,
дзе ганьбiцца ў храмах Бог,
за два запаветных словы —
кiдаюць душу ў астрог...
Калi ты — не мужны Вiтаўт,
не здольны павесцi ў бой, —
ты будзеш, як сон, забыты,
забiты самiм сабой!
Калi ты Апостал нацыi,
калi ты з сябрыны Бога, —

не смей за Народ хавацца,
хай нават твой шлях — Галгофа...
Калi ты, жывы i сыты,
нас вучыш жыццю з амбона, —
не чутна тваёй малiтвы
з-за грому шчытоў амона...
Калi ты — Апостал нацыi,
калi ты не хунвейбiн, —
даволi пустых натацый,
вяршы свой святарны чын!
22 студзеня 2020 г.

Залатамытнiк
Ахвярую Уладзiмiру Чараухiну
Анёл — гасподнi мытнiк,
глядзiць з нябёсных меж,
як, слоў залатамытнiк, —
паэт складае верш.
Як гукаў залацiнкi,
бы знiчкi у кашы,
да сподняе гадзiны
прасейвае ў душы...
Нiкому невядома —
якi ў яго намер...
Навобмацак ён словы
знаходзiць, як Гамер...
На тле вялiкай бiтвы
сярод начной цiшы
ён светлую Малiтву
дастане з дна душы...
2 лютага 2020г.

Жанчына
На сподзе ночы навальнiчнай
я зразумець здалеў адно, —
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мужчына хоча быць з жанчынай,
як келiх з залатым вiном...
Пра гэта ведалi паэты,
калi яшчэ быў юным Час...
Сваiм жыццём Купала ў гэтым
пераканаць iмкнуўся нас...
I Багдановiч трызнiў гэтым,
калi пiсаў Каханню гiмн,
таму аж да сканчэння свету
над iм «Вянка» не згасне нiмб...
З Жанчынай хоча быць мужчына
ад дня прыгубленых сасцоў, —
да дня, калi за iм жанчына
прыходзiць стомленым касцом...
8 сакавiка 2020 г.

Грэшны пацалунак
Недакаханая мая!
Наш пацалунак абарваны
праз столькi год не здолеў я
забыць, як верш недапiсаны...
Калi паклiча мяне Ён
свой вырак абвясцiць няўцешны, —
я узгадаю, нiбы сон,
наш пацалунак самы грэшны....
17 сакавiка 2020 г.

Музыка
Жарсцi шал у абдымках кружачы,
прыгубiўшы пацiр надзей,
ты хацела аддацца музыцы,
як начы аддаецца дзень...
Воз жадання сумненнем грузячы,
не таймуючы хваль калень,
ты хацела аддацца музыцы,
нiбы мору рака ў сухмень...

Зрэнкi рэўнасцi рыссю вузячы,
эратычная, як змяя,
ты хацела аддацца музыцы, —
гэтай музыкай быў не я...
24 лютага 2020 г.

Навальнiчны паэт
У шведскiм горадзе Лунд
падчас выступу Уладзiмiра Някляева
перад студэнтамi 11 лютага 2020 г.
нечакана прагрымеў гром...

Ахвярую Уладзiмiру Някляеву
Няма Прарока ў сваёй Айчыне —
зляцеў за мора Страцiм-Паэт...
Пярун ударыў з тае прычыны,
таму што вычуў — ёсць канкурэнт...
На плошчы Волi ён з жылаў Мовы,
у плашчанiчны упаўшы снег,
крывёй накрэслiў святыя Словы,
што палiчылi за страшны грэх...
Бо словы тыя, як блiскавiцы,
скрозь на тырана наводзяць страх,
калi зiхцеюць не ў навальнiчных,
а ў непакорных людскiх вачах...
Малiся ж, Iрад, перад дарогай
у беспрытульны iудаў свет...
Ды даравання прасi не ў Бога,
спярша даруе няхай Паэт...
12 лютага 2020 г.

Перадсвiтальны верш
Пакуль бог Сварог вымельвае
свой невад з начных глыбiнь, —
у зорнай зале выбельвае
руплiвая Ляля сiнь...
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З'яднаўшы далонькi белыя,
як дзева ў нямым кiно,
бярозка ў зялёным вэлюме
глядзiць у маё вакно...
10 красавiка 2020 г.

Дарыце каханым кветкi!
Нi iмбрыкi i сурвэткi,
не шоры на ноч для сну,—
дарыце Каханым кветкi, —
дарыце часцей вясну!
Нi танныя цыгарэткi,
нi iмпартны шакалад, —
дарыце Каханым кветкi, —
дарыце эдэмскi сад...
Нi срэбныя бранзалеткi,
нi новенькi мерседэс, —
дарыце Каханым кветкi, —
дарыце Булонскi лес...
Каб шчасця адбыцца сведкам,
каб крыўды суцiшыць боль, —
дарыце Каханым кветкi, —
ганiце жыцця Юдоль...
Зiмовай парой i ўлетку,
вясною i ў восень-золь
дарыце Каханым кветкi, —
вяртайце ў душу Асоль!
11-12 сакавiка 2020 г.

У трубе
Ахвярую Рыгору Сiтнiцу
Я сябе уявiў у трубе...
У бясконцай трубе Газпрому.
Газ прапаў i сказалi мне,
што труба — гэта шлях дадому.

Хочаш выжыць? Труба заве...
Страх адпрэч i забудзь пра стому:
па смярдзючай, сляпой трубе
на каленях паўзi дадому...
— На каленях? Якi кашмар!
— На каленях, а як iначай!
На каленi! Народ-Iкар!
Раз згадзiўся на лёс сабачы...
Раз забыўся на запавет,
што пакiнуў табе Купала.
Можна йсцi у вялiкi свет,
цi паўзцi, калi Духу мала...
А спытае крывiцкi Бог:
— Дзе ж народ, што стварыў Купалу?
Прашумiць у адказ быльнёг:
— У трубе пракладае шпалы...
Бо калi ўжо ў трубе, то што ж?
Трэба ж неяк прыстасавацца...
Бо «сляпы i глухi, як крот»,
бо адвык Беларусам звацца...
Я сябе уявiў у трубе...
Вось i ты уявi сябе,
сына, жонку, старых бацькоў
у трубе — да канца вякоў!..
31 снежня 2012г.

Вяртанне
Паўлу Бераговiчу
Вольным будзь, як балтыйскi вецер,
з марай-ветразем скрозь хаўрусь...
Пiлiгрымам вандруй па свеце,
а вяртайся на Беларусь.
Шчасце можна дзе хочаш стрэцiць,
ды успомнiць сябе прымусь —
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райскiх безлiч мясцiн на свеце,—
вырай, вырак твой — Беларусь...
Можна страцiць усё, што маеш —
Рым i Крым у адзiны мiг...
— Дзякуй, Павел, што ты вяртаеш
Беларусам сябе самiх!
9 лютага 2016 г.

Жаўраначка
Нiлу Гiлевiчу
Бог Плашчанiцай завесiў сонца,
каб ад журбы не аслеп Сусвет...
Шлях да Радзiмы, як Нiл, бясконцы
таму, хто званне займеў Паэт.
Хто сам паверыў i нас прымусiў
паверыць свята — надыдзе Час...
Мы ўсё-ткi дойдзем да Беларусi,
пачуе Госпад нарэшце нас...
А сёння «крыху» Паэт стамiўся,
прылёг ля веснiц, каб адпачыць...
А у нябёсах, пад Плашчанiцай,
душа, як жаўраначка, звiнiць...
30 сакавiка 2016 г.

Калi забiваюць сына...
Памяцi Мiхася Жызнеўскага
Па сэрца ў крывi Ўкраiн а.
Майдан ад гранат аглух...
Калi забiваюць сына —
тады ажывае Дух...
Па сэрца ў крывi Ўкраiн а.
А Беркут ля самых воч...
Калi забiваюць сына —
тады надыходзiць ноч...

Як мацi сказаць аб страце?
А Каiн запомнiць змог:
калi забiваюць брата —
тады памiрае Бог...
Калi забiваюць сына —
не здацца сябе прымусь...
Па сэрца ў крывi Ўкраiна.
Па вочы ў слязах Беларусь...
24 студзеня 2014 г.

Плашчанiца
Леанiду Дайнеку
Па здзiчэлых слядах ваўкалакаў,
скрозь шрапнэлевы град жалудоў
ён вядзе за сабой у атаку
залатую харугву сяброў...
Тых, хто верным застаўся Пагонi,
тых, каго не разбiць, не стрымаць,
тых, чые крылагрывыя конi
скрозь вiхуры стагоддзяў ляцяць...
Каб не здацца ў палон паняверцы,
каб душу у ярмо не прадаць, —
Князь Лявонiй з брыльянтавым сэрцам
падымае былiнную раць...
Меч мiльгнуў у руцэ блiскавiцай
i пагас у блакiце вачэй...
А ў нябёсах святой Плашчанiцай
сцяг саткаўся з крывi i завей!
27 лiстапада 2018 г.

Даравальная нядзеля
Даравальная нядзеля,
а ў душы — гняздоўе вос...
Дараваць усiм хацеў бы,
як калiсь Iсус Хрыстос...
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Грэшны, ды не безнадзейны,
бо на дне свiтальных сноў
даравання на каленях
ў Госпада прасiць гатоў...
Дараваць сабе хачу я, —
што бядуе Каiн-брат...
Хай i мне усе даруюць,
што ў душы жыве Пiлат...
1 сакавiка 2020 г.

Як шкада...
Стаючы на краi нябыту,
зазiраю ў прадонне Леты...
Як шкада, што бяздарна зжыта
столькi восеняў, зiмаў, летаў...
Як шкада, што стрымаць не ўсiлах
свайго гневу на дне свiтання —
матыльковыя нiшчыў крылы
маладога свайго Кахання...
Як шкада i да болю позна,
бо жыццё не пачаць нанова...
Не напiсаны твор сур'ёзны,
не адроджана ў сэрцы Мова...
Як шкада, што дажыць не здолеў
да пары, калi ў небе бусел
залунае штандарам Волi
над прасторамi Беларусi...
25 сакавiка 2020 г.

Не на паказ...
Мая Вера — не на паказ...
Мае вершы — без камуфляжу...
Не патрэбны мне антураж
дзеля таннага эпатажу...
Штоначы, бы ў забой шахцёр,
я спускаюся ў прыiск зорны, —
Слова роднага валанцёр
i Паэзii раб пакорны...

У галернай сляпой цiшы,
каб народ мой не зведаў зводу, —
не на лацкане, а ў душы
я нашу Беларусь заўсёды...
26 красавiка 2020 г.

Дарога дадому...
Дарога дадому — з вершаў...
Душа, як страла, ляцiць
туды, дзе пад лаўку пешшу
наўчыўся калiсь хадзiць...
Дарога дадому — з грому,
з маланкi крутым сярпом ,
якая штоноч без стомы
выкошвае выспу сноў...
Дарога дадому — з болю...
Як скрушна, калi глядзiш
на цэркаўку ў чыстым полi,
што моўчкi нясе свой крыж...
Дарога дадому — Шчасце,
якое нам Госпад даў...
Яна — як душы Прычасце
да самых высокiх спраў!..
28 красавiка 2020 г. Радаўнiца.

Дух Паэзii
Нi церпкiм кубiнскiм ромам,
нi свежым французскiм хлебам, —
Паэзiя пахне громам,
Паэiя пахне небам...
Нi пылам арэны цырка,
нi потам пуант балетных, —
Паэзiя пахне жвiрам,
дастаным з глыбi сусветнай...
Нi прытарнай цукраватай,
нi лiпкай душой каштана, —
Паэзiя пахне Здрадай,
крывёю з Гасподнiх ранаў...
28 красавiка 2020 г. Радаўнiца.
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Цыркавыя жарсцi

Уладзiмiр Шыпiла
паэт, палеаантраполаг. Друкаваўся ў часопiсах
«Дзеяслоў», «Литературный объектИФФ», «Справа».
Нарадзiўся ў 1988 годзе ў Наваполацку. Жыве ў Мiнску.

Часам узнiкае жаданне адпачыць на высокiм цi не надта высокiм iнтэле
ктуальным узроўнi, ды, на жаль, з балетам ды тэатрамi ў правiнцыйных гара
дах цяжкасцi. «Чужая мiлая» i «Эскадрон моих мыслей шальных» не абрыдлi
толькi самым «устойлiвым», таму выйсцем з гэтага могуць быць iнтэрактыў
ныя забаўляльныя прадстаўленнi з фокусамi i гумарам, хаця апошнiм часам
бывае на даволi нiзкiм узроўнi.
У адзiн з пятнiчных вечароў жыхары горада накiравалiся да адной пабудо
вы, якая зусiм не адпавядала сваёй назве, i наўрад цi антычныя архiтэктары
ацанiлi б нават калоны гэтага будынка. За такую канструкцыю ў старажытных
Афiнах далi б хутчэй пажыццёвы астракiзм. Але выбару месцаў для правя
дзення масавых мерапрымстваў было вобмаль. Сённяшнi вечар для тых, хто
сабраўся, мусiў прайсцi ў атмасферы iлюзii i пераўтварэнняў. Эксцэнтрычны
фокуснiк, з вачамi, быццам дыяменты, i ў брытанскiм смокiнгу з яскравым мят
лiкам зацягваў публiку ў палон таемнасцi. I, трэба адзначыць, яму тое ўда
валася лёгка. Хаця прадстаўнiкоў птушынага i жывёльнага царства не было,
але гледачы былi задаволеныя тэатралiзаванай энергетыкай i незвычайнымi
эфектамi святла, якiя працiналi лёгкi паўзмрок.
Нечакана артыст перад чарговым сваiм нумарам звярнуўся да прысутных:
«Дарагiя сябры, справа ў тым, што я шмат усяго раздаю, i таму застаўся нават
без асiстэнтак... Мне для правядзення далейшых нумароў у якасцi асiстэнтак
патрэбныя дзве незамужнiя дзяўчыны. Цi ёсць сярод вас такiя?» Пасля ён
уважлiва паглядзеў у адзiн бок i ўбачыў, як адна дзяўчына штурхае локцем
iншую i падбухторвае прыняць удзел, а на верхнiм шэрагу ўгледзеў сiмпа
тычную дзяўчыну, якая з зацiкаўленнем пазiрала на яго. Тады артыст iмклiва
спусцiўся ў сектар гледачоў i запрасiў абедзвюх дзяўчат. Тую, што штурхала
сяброўку, звалi Вольга, а з верхняга шэрагу — Таня. Першая крыху павагала
ся, перад тым як пагадзiцца, а другая праявiла пакорлiвасць. Прапанова ар
тыста прывабiла дзяўчат, ды i знаёмствы па адпаведных сайтах i сацыяльных
сетках цалкам абрыдлi.
На сцэне майстар фокусаў прывiтаў iх словамi:
— Добры вечар, непаўторныя i недаступныя! Цешуся, што вы адважылiся.
Цi гатовыя вы прыняць удзел у ролi маiх асiстэнтак?
— Так! — адначасова адказалi дзяўчаты.
— Нават без аформленага кантракта?
— Так! — зноўку адказалi тыя.
— I нават, калi пра гэта даведаюцца вашыя бацькi?
— Так! — пераходзячы на смех, — адказалi яны.
— То запрашаю да артыстычнага гардэроба!
Паненкi, пацiснуўшы плячыма, пайшлi за вялiкую размаляваную шырму з
надпiсам Paradis Latin. У той час, пакуль яны рыхтавалiся да выступу, фокус
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нiк паспеў праглынуць некалькi вострых прадметаў i парадаваў усiх выкрун
тасамi са свечкамi, а таксама паказаў, якiя ключы ад машыны ў дырэктара
мясцовай тэкстыльнай фабрыкi .
I вось загучала экспрэсiўная класiчная музыка, пад якую з-за кулiсаў, асвет
леныя мяккiм сiнiм святлом, выбеглi дзве новыя асiстэнткi. Запанавала замя
шальнiцтва. Першыя некалькi хвiлiн прысутныя не маглi паверыць, што зараз
перад iмi тыя дзве дзяўчыны, што зусiм нядаўна ў звычайных швэдарах былi
сярод гледачоў. Цяпер публiка ўбачыла перад сабой дзвюх высакародных па
ненак, якiя, як iм падавалася, плылi, а не ступалi па сцэне. Вопраткi на iх было
па-мiнiмуму. Цяпер вачам прадстала хараство целаў, на якiя былi накiнутыя
лёгкiя выкшталцоныя купальнiкi, у Танi — белага, а ў Волi — чорнага коле
раў. Спераду абедзве часткi карнавальнай бялiзны злучалiся тонкiмi стужкамi,
якiя агортвалi цела i звужалiся ўнiзе ў выглядзе лацiнскай лiтары V. Да плеч i
рук кожнай была прымацаваная накiдка, якая трапятала, быццам крылы, праз
якую бачылася адкрытая ладная спiна кожнай, а нiжэй, амаль адкрытая цал
кам, акруглая дзявочая раскоша. На ззяючым твары iскрылася зачараванае
пачуццё, падкрэсленае мiлымi вуснамi колеру бруснiцаў. Ад брыльянцiстых
завушнiцаў позiрк прыцягвалi галаўныя ўборы, упрыгожаныя чорнымi i белымi
перлiнамi з высокiм зiхоткiм пер'ем. Цалкам адкрытыя для вачэй сройныя ногi
трымалiся на невысокiх пантофлях срэбнага колеру.
Амаль некалькi хвiлiнаў незмаўкалi апладысменты! Цуд пераўвасаблення
распачаўся вельмi эфектна. Падавалася, гледачы ўбачылi белага i чорнага
лебедзя. Пасля паклону ў залу дзяўчаты пабеглi, каб выконваць даручэннi
артыста. Спачатку асiстэнткi працялi рапiрамi драўляную скрыню, у якой быў
фокуснiк, адкуль ён выйшаў непашкоджаны, потым майстар завёў абедзвюх
у iншую iлюзiйную скрыню, якую перакруцiў, расчынiў i замест паненак дастаў
адтуль цацачных птушак белага i чорнага колераў. Затым зрабiў усё наадва
рот, i зноў са скрынi выйшлi дзяўчаты, але гэтым разам купальнiкi ў iх былi
чорна-белыя ў кожнай, быццам за час фокуса з вопраткай адбыўся мiкс. За
тым артыст накiнуў iх вялiкай чорнай прасцiнай, потым сцягнуў яе, i дзяўча
ты зноў прадсталi ў ранейшым выглядзе. Усё гэта суправаджалася гульнёй
святла, якое падкрэслiвала дзявочую прыгажосць, на якую б звярнулi ўвагу i
Праксiцель з Леохарам.
Падрабязнасцi фокусаў засталiся за кадрам, а ў рэале грымелi апладыс
менты. Такi фантастычны дэбют для Вольгi i Танi i ўсiх гледачоў быў сапраўд
ным цудам. Дзяўчаты паўгадзiны таму i падумаць пра такое не маглi, а цяпер
гэтыя плясканнi належаць i iм! Яны за некалькi хвiлiн сталi артысткамi, а зусiм
нядаўна ў кожнай з iх развалiлiся адносiны... Дзяўчаты пераглянулiся, падбег
лi да маэстра, i iх чуллiвыя вусны з абодвух бакоў уцiснулiся ў шчокi артыста
двума падоўжанымi пацалункамi.
Задаволены артыст пасля гэтага працягнуў: «Дарагiя дамы, баюся ў такiм
выглядзе вы далёка не пройдзеце, ды яшчэ i халодна, а з гэтай нагоды...» — i

ў тую хвiлiну ён выцягнуў са свайго сакваяжа дзве доўгiя вячэрнiя сукенкi чор
нага i белага колераў. Дзявочыя вочкi напоўнiлiся яшчэ большай радасцю.
Увечары iнстаграм Волi разрываўся ад падабаек i каментароў з самымi роз
нымi прапановамi ад курортаў да змены статуса. А Таня пасля свайго ўдзелу
ў сённяшнiм шоу затрымалася даўжэй. Яна ўцямiла, што майстар фокусаў
нежанаты, а таксама тое, што гэта яе лёс.

Фокус
У правiнцыйным горадзе iлюзiянiст знаёмiў гледачоў з мастацтвам чараў i
пераўтварэнняў. Ён забаўляў i зачароўваў прысутных не толькi сваiм майстэр
ствам, але i шчырай загадкавай усмешкай, жэстамi. I, канешне ж, вечар iлюзii
не абыходзiўся без дапамогi збоку красунi-асiстэнткi, якая павай выходзiла
з-за кулiсаў i пераносiла розныя геаметрычныя прылады, якiя выкарыстоўваў
артыст, i адорвала прысутных ласкавымi i гарэзлiвымi поглядамi.
Як тое часта бывае, не абышлося i без неадэкватнага персанажа з лiку
прысутных. То быў адзiн малады чалавек, вiдаць, на падпiтку i з вялiкiмi прэ
тэнзiямi i самаўпэўненасцю. Часам ён адпускаў грубыя рэплiкi.
Надышла чарга фокуса з распiлоўваннем асiстэнткi, якi здаўна вядомы
гледачам, якi, як дарослыя, так i дзецi, сустракаюць з вялiкiм iмпэтам i зацi
каўленнем. Iмклiва падбегла эфектная памочнiца да вялiкай чароўнай скрынi.
Погляды з захапленнем нiбыта працiналi артыстку, апранутую ў брыльянцiс
та-серабрысты раздзельны купальнiк, на якi быў накiнуты пунсовы доўгi фрак
з вялiкiм разрэзам, праз якi праглядалiся падкрэсленыя вопраткай формы.
Сабраныя валасы ўпрыгожваў невялiкi срэбраны цылiндр з некалькiмi раман
тычнымi чорнымi пёрамi. Пад колер фрака былi i пунсовыя вострыя туфлi,
якiя ўзляталi ўгару i рассякалi паветра, быццам зброя фехтавальшчыка, калi
асiстэнтка ўскiдвала свае вытанчаныя i ладныя ногi. Уступ нумара ўжо быў су
стрэты авацыямi. Можна было пачуць: «Якая ж яна прыгожая i статная!» «Яе
будуць распiлоўваць!» «Цiкава, колькi ёй гадоў?» «Ды яна такая пластычная,
што можа сваю нагу пакласцi фокуснiку на плячо!» I толькi адна рэплiка была
адмоўная: «Ды ўсё гэта толькi, каб прыкрыць адсутнасць фокуса, каб толькi
глядзелi на вопратку, а сам нумар то поўная лухта! Я ў ютубе глядзеў, як тое
робiцца. Там не адна, а некалькi асiстэнтак схаваюцца».
У той момант iлюзiянiст з асiстэнткай шматзначна пераглянулiся i ўсмiхну
лiся адно аднаму яшчэ болей загадкава. Пасля таго маэстра iлюзii галантна
правёў сваю напарнiцу ў iлюзiйную скрыню, у сценках якой былi прарэзаныя
адтулiны для аблiчча, далоняў i ступняў, а ўнутры — зверху i знiзу былi ад
мысловыя кайданкi, каб прыкуць таго, хто будзе там змешчаны.
Некалькiмi рухамi фокуснiк прыладзiў кайданкi на рукi i ногi асiстэнткi, дало
нi i ступнi якой былi высунутыя са скрынi i рухалiся. На твары красунi зiхацела
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ўсмешка нават тады, калi маэстра-фокуснiк паклаў скрыню гарызантальна,
пачаў працiнаць яе шырокiмi плоскiмi жалезнымi квадратамi. Такiм чынам,
скрыня аказалася падзеленая на тры часткi — верхняя з галавой i рукамi,
паяснiчная частка i ногi. Iлюзiянiст крыху адсунуў кожную разрэзаную частку
адну ад адной i правёў памiж iмi жалезнай прыладай. I раптам паклiкаў з за
лы нахабнага i дзёрзкага маладога чалавека ўзысцi на сцэну. Той з адкрытай
паблажлiвасцю ўзышоў. Потым артыст папрасiў падысцi «ахвяру» iнтэракты
ву да верхняй частцы скрынi з iлюзiянiсткай, дзе размяшчалася яе аблiчча,
i прасунуць у адтулiну, з якой была высунутая яе далонь, сваю i выцягнуць
тое, на што яна натрапiць. Хлопец так зрабiў i... выцягнуў верхнюю частку ку
пальнiка асiстэнткi. Паблажлiвасць i самаўпэўненасць змянялiся здзiўленнем.
У зале запанавалi iранiчныя заўвагi i нягучны смех. Потым артыст прапанаваў
падысцi да нiжняй частцы скрынi з iлюзiянiсткай, дзе размяшчалiся яе ногi, i
зрабiць тое самае... гэтым разам хлопец выцягнуў адтуль панчоху iлюзiянiст
кi. Знерваваўшыся, разгублены малады чалавек адышоў ад скрынi, i ў той
момант ягоныя штаны звалiлiся да самага абутку. У зале запанаваў рогат.
Хлопец не вытрымаў i кiнуў новапрыдбаныя артэфакты i пабег, каб схавацца
за вялiкую фiранку ад публiчнага сораму. Яго суправаджалi разнастайныя ка
ментары гледачоў.
Тады iлюзiянiст хуткiмi рухамi склаў тры часткi скрынi ў адну, перавярнуў
i паставiў гарызантальна, адкрыў, зняў кайданкi з рук i ног непашкоджанай
фокусам дзяўчыны i выпусцiў яе. Вачам усiх прысутных прадстала артыстка,
у якой замест верхняй часткi купальнiка красавалiся два прымацаваныя да
грудзей сардэчкi з кутасiкамi пасярэдзiне, вакол тулава была зашпiленая муж
чынская дзяга, панчоха была толькi на адной назе, а вакол другой нагi ў са
мым нiзе быў зашпiлены мужчынскi ручны гадзiннiк. Дзяўчына зрабiла пiруэт
i зняла цылiндр з галавы, а потым артыстычна пакланiлася публiцы, прычым
кутасiкi з сардэчак крышачку схiлiлiся долу.
Гледачы пляскалi i цешылiся майстэрству, а таксама тэатралiзаваным i гу
марыстычным варыяцыям, якiмi маэстра абставiў здаўна вядомы цыркавы
нумар.
Раптам iлюзiянiст гучна i сур'ёзна прамовiў:
— Лера, аддай, калi ласка, шаноўнаму госцю ягоныя рэчы! Як жа ён пойдзе
дадому без дзягi i гадзiннiка?
У зале ўзняўся яшчэ большы рогат i плясканне, пад якiя засмучаны i па
чырванелы малады чалавек пабег да выхаду, прасоўваючы дзягу ў свае
штаны...
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Эдуард Галустаў. «Медэя»
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DEUS EX MACHINA

Сяргей Белаяр
празаiк. Друкаваўся ў часопiсах «Верасень» 
i «Маладосць», тыднёвiку «ЛiМ», альманаху 
«Своя стихия». Нарадзiўся ў 1978 годзе ў Брэсце. 
Жыве ў Брэсце.

Оберлейтэнант васемнаццатага пяхотнага палка «Вестфальскай дывiзii»
Гюнтэр Шмiтцар, народжаны Навум Хейфец, пакурчыўся i шчыльней захутаў
ся ў шынель. Падшэўка з шэрай саржы зусiм не грэла — снежаньскi вецер, якi
ўрываўся пад тэнт «Opel Blitz», прабiраў да самых костак. Не лепшым вары
янтам для «рускай зiмы» былi i боты з хромавай скуры. «Фрыцы» падбiвалi iх
жалезнымi цвiкамi...
Байцы спецгрупы НКВД, пераапранутыя ў трафейную форму Вермахта,
займалiся хто чым — хтосьцi курыў, закрываючы папяросу ад скразняка ру
кой, хтосьцi, прывалiўшы спiной да драўлянага борта, драмаў, хтосьцi нягучна
перагаворваўся, хтосьцi правяраў зброю. Нiякага мандражу — людзi сабралi
ся вопытныя, правераныя ў справе i адданыя Iдэi цалкам. Не падвядуць.
МР-38 так i хацеў спаўзцi з каленаў — дарога была лясной, а варанёная
сталь, пакрытая iнеем, — халоднай i слiзкай. Оберлейтэнант прытрымлiваў
пiсталет-кулямёт рукой у тонкай ваўнянай пальчатцы. Для рукаяцi i засаўкi
яна зручнейшая за рукавiцу, аднак, пальцы мерзнуць. Фуражка — не шапкавушанка, глыбей не нацягнеш. Iншым даводзiлася яшчэ горш — штальхельмы
ад марозу не ратавалi.
Байцоў для выканання загаду Стаўкi адбiралi з «арыйскай» знешнасцю —
хоць цяпер на агiтацыйны плакат Гебельса. Нiякiх «хiвi» — добраахвотных па
мочнiкаў з мясцовых. Нiякiх германскiх сатэлiтаў. Усё павiнна паказваць на нем
цаў. Самога лейтэнанта дзяржбяспекi можна было аднесцi да заходняга тыпу
еўрапеоiднай расы па класiфiкацыi фашысцкага псеўдавучонага Гюнтэра.
— Блц...ь! — кола грузавiка ўляцела ў чарговую яму, i машыну скаланула
мацней звычайнага.
— Руйтэль, — звярнуўся да байца раззлаваны Хейфец на нямецкай мове, —
яшчэ адно слова па-руску, i я асабiста прыстрэлю цябе за невыкананне загаду.
— Вiнаваты, гер оберлейтэнант. Выбачайце! — каржакаваты баец з куля
мётам MG-34 прамакнуў пальчаткай прыкушаны язык. Шэрсць афарбавалася
крывёю.
Ускладненняў не прадбачылася, але будзе нават лепш, калi ў Багнiчах спец
група сустрэне ўзброены адпор. Гэта надасць налёту большую праўдзiвасць.
Масы трэба разварушыць, падштурхнуць да актыўнага супрацiву акупантам.
Якую цану давядзецца пры гэтым заплацiць, не мела нiякага значэння: сотня,
тысяча i нават мiльён жыццяў савецкiх грамадзян — не ў лiк.
Бабы яшчэ нараджаюць...
— Усiм прыгатавацца! — распарадзiўся лейтэнант дзяржбяспекi, кiнуўшы
погляд на наручны гадзiннiк. — Пад'язджаем.
Расслабленасцi як i не было.
Шырокiм народным масам ва ўсе часы адводзiлася роля простых статыс
таў — для Хейфеца жыхары Багнiч, як i спаленых раней Мастоў i Краснаб
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роднага, з'яўлялiся ўсяго толькi расходным матэрыялам, пешкамi, якiмi можна
ахвяраваць без усякага шкадавання. Наiўныя дурнi iншай долi i не заслугоўва
лi. Гэта ж трэба паверыць, быццам да iх камусьцi ёсць справа... «Фабрыкi —
рабочым, зямлю — сялянам». На твары лейтэнанта дзяржбяспекi з'явiлася
ўсмешка. Да лозунга варта было б далучыць «прывiлеi бальшавiкам»...
Мэта апраўдвае сродкi.
Хейфец быў гатовы падпiсацца пад словамi Макiявелi абедзвюма рукамi.
Са свайго месца оберлейтэнант бачыў, як iшоўшыя ў ар'ергардзе калоны
«Bussing-NAG» i «Mercedes-Benz» звярнулi направа i налева. Багнiчы бралi ў
кола. З дзiркамi — перад нешматлiкiмi выжылымi ў масакры ставiлася задача
распавесцi пра злачынства немцаў iншым. Каб ведаў увесь свет.
«Opel Blitz» пачаў скiдаць хуткасць, а праз тры цi чатыры хвiлiны, як быц
цам адчуваючы наблiжэнне бяды, забрахалi сабакi. Багнiчы былi невялiкiя —
нейкiя два дзясяткi хат, але сабак у вёсцы хапала. I зараз яны ўсе iрвалiся з
прывязi.
— Павесялiмся, — выскалiўся Руйтэль. Эстонец быў не адзiным у спецгру
пе, каму падабалася забiваць. Нядзiўна, што сваю работу ён заўсёды рабiў
«на выдатна». Нi аднаго з байцоў ягоныя словы не абурылi. Тыя з iх, хто быў
слабейшы духам, знаходзiлi апраўданне сваiм дзеянням у тым, што мясцовыя
жыхары, калi i не радавалiся новай уладзе, дык ставiлiся да яе без варожас
цi. Хай бы толькi Заходняя Украiна i Заходняя Беларусь, якiя толькi нядаўна
ўвайшлi ў СССР. Або буржуазныя Лiтва, Латвiя i Эстонiя...
Дваццаць чатыры гады мiнула з перамогi сацыялiстычнай рэвалюцыi, а лю
дзi так лепшымi i не сталi.
Размаляваныя вапнай грузавiкi з «балкенкройцамi» на кабiнах, раскiдва
ючы снег, заехалi ў Багнiчы падобна таму, як тумен Чынгiсхана ўваходзiць у
захоплены горад. Хейфец злавiў сябе на тым, што яму падабаецца аналогiя.
Яны i былi манголамi. Новымi манголамi. I галоўная iх зброя — ардынская ня
людскасць, даведзеная да дасканаласцi.
Калона спынiлася, i з грузавiкоў пасыпалiся байцы. Кожны ведаў, што яму
трэба рабiць — лейтэнанту дзяржбяспекi заставалася толькi назiраць за зла
джанымi дзеяннямi падначаленых i сачыць за тым, каб самому не трапiць пад
шалёную кулю.
Крыкi, лаянка, стрэлы, звон бiтага шкла, спалоханыя крыкi, слёзы, скулёж...
Байцы ўрывалiся ў хаты i без тлумачэння прычын выцягвалi гаспадароў на
мароз, каб прыкладамi i штурхялямi гнаць iх да пакрывелай драўлянай царквы
без купалоў — калгаснага свiрана. Iншых буйных пабудоў, здольных змясцiць
больш за сотню чалавек разам, у вёсцы не мелася.
— Гер оберлейтэнант, гэта нейкае непаразуменне! — у чатырох метрах
ад Хейфеца Руйтэля падсечкай звалiў спехам апранутага мужчыну ў гадах.
I адразу навалiўся на яго, заломваючы рукi за спiну. Па-нямецку незнаёмец
гаварыў карава.
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— Хто такi? — гультаявата пацiкавiўся лейтэнант дзяржбяспекi.
Обершютцэ, прыцiснуўшы селянiна каленам, за валасы падняў галаву не
знаёмца. Кулямёт боўтаўся ў эстонца на баку i здаваўся цацачным.
— Старшыня... — мужчына выплюнуў снег, з-за чаго яго гаворка стала
больш выразнай. — То бок мясцовы стараста я. Iван Богуш... Усе жыхары
Багнiч даказалi сваю лаяльнасць Германскаму Рэйху, i гер палкоўнiк Дземлiнг
запэўнiваў мяне, што...
Дзесьцi за спiной Хейфеца ляпнуў дуплет з паляўнiчай стрэльбы, а праз
дзве цi тры секунды рванула «ляскотка». Былы старшыня здрыгануўся ўсiм
целам i закапаўся тварам у снег, а лейтэнант дзяржбяспекi толькi ўсмiхнуўся.
Сяляне ўключылiся ў гульню, i дрэйдл закруцiўся.
— Дык у чым жа цябе запэўнiваў палкоўнiк Дземлiнг? — удакладнiў Хей
фец. Наваяўлены стараста выклiкаў у лейтэнанта дзяржбяспекi агiду. Хутка
перафарбаваўся, гнiда. I як толькi такога не выкрылi ў трыццаць сёмым?
Яўная недапрацоўка Камiсарыята.
Прамаруджванне з адказам каштавала Богушу адчувальнага ўдару па ныр
ках. Стараста завыў, хоць Руйтэль пусцiў у ход усяго толькi кулак, а не бакелi
тавы прыклад кулямёта, i забалбатаў:
— Гер палкоўнiк Дземлiнг сказаў, цяпер Багнiчы знаходзяцца пад пратэкта
ратам Вермахта, i нам няма чаго баяцца.
— Вось як? — нясцерпна хацелася раздушыць здраднiка. Як расчавiць яда
вiтую змяю, якая збiраецца ўкусiць. — «Пратэктарат Вермахта»... А чаму не
пратэктарат Рэйха? Як Багемiя i Маравiя?
— У нас i папера адпаведная маецца! — былы старшыня не ўлавiў iронii.
— «Папера», значыць... — Хейфеца ўзяла злосць. Ён з такой сiлай сцiснуў
рукаяць МР-38, што драўляныя шчочкi затрашчалi. Нiякай свядомасцi. Як i ў
большасцi абывацеляў, такому будзе добра пры любой уладзе. Абы яна яго
не кранала.
— Не варта сумнявацца, гер... — стараста, угледзеўшыся ў твар оберлей
тэнанта, запнуўся. Затым вочы Богуша пашырылiся. — Вы не немец...
— Страшна, iуда? — выскалiўшыся, перайшоў на рускую лейтэнант дзярж
бяспекi. Па вялiкiм рахунку, камуфляж Хейфеца мог падмануць толькi немцаў.
Мясцовыя без цяжкасцi распазнавалi семiцкiя рысы твару суайчыннiкаў. Таму
фашысты i спадзявалiся на «палiцаяў» у гэтым пытаннi. — Бачу, што страш
на... Атрымаў свае трыццаць срэбранiкаў?
— Куды? — спыняючы спробу падацца назад, эстонец узмацнiў нацiск на
спiну. Былы старшыня як быццам трапiў пад гiдраўлiчны прэс. Яшчэ ледзьледзь — i хрыбетнiк зламаецца.
— Разлiчваў, што Савецкая ўлада забудзе пра цябе? — лейтэнанту дзярж
бяспекi прыносiла нi з чым непараўнальнае задавальненне назiраць за тым,
як на розум Богуша накiдваюцца хiмеры, што жылi да сёння ў самых змрочных
глыбiнях падсвядомасцi. Накiдваюцца i пачынаюць рваць кiпцюрамi розум. —
Думаў, табе сыдзе з рук здрада?
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Калi былому старшынi i было што сказаць у сваё апраўданне, страх пазба
вiў яго дара мовы. Хто б мог падумаць, што бальшавiкi вернуцца? Вермахт жа
дайшоў да самой Масквы...
— Рахункi павiнны быць сплачаны, — пераход на нямецкую мову паслужыў
для Руйтэля сiгналам: косткi шыi старасты хруснулi, калi эстонец са злавеснай
усмешкай зламаў яму шыю.
Хейфец выкiнуў былога старшыню з галавы яшчэ да таго, як труп упаў на
снег. Нiякiх згрызот сумлення не будзе. Нi цяпер, нi пазней. Навошта перажы
ваць — нават не па ворагу, а па пустым месцы? Такiя, як Богуш, заслугоўва
юць увагi не больш, чым пылiнка на пiнжаку.
Тым часам у вёсцы зацараваў сапраўдны хаос. Страх сялян падсiлкоўваў
кураж байцоў спецгрупы. Яны настолькi артыстычна iгралi карнiкаў, што за
слугоўвалi Сталiнскай прэмii. Каб не загад камандавання, нiкога б не выпусцiлi
з вёскi...
Дзiця гадоў дзесяцi, правальваючыся ў гурбы бацькаўскiмi валёнкамi, рва
нула ў лес. Байцы крычалi i стралялi ўслед. Калi б хацелi — трапiлi б.
— Падпальвайце! — загадаў лейтэнант. Час быў ворагам спецгрупы. Маглi
з'явiцца сапраўдныя немцы.
— Слухаюся, гер оберлейтэнант! — Руйтэль iрвануў з месца, i праз кароткi
прамежак часу, быццам казачныя драконы, успыхнулi два пераносных ранца
вых «Flammenwerfer 40 klein». Палегчаны агнямёт падыходзiў для выканання
пастаўленай задачы як м ага лепш — ад гаручай сумесi «Flammol Nr.19» i сцiс
нутага азоту драўляныя хаты ўспыхвалi як запалкi.
Ад бабскага выцця i дзiцячага плачу закладвала вушы, аднак для Хейфеца
не было музыкi саладзей. Дрэйдл круцiўся ўсё хутчэй i хутчэй — алтар за
барвянiўся ахвярнай крывёю: адзiн з байцоў прапароў штыком старую, якая
кiнулася на яго ў спробе абаранiць мужчыну з самаробнай мылiцай. Аднаногi
не мог перасоўвацца хутка, i Руйтэль з яшчэ адным обершютцэ накiнулiся на
iнвалiда i сталi жорстка збiваць яго, шалеючы ад злосцi...
Час — грошы. Да надыходу цемры трэба было яшчэ паспець у адно месца.
Старая схапiлася рукамi за рану i пахiснулася, але не ўпала. Толькi крывiлася
ад болю. Штык да вiнтоўкi Маўзера не iшоў нi ў якое параўнанне з вострым чаты
рохгранным штыком «трохлiнейкi», аднак боль павiнны быць пякельным...
Звярыны нюх на небяспеку штурхнуў лейтэнанта дзяржбяспекi пад плот. У
тое месца, дзе толькi што знаходзiўся Хейфец, ударыў яркi цеплавы прамень.
Па спiне i руках, якiя прыкрывалi галаву, забарабанiлi кавалкi мерзлай зямлi i
аскепкi лёду.
Успомнiўся iнжынер Гарын з рамана Талстога. Вынаходнiк гiпербалоiда...
Лейтэнант дзяржбяспекi перакацiўся i, лыпаючы вачыма па баках у пошу
ках ворага, дастаў пiсталет-кулямёт.
Iстота, якая выйшла з лесу з дзiўнага выгляду зброяй у руках, нагадвала
пародыю на чалавека. I гэтая пародыя рухалася з грацыяй, якая выдавала
цяжкую хваробу або сур'ёзнае раненне.
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Чужынец (а ў тым, што такi нарадзiцца на Зямлi не мог, Хейфец не сумня
ваўся) зрабiў новы стрэл. Ад эстонца засталося толькi невялiкае воблака кры
вавай дробнадысперснага туману...
Другi обершютцэ ўскiнуў «Mauser 98» i пачаў страляць. Праз дзве цi тры
секунды да байца далучылiся таварышы. Лейтэнант дзяржбяспекi таксама на
цiснуў на спускавы кручок.
Якiм жа было здзiўленне Хейфеца, калi ўсе кулi, высекшы iскру, адрыкашэ
цiлi ад блiскучага як алюмiнiевая фальга камбiнезона прышэльца. Чужынец
нават не пахiснуўся... А вось страляў ён трапна — адзiн за адным байцы спец
групы ператваралiся ў барвовую пару. I адбывалася гэта з хуткасцю, за якой
не паспявала вока.
— Агню! — не сваiм голасам закрычаў лейтэнант дзяржбяспекi.
Ударыла толькi адна бруя, аднак i гэтага аказалася дастаткова — гаручая
сумесь саванам ухутала чужынца...
Хейфец выдыхнуў, пасля чаго прыклаў да твару жменю снегу. I адкуль
толькi гэты вырадак узяўся? I хто гэта наогул такi?
Лаянка i частыя воплескi стрэлаў прымусiлi сэрца лейтэнанта звалiцца ў
прорву забыцця. Нават не падымаючы галавы, Хейфец мог з упэўненасцю
сказаць, што чужынец жывы. I як такое толькi магчыма?
Лейтэнант падняў МР-38, аднак стрэлiць не паспеў — асляпiла ўспышка на
мiльён свечак, а затым сын тытана Япета i Клiмены Атлант апусцiў на Хейфе
ца купал неба...
Оберлейтэнант не памёр. I нават не страцiў прытомнасцi. Але весцi бой
больш не мог — рукi i ногi не слухалiся, пазваночнiк нiбы патрапiў пад пяцiве
жавы танк Т-35, з галавы адпампавалi ўсё паветра...
Снег, платы, хаты, дрэвы, неба чамусьцi зрабiлiся крывава-чырвонымi. Та
кiм жа колерам налiўся i пiсталет-кулямёт.
Хейфецу зусiм не да месца падумалася, што вiной усяму — крыўда. Нават
не яго ўласная, а тых, для каго ўказам iмператрыцы Кацярыны II Аляксееўны
Вялiкай была праведзена «рыса пастаяннай яўрэйскай аселасцi». Усе iх дзе
яннi дыктавалiся помстай за знявагу.
I гэтая помста неапраўдана зацягнулася...
З усёй спецгрупы застаўся адзiн толькi яе камандзiр. Лейтэнант дзяржбяс
пекi адхiлена назiраў, як сяляне, не баючыся, абступiлi чужынца. Так у чаканнi
падарунка Дзеда Мароза атачаюць дзецi...
Мясцовыя нешта казалi чужынцу, i ён разумеў iх. I не проста разумеў, але
яшчэ i адказваў, не адкрываючы бязгубага рота.
Хейфеца накрыла iстэрыка. Помста адбылася. Аднак зусiм не такой яна
ўяўлялася лейтэнанту дзяржбяспекi...
А дрэйдл працягваў набiраць абароты, пакуль не заняў сабой увесь Су
свет...
19-24 снежня 2017 г.
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Аўтобус №18
Злы вецер бiзуном ударыў па аргшклу, прымусiўшы Маргарыту Верас туза
нуцца ды мацней прыцiснуць да грудзей плюшавую цацку. У шчылiны сыпаўся
снег i заляталi кроплi дажджу. Ад доўгага стаяння на мокрай плiтцы мерзлi
ногi. Вось толькi сядзець на вузкай лаве — яшчэ горш.
— Табе холадна, Зайка? — дзяўчынка расшпiлiла куртку i сунула цацку за
пазуху. — Пацярпi, хутка будзем дома. Я зраблю нам чай з малiнай. Табе
нельга хварэць — ты слабы.
Хутка цямнела, а аўтобуса да гэтага часу не было. Пяцiкласнiца не веда
ла, колькi часу, — акумулятарная батарэя ў старэнькiм мабiльным тэлефоне
разрадзiлася. Спытаць у мужчыны, якi драмаў на лаўцы i ад якога смярдзела
вiном, ды занятых выключна сабой двух падлеткаў, Верас пасаромелася. А
больш нiкога на прыпынку не было.
— Хутчэй бы ён прыйшоў! — ад дрыжыкаў дзяўчынка пачала прытанцоў
ваць.
Пасля смерцi бабулi — самага любiмага пасля мамы чалавека — пяцiклас
нiцу забiрала са школы мацi. Але сёння яна патэлефанавала i сказала, што
затрымаецца. Швейная фiрма атрымала тэрмiновую замову, i сысцi з працы
было нельга. Iнакш маму маглi звольнiць. Разлiчваць на бацьку не прыходзi
лася — гарэлка заўсёды стаяла ў яго на першым месцы.
— Прынцэска, едзь дадому сама, — загадала мама зрывiстым ад трывогi
голасам. — Сядзеш на сорак чацвёрты аўтобус. Давядзецца, праўда, трохi
прайсцiся. Трымайся на вачах у людзей i нiчога не бойся. Калi што — тэле
фануй мне.
Прынцэскай Маргарыту назвала бабуля. Вельмi ўжо дзяўчынцы падабалiся
размалёўкi з малюначкамi казачных прынцэс. А ў сукенцы, падоранай дзяду
лем i бабуляй на пяць гадоў, яна была як самая сапраўдная прынцэса. Такой
прыгожай не мелася нi ў каго ў яе дзiцячым садку.
Першая самастойная паездка...
Сэрца калацiлася аб рэбры, як вольная птушка, якая рвецца з клеткi. Рукi
дрыжалi. А яшчэ хацелася есцi. На жаль, крамка была зачынена, а да магазiна
iсцi далёка.
Мiма прыпынку цяклi аўтамабiлi. Верас зайздросцiла пасажырам — у сало
не было цёпла, светла i суха. I галоўнае — нi кропелькi не страшна.
— Калi я вырасту, таксама куплю сабе машыну, — пяцiкласнiца пацягнула
ўверх замок курткi. Як жа холадна. Нiколi раней дзяўчынка не вярталася дадо
му адна так позна. У мамы атрымалася патэлефанаваць толькi праз паўгадзi
ны пасля заканчэння ўрокаў. Увесь гэты час Верас прастаяла ля акна побач
з гардэробам, зайздросцячы тым, за кiм прыходзiлi мацi. Цi бабулi... Кагосьцi
забiралi абодва бацькi. Якiмi ж шчаслiўчыкамi былi такiя вучнi.
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У суседзяў па пад'ездзе сваiх праблем хапала, настаўнiкi выхоўвалi ўлас
ных дзяцей, мамчыны знаёмыя ўсе былi занятыя. Прасiць сяброў таты — без
сэнсу. Хто для iх Маргарыта? Нап'юцца i заснуць, як мужчына, каторы прыва
лiўся да рэкламнага постэра, не заўважаючы нi холаду, нi дажджу са снегам.
Дзе ж той аўтобус?
Пяцiкласнiца, падтрымлiваючы цацку дзвюма рукамi, у каторы раз асця
рожна падышла да праезнай часткi ў надзеi ўбачыць доўгачаканы транспарт.
Нiчога, толькi паток легкавых i грузавых аўтамабiляў.
Яшчэ праз паўгадзiны на вочы дзяўчынкi навярнулiся слёзы. Чаму аўтобус
так доўга не едзе? Няўжо адбылася аварыя?.. Верас было холадна, страшна i
самотна — п'яны мужчына, пагойдваючыся i нешта мармычучы сабе пад нос,
сышоў, падлеткi не сталi чакаць тралейбуса i з'ехалi на маршрутным таксi.
У дзяўчынкi быў з сабой рубель, якi мама дала на салодкае, аднак пяцiклас
нiца не ведала, якая «маршрутка» можа давезцi яе да дому. А спытаць няма
ў каго.
Калi б акумулятарная батарэя не разрадзiлася, Маргарыта патэлефанава
ла б маме i пра ўсё даведалася.
Дзяўчынка выцерла азяблай далонькай слёзы i пачала калыхаць цацку, ня
гучна запеўшы бабулiну калыханку:
— Купалiнка, купалiнка, цёмная ночка, цёмная ночка, дзе ж твая дочка?
Вецер шкуматаў куртку, цягнуў за заплечнiк з феямi вiнкс, стараўся адшукаць
шчылiну, каб адабраць апошнiя драбкi цяпла. Пяцiкласнiца хуталася i прытупва
ла. Пры думцы аб бабулi засумавала. Чаму любiмыя людзi сыходзяць? Спачат
ку — дзядуля, а праз год i бабуля. Засталася адна толькi мама.
Скрозь слёзы адубелая пяцiкласнiца не адразу ўсвядомiла тое, што да пры
пынку нарэшце пад'ехаў аўтобус. Не сорак чацвёрты — на табло-iнфармата
ры свяцiлiся лiчбы 1 i 8. Але, можа быць, ён таксама едзе ў бок дома?
На хаду, хаваючы цацку ў заплечнiк (не хапала толькi страцiць яшчэ i Зай
ку), дзяўчынка заскочыла на прыступку пярэднiх дзвярэй i, заiкаючыся ад хва
лявання i дрыжыкаў, звярнулася да вадзiцеля:
— А вы едзеце на Кляновую, чатырнаццаць?
Вадзiцель прамаўчаў. У бок пяцiкласнiцы ён нават не паглядзеў. Напэў
на, не пачуў: рухавiк працаваў занадта гучна, ды i ад аўтамабiляў шуму было
шмат.
— Вы едзеце на Кляновую, чатырнаццаць? — паўтарыла дзяўчынка гучней.
I тут дзверы без папярэджання пачалi закрывацца. Спалохаўшыся, Верас
нырнула ў салон. Створкi за яе спiной пстрыкнулi, як велiзарныя скiвiцы, i аў
тобус стаў набiраць хуткасць.
— А гэты аўтобус едзе на Кляновую, чатырнаццаць?
У салоне сядзелi i стаялi некалькi чалавек, аднак нiхто не адказаў. Мужчы
ны i жанчыны працягвалi тарашчыцца ў вокны, як быццам у iх паказвалi нешта
цiкавае. Але там былi толькi цёмна-шэрыя i чорныя дамы.
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— Калi ласка, скажыце, мы прыедзем на Кляновую вулiцу, дом нумар ча
тырнаццаць? — школьнiца падвысiла голас. Адказу зноў не было. Пасажыры
нагадвалi манекены — у магазiне, дзе мама купляла Маргарыце кофту, былi
такiя ж. Нерухомыя пластыкавыя фiгуры з нiчога не выказваючымi тварамi.
Страх ледзяной рукой сцiснуў сэрца дзяўчынкi i пацягнуў яго ў нiз жывата.
Пасажыры выглядалi як нежывыя.
Так не бывае!
Нiхто не стане вазiць мерцвякоў па горадзе. Нябожчыкi павiнны ляжаць у
зямлi. Як ляжаць дзядуля з бабуляй.
А аўтобус ехаў усё хутчэй i хутчэй — усе светлафоры чамусьцi гарэлi зялё
ным. I ехаў зусiм не туды, куды было патрэбна Верас.
Пяцiкласнiцу кiнула ў гарачыню. Горад яна ведала вельмi дрэнна. Дзяўчын
ка падскочыла да кабiны i прынялася бiць далонькай па зачыненаму вакну. З
горла вырваўся крык:
— Выпусцiце мяне, калi ласка! Мне трэба ў iншы бок!
Вадзiцель у люстэрку задняга вiду выскалiўся, i дзяўчынка ў жаху адско
чыла. На яе глядзеў шкiлет у абшарпанай клятчастай кашулi. Гнiлая скура
звiсала лахманамi, адно вока боўталася на тонкай нiтачцы нерва, з другога
сачылiся гной i кроў. Страшней за ўсё былi бялявыя чарвякi, якiя мiтусiлiся ў
ноздрах...
Каленкi затрэслiся, i Верас, не памятаючы сябе ад страху, адхiснулася. Ва
дзiцель, як нi ў чым не бывала, працягваў усмiхацца, дэманструючы жоўтыя
крывыя зубы. I цiснуў на газ — будынкi лiтаральна праляталi мiма аўтобуса.
— Ой, мамачка... — пiскнула пяцiкласнiца i падалася назад, не ў сiлах ада
рвацца ад чэрапа, якi шчэрыўся, i над якiм вiлiся велiзарныя чорныя мухi. Яны
здавалiся такiмi вялiкiмi, што iх лёгка можна было прыняць за крумкачоў. Не
каторыя з iх лянiва бiлiся ў шкло.
Шум ад жаночай сумачкi, якая ўпала на падлогу, прымусiў дзяўчынку здры
гануцца i азiрнуцца. Пасажыры абудзiлiся ад сну i пацягнулiся да яе. Iх рукi з
чорнымi пазногцямi былi падобныя на засохлыя каранi.
Чалавечага ў мужчынах i жанчынах не засталося нiчога.
— Матуля, дапамажы мне! — смурод ударыў па носе. Пяцiкласнiца кiну
лася да дзвярэй i паспрабавала адчынiць iх. З роўным поспехам яна магла
драпаць сцяну. Гумовы ўшчыльняльнiк прама на вачах зацвярдзеў настолькi,
што яго не ўзяў бы i нож. Парэнчы ашчацiнiлiся сотнямi вострых iголак. Па
брудным шкле пабеглi расколiны, якiя сталi металiчнай сеткай.
Не разарваць.
Хваля жаху накрыла Маргарыту з галавой. Сэрца грукатала з такой вар'яц
кай хуткасцю, нiбы збiралася праламаць грудную клетку.
Азiрацца было не варта — пасажыры iшлi да дзяўчынкi. Перасоўвалiся яны
не без цяжкасцi. Быццам маленькiя дзецi, якiя робяць першыя крокi. Цi як ста
рыя, якiя забылiся на тое, як хадзiць...
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— Не чапайце мяне! — завiшчала Маргарыта, уцiскаючыся ў перагародку
вадзiцельскай кабiны. — Матуля, ты дзе? Выратуй мяне!
Аўтобус наляцеў на ямiну, i пасажыры павалiлiся, як кеглi. Пяцiкласнiцу кi
нула наперад, але яна паспела ўхапiцца рукамi за парэнчу. Праўда, пры гэтым
да крывi абадрала запясцi.
Горада за вокнамi не стала. Наколькi сягала вока, слалася агорнутая полы
мем пустыня. Гарэлi ў ёй косткi i чарапы. Iх было так шмат, што яны пакрывалi
пустыню тоўстым пластом i месцамi нават збiралiся ў цэлыя горы. Неба ад
крумкачоў i мух зрабiлася чорным.
Стала горача — Рыта iмгненна змакрэла, нiбы трапiла пад лiвень. Мухi па
чалi з падвоеным напорам бiцца ў шкло. I з кожным iмгненнем гэты дробны
стук толькi ўзмацняўся.
— Матуля, забяры мяне адсюль!
Мужчыны i жанчыны, зачапiўшыся поглядам за пяцiкласнiцу i пакiдаючы
на падлозе лахманы гнiлой плоцi, пачалi нязграбна падымацца. Дзяўчынка
закрыла рукамi вочы ў надзеi на тое, што мерцвякi знiкнуць... Аднак вярнуцца
на прыпынак не атрымалася. I тады Маргарыта пабегла — задняя пляцоўка
была вольнай ад пасажыраў. А яшчэ там мелiся дзверы...
Хтосьцi ўчапiўся ў заплечнiк, i пяцiкласнiца, завiшчаўшы яшчэ гучней, рва
нулася з усiх сiл. Шлейка не вытрымала i з гучным трэскам адарвалася. Дзяў
чынка паляцела на падлогу. Стукнулася балюча, але адразу ўскочыла.
— Зайка! — Маргарыта не магла кiнуць сябра аднаго ў бядзе. Так нельга!
Пяцiкласнiца згрэбла заплечнiк, прыцiснула яго да грудзей i, адхiнаючыся
ад лесу рук, пабегла па салоне. А той раптам стаў даўжэць — задняя пляцоўка
на вачах неслася прэч. Аўтобус расцягваўся як гумавы. Толькi ў мультфiльмах
гэта было смешна...
Дзяўчынка бегла, глытаючы слёзы i сутаргава сцiскаючы заплечнiк з Зай
чыкам. Толькi б не выпусцiць...
Аўтобус перастаў расцi гэтак жа нечакана — пяцiкласнiца наляцела грудзь
мi на сценку. Падручнiкi i цацка змякчылi ўдар, аднак Маргарыта ледзь устая
ла на нагах. А дзвярэй, да жаху дзяўчынкi, не аказалася.
Адзiн контур...
Мёртвыя пасажыры няўмольна насоўвалiся, а бегчы было няма куды —
задняе шкло пакрывала ўсё тая ж металiчная сетка. Ды i чым бы Маргарыта
разбiла шкло? Замест малатка на павуцiне разгойдваўся гiдкi злосны павук.
Усмешка вадзiцеля станавiлася ўсё шырэйшай, пакуль не заняла сабой
увесь гарызонт.
— Матуля, чаму ты не iдзеш? — пяцiкласнiца закрылася заплечнiкам у мар
най спробе спынiць Зло.
Гудзенне мух стала проста невыносным. Пад коламi трашчалi косцi i чара
пы, языкi агню раз-пораз лiзалi аўтобус, ад смуроду тухлых яек не было чым
дыхаць.
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Заплечнiк раптам пачаў варушыцца, а затым i зусiм вырваўся з рук. На пад
лозе пачаў падскокваць i куляцца. I рабiў гэта так спрытна, што Маргарыта,
якая сцiснулася ў камяк i прыкрывалася рукамi, тузанула за шнурок. Навошта?
Не ведала сама.
Гарлавiна расшпiлiлася, i з заплечнiка вылецеў асляпляльны блакiтны згус
так. Першымi патрапiлi пад удар мухi: Зайка (а менавiта ён сядзеў унутры) на
велiзарнай хуткасцi ўрэзаўся ў чорную хмару. Сотнi трупiкаў градам абсыпалi
ся на падлогу. Затым Зайка падрос i ўзяўся за пасажыраў.
Такога пяцiкласнiца не бачыла нават у мультфiльмах: Зайка наляцеў на
мужчын i жанчын, закруцiў iх у незвычайным танцы, стаў калашмацiць аб
столь, парэнчы i падлогу. Косткi i чарапы рассыпалiся ў пыл, клакi адзення i
плоцi ляцелi ва ўсе бакi...
— Зайка, ззаду! — не сваiм голасам закрычала дзяўчынка. Вадзiцель разбiў
шкло i, выбраўшыся з кабiны, накiраваўся ў атаку. З кожным крокам ён стана
вiўся большым — на косткi налiпалi мышцы, вытканыя з агню i дыму. Марга
рыта бачыла, як з мiльёнаў пустых вачнiц вырываюцца чорныя аблачыны i
ляцяць да аўтобуса, якi цяпер ехаў сам.
Зайка адшпурнуў апошняга пасажыра i адважна кiнуўся насустрач ворагу.
Яны сышлiся на сярэдзiне салона i пачалi люта калашмацiць адзiн аднаго.
Прагiналiся парэнчы, зрывалiся з мацаванняў крэслы, сыпалася шкло...
Дзяўчынка кусала вусны, перажываючы, што нiчым не можа дапамагчы
Зайку. Вадзiцель быў большы i цяжэйшы за яго, да таго ж у яго выраслi дзве
дадатковыя рукi...
Сутычка цягнулася i цягнулася — працiўнiкi, разумеючы, што прайграўшага
не будзе, бiлiся адчайна. Аднак, пазбаўлены падсiлкоўвання, Зайка неўзабаве
пачаў выдыхацца. Ён губляў кавалкi плюшу i сыходзiў яркай блакiтнай крывёю.
У нейкi момант вадзiцель падманным рухам павалiў Зайку i сеў на яго з
намерам разбiць галаву кулаком, якi пераўтварыўся ў молат. Пяцiкласнiца не
магла заставацца на месцы — сябру патрабавалася дапамога.
Маргарыта ўскочыла i ўдарыла вадзiцеля мабiльным тэлефонам. Прытом
насцi той не страцiў, аднак на iмгненне забавiўся , адкiдваючы дзяўчынку сва
боднай рукой.
Зайка вывернуўся i ўдарам лапы прабiў вадзiцелю грудзi. Пяцiкласнiца
бачыла ў Iнтэрнэце, як выбухае шалёны агурок. Вадзiцель лопнуў, абдаўшы
ўвесь салон пырскамi, якiя былi падобныя на нафту.
— Бабуля... — Маргарыта выцiснула з сябе ўсмешку. Над дзяўчынкай схi
лiўся Зайка з тварам бабулi. Ён беражлiва выцер дзяўчынцы твар i паклаў
лапу на лоб. Пяцiкласнiцы адразу палягчэла. — Ты вярнулася. Я так рада!
— Усё добра, Прынцэска. Больш цябе не пакрыўдзяць. Пасядзi. Зараз па
едзем дадому.
— I дзядуля тут? — узрадавалася Маргарыта. Ёй зусiм не здавалася дзiў
ным, што твар дзядулi наклаўся на твар бабулi. Старыя ўсмiхалiся.

— Хiба я мог пакiнуць сябра ў бядзе?
Пяцiкласнiцы стала хораша. Як даўным-даўно, калi бабуля i дзядуля яшчэ
былi жывыя.
Зайка паменшыўся i сеў за руль. Пакуль яны ехалi назад, дзяўчынка распа
вядала бабулi i дзядулю апошнiя навiны. За год iх назапасiлася вельмi шмат.
Снег i дождж у горадзе не спынялiся, у разбiтыя вокны ўрываўся халодны
вецер, але Маргарыта радавалася. Аўтобус стаў на бязлюдным прыпынку.
— А чаму мы не едзем дадому?
— Нам далей нельга, Прынцэска, — сумна сказала бабуля i змахнула слязу.
— Чаму нельга? Я хачу, каб вы засталiся!
— Прабач, Прынцэска.
— Тады можна нам з мамай да вас?
— Яшчэ рана. Але, даю табе слова, мы ўбачымся.
Зайка заструменiў блакiтным дымам.
— Бабуля, не сыходзь! — пяцiкласнiца заплакала i сцiснула Зайку ў абдым
ках у спробе ўтрымаць дым. — Калi ласка! Дзед! Стойце!
— Беражы Зайку, Прынцэска, — бабуля i дзядуля сплялiся ў двайную спi
раль. — Калi табе будзе дрэнна, ён зноў паклiча нас...
— Не, не сыходзьце!
Блакiтная спiраль растала ў паветры, а дзяўчынка апусцiлася на падлогу i
зарыдала ў голас.
— Прынцэска, я ледзь не звар'яцела! — мацi ўляцела ў салон i абняла
дачку.
— Усё добра, мамачка, — Маргарыта ўсмiхнулася.
У пярэднiх дзвярах, побач з вадзiцелем таксi, якi сцiскаў манцiроўку, стаяў
тата. Упершыню цвярозы.
14-17 мая 2018 года

Лёд
Мiжнародная касмiчная станцыя «Венецыя Катарына Дуглас Бернi» ча
мусьцi выклiкала ў iнспектара Дэпартамента пазаземных крымiнальных рас
следаванняў Ратаўта Сарвы асацыяцыю з выкiнутым на бераг кашалотам.
Магчыма, з-за адсека, якi разгерметызаваўся i пужаў сваiм падабенствам з
iрванай ранай.
Па меры наблiжэння трэмбакула «Solvognen-XI» да МКС станавiлiся адроз
нымi рознапамерныя абломкi, якiя плавалi вакол «Венецыi Катарыны Дуглас
Бернi». Сарва з паўзамi зрабiў некалькi лiчбавых фатаграфiй. На першы по
гляд, на ўнутраны выбух не падобна. Роўна, як i на атаку звонку.
Праверыўшы змесцiва чамаданчыка са следчым iнструментарыем, iнспек
тар дачакаўся стыкоўкi i праз герметычны стыкоўны перахаднiк перайшоў на
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борт МКС, дзе яго сустрэлi памочнiк капiтана, iнжынер-механiк i iнжынер-энер
гетык. Мужчыны нават не спрабавалi выглядаць бадзёра.
Як другi чалавек пасля капiтана, пачаў Сезар Вiльялобас:
— Хачу папярэдзiць, спадар iнспектар, што штучная сiла цяжару можа знiк
нуць у любы момант. Абломак ашалёўкi пашкодзiў цэнтрыфугу. Пакуль не
скончыцца рамонт, магчыма пазаштатнае кручэнне станцыi.
— Колькi часу зойме рамонт? — кручэнне «Венецыi Катарыны Дуглас Бер
нi» пагражала раскiдаць абломкi. Добра яшчэ, што труп зачапiўся за мачту.
— Цяжка сказаць, — пацiснуў плячыма Бедржых Шпрынгл. — Я адправiў
наверх усiх тэхнiкаў. Пастараемся даць рады як мага хутчэй, але канкрэтных
тэрмiнаў не назаву.
— Iншыя ахвяры, акрамя прафесара дэ Йонга, ёсць? — Сарва выцягнуў
планшэтны персанальны камп'ютар i адкрыў бланк новай справы.
— На шчасце, няма, — адказаў памочнiк капiтана, уводзячы Сарву да лаба
раторных модуляў. — У момант разгерметызацыi прафесар дэ Йонг знаходзiў
ся ў лабараторыi адзiн. Праводзiў аналiз даных радыёспектрометра «Мухi».
— «Мухi»?
— Даследчы зонд, — патлумачыў памочнiк капiтана. — У нас iх восем. Мы
з iх дапамогай вывучаем транснептунавыя аб'екты.
— Прычынай гiбелi прафесара дэ Йонга не магла паслужыць некантралюе
мая дэкампрэсiя, выклiканая сутыкненнем з мiкраметэарытам або касмiчным
смеццем, напрыклад? — адказы членаў экiпажа Сарва акуратна ўносiў у па
мяць ППК.
— Выключана, — запэўнiў Рычард Андэрвуд. — Карбiнавая сетка i ахоўны
экран не прапусцяць. Да таго ж, мы вядзем назiранне за подступамi да станцыi
ў рэжыме рэальнага часу.
— Вы маглi нешта прапусцiць.
— Памеры вочак не дазваляюць прасочвацца скрозь сетку аб'ектам, якiя
могуць нанесцi МКС хоць бы мiнiмальны ўрон. Прадбачачы вашае наступнае
пытанне, спадар iнспектар, адказваю: сетку праверылi. I неаднаразова. Нiякiх
дзiрак. Ахоўны экран не адключаўся.
— У раёне лабараторнага адсека не здзяйснялася нiякiх работ або выпра
баванняў?
— Не, — пакруцiў галавой памочнiк капiтана. — Доктар Катаякоскi строга
сочыць за выкананнем правiлаў бяспекi.
— Няма правiл без выключэння.
— Мне незразумелы ваш скепсiс, спадар iнспектар, — памочнiк капiтана
звёў бровы на пераноссi. — З гэтым у нас вельмi строга, запэўнiваю вас. Такiмi
рэчамi не жартуюць.
Мяркуючы па змрочных тварах членаў экiпажа, патрабавалiся тлумачэннi.
— Рэгламент патрабуе ад мяне адпрацоўваць усе вер... — скончыць Сарву
не ўдалося: падлога i столь нечакана памянялiся месцамi, а затым мужчыны
быццам патрапiлi ў шэйкер ва ўмелых руках бармэна.
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Сарва згрупаваўся, iмкнучыся прыкрываць галаву. Сутыкненнi з пластыка
вымi i металiчнымi паверхнямi атрымлiвалiся жорсткiмi. На шчасце, працягва
лася дзiкае кручэнне нядоўга.
— Ненавiджу гэта паскудства! — пазелянеламу iнжынеру-энергетыку спат
рэбiлася дапамога Сарвы i памочнiка капiтана, каб падняцца. Андэрвуд тры
маўся за локаць i моршчыўся ад болю. На iлбе Вiльялобаса брыняў гуз. — Ка
лi ж нарэшце адрамантуюць гэтую чортавую цэнтрыфугу?
— Магло быць i горш, — усмiхнуўся iнжынер-механiк. — Спадар iнспектар,
як вы?
— Са мной усё ў парадку, спадар Шпрынгл. Дзякую вам за клопат... Спада
ры, — звярнуўся да памочнiка капiтана i iнжынера-энергетыка Сарва, — вам
варта паказацца лекару. I як мага хутчэй. Мяркую, спадар Шпрынгл здолее
ўвесцi мяне ў курс справы.
Памочнiк капiтана кiўнуў, i пацярпелыя сышлi.
— Revenons а nos moutons. Працягнем, — супрацьударны корпус i небiткi
экран дазволiлi планшэтнаму персанальнаму камп'ютару ацалець. — Скажы
це, спадар Шпрынгл, у лабараторным адсеку нiшто не магло выбухнуць?
— Там няма чаму выбухаць, спадар iнспектар. Камп'ютары, прынтары, кры
нiцы бесперабойнага сiлкавання, стабiлiзатары напружання, капiравальны
апарат i iншае камп'ютарнае абсталяванне. Максiмум шкоды ад iх — гэта ка
роткае замыканне i пажар. Пранесцi што-небудзь у лабараторыю нумар два
наццаць можна толькi з дазволу доктара Катаякоскi. Ды i няма дзе на станцыi
ўзяць выбухоўку i вогненебяспечныя рэчывы. Профiль у нас не той.
— Калiдор да лабараторыi i яна сама аснашчаныя сiстэмай вiдэаназiрання?
— Iнфармацыя з камер паступае на цэнтральны пульт на капiтанскiм мос
цiку. Вiдэазапiсы захоўваюцца на працягу дваццацi чатырох гадзiн, калi не
будзе дадатковых указанняў ад доктара Катаякоскi. Хочаце паглядзець вiдэа
прама цяпер?
— Крыху пазней, спадар Шпрынгл. Пасля таго, як агледжу лабараторыю i
ўбачу цела. Прычыну смерцi прафесара дэ Йонга вызначылi?
— Разрыў лёгкiх i буйныя бурбалкi паветра ў крывi.
— I тое, i другое не пакiдала прафесару анiводнага шанцу выжыць, нават
калi дапамога падаспела б своечасова... — у планшэтным персанальным кам
п'ютары з'явiлася новая адзнака. — Ваш калега мог пайсцi на самагубства?
— Прафесар дэ Йонг? — iнжынер-механiк паглядзеў на Сарву як на чала
века, якi сказаў сусветнае глупства. — Нiколi. Ён быў занадта захоплены на
вукай. Вам Вiльялобас i Андэрвуд тое ж самае скажуць. Хто заўгодна, толькi
не прафесар дэ Йонг! Не, не i яшчэ раз не.
— У яго былi ворагi?
— Я хутчэй паверу ў тое, што Сонца круцiцца вакол Зямлi, спадар iнспектар,
чым у тое, што прафесар дэ Йонг мог выклiкаць у кагосьцi антыпатыю. Наймiлы
чалавек!.. Звярнiце лепш увагу на зварныя швы. Дакладней, на iх якасць.
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— Лiчыце, справа ў вытворчым браку, спадар Шпрынгл?
— Больш проста няма чаму быць прычынай.
Мужчыны спынiлiся перад герметычнай перагародкай, якая адрэзала ка
лiдор ад лабараторыi. Сарва прытулiўся да ўстаўкi з алюмасiлiкатнага шкла.
Уваход у лабараторыю замыкаўся звычайнай крэмальернай засаўкай.
— Прафесар дэ Йонг працаваў без асiстэнтаў?
— Ён не любiў турбаваць людзей па начах, спадар iнспектар. У прафесара
дэ Йонга не было выразнага працоўнага графiка.
— Праводзьце мяне да атмасфернага шлюзу, спадар Шпрынгл.
Надзеўшы беласнежны скафандр, — сiмбiёз EMU i Biosuit, — Сарва пакi
нуў станцыю. Чаравiкi з магнiтнай падэшвай надзейна фiксавалi iнспектара
на ашалёўцы, а ручныя магнiтныя захопы дазвалялi перасоўвацца ў любым
кiрунку. Галоўнае, каб фал не заблытаўся.
Адлегласць памiж корпусам i ахоўным экранам моцна абмяжоўвала манеўр,
i на тое, каб дабрацца ад пашкоджанага сегмента, у Сарвы сышло больш ча
су, чым ён планаваў.
З лабараторыi выцягнула ўсё, што не было замацавана, з-за чаго адсек
здаваўся голым. Сарва адшпiлiў фал — пры кручэннi страховачны трос мог
захлiснуцца i на шыi, а затым забраўся ў лабараторыю, дзе прыступiў да агля
ду, радуючыся магчымасцi правесцi выпрабаванне эксперыментальнага пры
бора — палеафонаграфiчнага гуказдымальнiка.
— Што скажаце, спадар iнспектар? — пацiкавiўся памочнiк капiтана, калi
Сарва вярнуўся на борт. Прысутнiчаў таксама iнжынер-энергетык, з такiм жа
халодным кампрэсам. — Брак зварнога шва?
— Festina lente, спадар Вiльялобас. Паспешныя высновы вельмi часта пры
водзяць да фатальных памылак. Дзе труп?
— Мы трымаем цела на трэцяй грузавой платформе.
— I запрасiце, калi ласка, бартавога медыка.
Прафесара дэ Йонга клапатлiва прыкрылi бледна-сiняй медыцынскай прас
цiнай. Сарва адкiнуў яе. Рукi, ногi, жывот i ягадзiцы ўсё яшчэ заставалiся павя
лiчанымi. Скрозь скуру, якая мела сiнюшнае адценне, праглядалiся лопнулыя
капiляры. Атрымаў навуковец i ўльтрафiялетавыя апёкi.
— Вы хацелi бачыць мяне, спадар iнспектар? — лекара, якога суправаджаў
iнжынер-энергетык, вiдавочна накiравалi на «Венецыю Катарыну Дуглас Бер
нi» адразу пасля iнтэрнатуры.
— Правядзiце аўтапсiю, спадар Салiх, — прозвiшча Сарва прачытаў на
тэкстыльнай нашыўцы на грудзях бартавога медыка.
— Ёсць неабходнасць?
— Рэгламент, — пазбег падрабязнасцяў Сарва.
— Добра, спадар iнспектар, я зраблю афiцыйную выснову пра смерць. —
Лекару яшчэ трэба было навучыцца кiраваць сваiмi эмоцыямi. Не спадаба
лася.
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— Спадар Вiльялобас, а зараз я хацеў бы паглядзець вiдэазапiсы, якiя ты
чацца разгерметызацыi лабараторыi нумар дванаццаць.
Члены экiпажа з'явiлiся ў калiдоры, якi вёў да лабараторыi, толькi пасля
таго, як адбылася разгерметызацыя. Нiякай панiкi i разгубленасцi — кожны
ведаў, што яму трэба рабiць. Вiдэазапiс з камеры ў самой лабараторыi па
цвярджаў словы iнжынера-механiка.
— Я ж казаў, што ўся справа ў браку шва, — не прамiнуў нагадаць Шпрынгл.
Яго калегi закiвалi.
— Спадарства, вы можаце вярнуцца да сваiх абавязкаў, — Сарва не стаў
удавацца ў дыскусiю. — А я займуся сiстэматызацыяй запiсаў... Спадар Вiлья
лобас, калi вас не абцяжарыць, праводзьце мяне да медыцынскага пункта.
— Вам кепска, спадар iнспектар?
— Хачу сёе-тое высветлiць.
Iнжынер-механiк страсянуў галавой. Затым яшчэ раз, прымушаючы пада
зраваць, што звар'яцелае кручэнне адбiлася i на iм. Аднак усмешка развеяла
ўсе сумневы.
Па дарозе памочнiк капiтана паказаў Сарву выдзелены яму жылы бокс.
— А, гэта вы, спадар iнспектар... — пры з'яўленнi Сарвы бартавы медык
уцiснуў недакурак у металiчную попельнiцу i разагнаў дым. — З афiцыйным
заключэннем давядзецца пачакаць.
— Нешта не так, спадар Салiх? — насцярожыўся Сарва.
— У прафесара дэ Йонга быў асматычны шок.
— Вы ўпэўнены, спадар Салiх?
— Сумняваецеся ў маёй кампетэнцыi, спадар iнспектар?.. I дарэмна. Мне,
можа быць, i не хапае медычнай практыкi, аднак ведаў — звышдастаткова!.. Ка
лi ўсё яшчэ не верыце мне, зiрнiце самi. — Лекар павярнуў да Сарвы манiтор.
Разбурэнне клетак было ў наяўнасцi. А гэта азначала, што...
— Папрашу вас трымаць усё ў таямнiцы, спадар Салiх.
— Зарба! Сярод нас блукае забойца.
У жылым боксе Сарва падключыў гуказдымальнiк да ноўтбука i запусцiў
праграму расшыфроўкi слядоў акустычных хваль. Вiбраакустычны сiгнал
атрымаўся выразным, але iнспектара ён збянтэжыў. Нешта было не так.
Сарва надзеў навушнiкi i пачаў перамотваць гукавую дарожку наперад-на
зад, раз-пораз адбiваючы клавiшу прабелу. Нiчога падазронага...
Тады чаму iнтуiцыя пярэчыць такой выснове?
Толькi праз паўгадзiны, выкарыстаўшы пасекундны рэжым прайгравання,
iнспектар нарэшце атрымаў адказ.
Даўшы сабе нейкi час адпачыць, Сарва выцягнуў камунiкатар.
— Спадар Вiльялобас, запрасiце, калi ласка, да мяне Андэрвуда i Шпрынг
ла. I самi падыходзьце.
Памочнiк капiтана не стаў задаваць дадатковых пытанняў, а праз чвэрць
гадзiны разам з iнжынерам-механiкам i iнжынерам-энергетыкам пераступiў
парог бокса.
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— Прафесара дэ Йонга забiлi, — паведамiў Сарва, уважлiва назiраючы за
рэакцыяй членаў экiпажа, але нi адзiн з мужчынаў нiчым сябе не выдаў. —
Злачынца выкарыстаў арыгамi-бот, апрацаваны нанатэхналагiчным спрэем
«Vantablack», якi паглынае амаль сто працэнтаў трапiўшага на яго выпрамень
вання, i разак з фулерытавым напыленнем. Нiякага браку шва — арыгамi-бот
ускрыў лабараторыю нумар дванаццаць, пакiнуўшы толькi тонкi пласт, якi вы
цiснула цiскам паветра, i пайшоў за некалькi секунд да разгерметызацыi. Пра
фесар дэ Йонг не мог выжыць — тэрмарэгулюючае адзенне не разлiчана на
звышэкстрэмальны холад.
— Пачакайце, спадар iнспектар, — страпянуўся памочнiк капiтана. — А хiба
прафесар дэ Йонг памёр не ад разрыву лёгкiх?.. Якое яшчэ замярзанне? У
вакууме цяпло адводзiцца павольна.
— Злачынца выкарыстаў бомбу, ядзерная рэакцыя ў якой прайшла з па
глынаннем цяпла. Яна спрацавала, як толькi цiск у лабараторыi ўпаў. Памiж
разгерметызацыяй i выбухам прайшло менш за секунду.
— Дапусцiм, — прыняць дадзенасць аказалася нялёгка. — Але як бомба
трапiла ўнутр?
— Пры лiквiдацыi непаладак, спадар Вiльялобас, — погляды прысутных
спынiлiся на iнжынеры-энергетыку. Андэрвуд збялеў. — Нi прафесар дэ Йонг,
нi яго асiстэнты нiчога не западозрылi. Што можа быць больш натуральным за
рамонтныя работы?.. Ускрываць адсек уручную — нязручна, няма дзе развяр
нуцца. Ды i небяспечна — струмень паветра можа шпурнуць на ахоўны экран.
З forum delicti, месца злачынства, хутка не ўцячы, працяглая адсутнасць з вя
лiкай доляй верагоднасцi можа быць заўважаная...
— Гэта не праўда! — дрыготкiм голасам закрычаў iнжынер-энергетык. — Я
нiкога не забiваў!
— Застаецца толькi арыгамi-бот, — працягнуў Сарва. — Я знайшоў у кас
мiчным пылу на ашалёўцы сляды ад пасадачных апор... Злачынцу абавязко
ва патрабавалася гарантавана забiць прафесара дэ Йонга — пры звычайнай
разгерметызацыi верагоднасць выжыць даволi высокая. Труп павiнен быў
прагрэцца ля ахоўнага экрана, што дазволiла б замесцi сляды. Але... Заўсёды
можа ўмяшацца выпадковасць. Калi б цела не зачапiлася за мачту...
— Дапусцiм, — паўтарыў памочнiк капiтана, косячыся на ашаломленага iн
жынера-энергетыка. — Але як злачынец мог кiраваць ботам ва ўсiх на вiду?
— Для андроiда гэта нескладана, спадар Вiльялобас.
— Якi я вам андроiд? — абурыўся Андэрвуд. — Я — чалавек! Чалавек!.. Ды
i з-за чаго мне забiваць прафесара?
— Iлжывыя ўспамiны. Хоць я не выключаю i сiстэмны збой.
— Лухта нейкая!.. Спадар Вiльялобас, няўжо вы ва ўсё гэта верыце?.. Ска
жыце ж яму, што нiякi я не андроiд!
На iнжынера-энергетыка было шкада глядзець.
— Вы — не, спадар Андэрвуд. А вось спадар Шпрынгл...
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— У нас што сёння — свята шызафрэнii? — нахмурыўся iнжынер-механiк.
— Цi вам нядужыцца, спадар iнспектар?
— У андроiдаў не бывае галавакружэння, спадар Шпрынгл, бо гэта iлюзiя,
якая выклiкаецца iнэрцыйнасцю вестыбулярнага апарата. Вы — адзiны, на
кiм нiяк не адбiлася пазаштатнае кручэнне «Венецыi Катарыны Дуглас Бернi».
Калi б вы былi чалавекам, вадкасць унутры паўкругавых каналаў цiснула б на
купалы, а тыя, у сваю чаргу, на клеткi-рэцэптары. Гэта ў чалавека пасля таго,
як спыняецца кружэнне, вадкасць па iнэрцыi працягвае рух па ранейшай тра
екторыi. Мозг андроiда не ўспрымае цiск вадкасцi як працяг кружэння.
— Зрэшты, нашто было канцэнтраваць увагу на якасцi зварнога шва?.. За
надта прамалiнейна для чалавека-злачынцы. Ну i, нарэшце, вашы вочы, спадар
Шпрынгл. Шмат вы бачылi людзей, здольных трансляваць зрэнкамi белы шум?
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У гасцях у казкi-2:Кiднэпiнг
Мабiльны тэлефон нагадаў пра сябе ў самы разгар планёркi, калi старшыня
СВК «Белавежскi» перайшоў ад разносу трактарыстаў да раздачы «каштоў
ных» указанняў камбайнёрам.
Песля запнуўся на паўслове i грозна паглядзеў на Цiмафея Сцiбрака. Вадзi
цель паспешлiва палез у кiшэню шорт, наракаючы на тое, што забыўся адклю
чыць гук. Выклiк паступiў па «скайпе». Абанент быў невядомы. Сцiбрак дакра
нуўся да пiктаграмы адбою, але працягнуць старшынi не ўдалося. Смартфон
зноў разрадзiўся легкадумнай мелодыяй.
— Сцiбрак! — ноткi раздражнення ў голасе Песлi не прадвяшчалi нiчога
добрага. Як i твар, якi налiваўся чырванню.
— Прабачце, Кандрат Емяльянавiч! — вадзiцель збiраўся было i зусiм вы
ключыць злашчасны тэлефон, аднак па запарцы пераблытаў пiктаграмы.
— Гой есi, немец! — узрадавана загарлапанiла варона, якая з'явiлася на
дысплеi. На яе шыi вiсеў масiўны залаты ланцуг, а пёры ўпрыгожвалi залатыя
пярсцёнкi. — Маю архiважны гешэфт да цябе.
— Мне трэба выйсцi! — Сцiбрак лiтаральна выскачыў у калiдор. — Я такса
ма рады цябе бачыць, Анжыалета! Што здарылася?
— Алярм! — пракартавiла варона, схапiўшыся крыламi спачатку за галаву,
а затым i за сэрца. — Нахабна выкрадзена Баба-Яга! Казцы капец!
— Супакойся, Анжыалета!.. Ты ўпэўненая, што Бабу-Ягу сапраўды выкралi?
— Стопудова! Будзь iнакш, старая карга даўным-даўно б вярнулася... Толь
кi ты можаш дапамагчы, немец! Ты ж — герой!
— Як жа я вам дапамагу?
— Зараз накалдую табе партал, — варона знiкла з кадра, каб праз некалькi
iмгненняў вярнуцца з мятлой. — Гэй, шапка блыхастая, што казаць патрэбна?

84
— Ignibus... aqua... aeris... terra... — данёсся прыглушаны голас чорнага ка
та. — Spiritus... Potentia...
— Бяры свае чароўныя калёсы i ветрам ляцi ў казку, немец! I паспяшайся,
пакуль Явь, Правь i Навь не памянялiся месцамi.
Сцiбрак сутыкнуўся з няпростым выбарам — напляваць на ўборачную кам
панiю i гарантавана вылецець з працы па артыкуле, цi чакаць заканчэння пра
цоўнага дня, тым самым рызыкуючы жыццём Бабы-Ягi.
— Чаго галаву пярстамi чэшаш? Цi ў лазнi год не быў?.. Збiрайся хутчэй!
Мучыцца выбарам вадзiцелю не прыйшлося — дубовыя дзверы кабiнета
старшынi СВК расчынiлiся, i адтуль з палёгкай на тварах высыпалi калегi па
цэху.
Сцiбрак першым схапiў дарожны лiст i заскочыў у кабiну МАЗа. Пад кар
тавае мармытанне Анжыалеты грузавiк рэзка стартаваў, каб праз нейкi час
уехаць у партал.
Мясцовасць адразу змянiлася — МАЗ акружаў дрымучы лес, якi бывае
толькi ў казках i Белавежскай пушчы. Нiякiх указальнiкаў не мелася, аднак ва
дзiцель цвёрда ведаў, што сцежка абавязкова выведзе яго да хаты Бабы-Ягi.
Так яно i адбылося.
— Цябе толькi за Маранай пасылаць, немец! — у чаканнi Сцiбрака Анжыа
лета размясцiлася на печным комiне i нервова пыхкала люлькай. — Адно сло
ва — араты!.. Гэй, шапка блыхастая, iдзi, паказаннi даваць будзеш. Дазнаўца
прыйшоў.
З хаты выйшаў чорны кот, якi лiў слёзы. Далятаўшы ад яго ўстойлiвы пах
настойкi валяр'яны лiтаральна валiў з ног.
— На каго яна мяне пакiнула?.. — варона спынiла галашэнне ўдарам па
карку. Погляд ката стаў больш асэнсаваным.
— Па справе кажы!
Са слоў чорнага ката вымалёўвалася наступная карцiна: Баба-Яга адпра
вiлася за жабiнымi лапкамi, страусiным гуана i вушамi кажаноў суткi назад i з
тых часоў больш яе не бачылi. Пошукi, прынятыя сiламi ваўкоў, павукоў, жаб
i крумкачоў нiчога не далi.
— Што ж яна ступу i памяло не ўзяла?
— Ды Пярун яго ведае, — пацiснуў плячыма чорны кот i зноў расплакаўся.
— Анжыалета, а каму можа быць выгадна выкраданне Бабы-Ягi? — рабiць
нататкi на бяросце вышчэрбленным кухонным нажом, больш падобным на
мачэтэ, аказалася нязручна, i вадзiцель паспадзяваўся на сваю памяць.
— Многiя Бабу-Ягу звесцi са свету хочуць. I Кашчэй Бессмяротны, i Сатон
Д'ябальскi, i Зюзя Паазёрскi. «Бязмежнiкi» вядомыя, а Баба-Яга парадак лю
бiць. Правiльна я кажу, шапка блыхастая?
— Мяў!
Сцiбрак меў слабое, падкрэсленае з фiльмаў пра Шэрлака Холмса, уяўлен
не пра тое, што трэба рабiць. I зусiм не ўяўляў, як ён павядзе расследаванне.
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— А дэтэктываў або оперупаўнаважаных у вас няма?
— Адкуль iм узяцца, немец? — чмыхнула варона, пахаваўшы надзеi вадзi
целя. — Гэта ж — казка. Тут усё вырашаюць героi. Так што, сцяг табе ў рукi! I
барабан на шыю! Магу яшчэ нагой пад азадак даць.
У кiнафiльмах усё пачыналася з агляду месца злачынства. За яго адсут
насцю Сцiбрак вырашыў апытаць патэнцыйных выкрадальнiкаў на прадмет
наяўнасцi ў iх алiбi. Варона зноў узяла на сябе ролю гiда.
— Табе не цяжка ўсё гэта насiць, Анжыалета?
— Iмiдж патрабуе ахвяр! — варона дастала насоўку i прынялася старанна
палiраваць ланцуг.
Не прайшло i гадзiны, як МАЗ пад'ехаў да каванай брамы замка Кашчэя.
Крэпасную сцяну ўпрыгожвалi конскiя i чалавечыя чарапы. Нядоўга думаючы,
Анжыалета схапiла манцiроўку i пачала з усёй дуры ляпаць ёй па жалезе. Гру
кат узняўся такi, што i мёртвыя б прачнулiся.
— Чаго трэба? — дубцы склалiся ў незадаволены твар з адбiткам дыс
трафii.
— Адчыняй, бастрад, пакуль мы на Чорную гару за iголкай не з'ездзiлi!
Насустрач вадзiцелю i вароне выйшаў стары-»божы дзьмухавец» у гумо
вых ботах, саламяным капелюшы i фартуху ў гарошак, з садовымi нажнiцамi
ў руках.
— Гэта i ёсць той самы Кашчэй Бессмяротны? — асалапеў Сцiбрак, якi
прадстаўляў сабе вечнага антаганiста Дабра зусiм iнакш. У паветры быў раз
лiты водар руж, ад якога закружылася галава.
— Ён самы, — кiўнула Анжыалета. — Злыдзень, якiх пашукаць трэба... Ка
жы, варажына, куды падзеў Бабу-Ягу? А iнакш я за сябе не ручаюся!
— Смею запэўнiць вас, спадары, што да знiкнення глыбокапаважанай Ба
бы-Ягi я не маю нiякага дачынення. Я поўнасцю «завязаў» са злачынным мiну
лым, каб прысвяцiць увесь свой час дэкаратыўнаму садоўнiцтву. Нав'i могуць
пацвердзiць!
Жывыя мерцвякi, быццам па камандзе, закiвалi. Яны ўсе, без выключэння,
былi ўзброены садовым iнвентаром.
— La beaute sauvera le monde! — абвясцiў Кашчэй Бессмяротны. — Больш
нiякага гвалту. Мамай клянуся!
— Не веру я яму! — заявiла варона, як толькi МАЗ пакiнуў далёка ззаду
замак Кашчэя.
— Чаму гэта?
— Такiя нiколi не мяняюцца. Увесь яго пацыфiзм лiпавы, толькi для таго,
каб адцягнуць нашу ўвагу... Ля таполi направа, да палацавага комплексу Зюзi
Паазёрскага. Немец, а ў цябе лыжы на калёсы ёсць?
— Навошта яны мне летам? — здзiвiўся Сцiбрак.
Як аказалася, былi патрэбныя — ужо праз паўтары сотнi метраў пасля па
вароту на сцежцы з'явiлася галалёдзiца, а дрэвы збялелi ад iнею. Неўзабаве
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ад зелянiны засталiся адны толькi ўспамiны — усё вакол завалiла снегам, а
сцежка стала нагадваць трасу для бабслея.
Вадзiцель падняў шкло i ўключыў на максiмум печку, аднак гэта дапамагло
мала — па меры наблiжэння да складзенага з ледзяных блокаў палаца тэмпе
ратура працягвала падаць. Шорты, кашуля з кароткiм рукавом i басаножкi нiяк
не маглi выратаваць ад холаду. Варона сцягнула з крэсла чахол i захуталася
ў яго, адразу стаўшы падобнай на старажытнаегiпецкую мумiю.
У адрозненне ад замка Кашчэя Бессмяротнага, палац Зюзi Паазёрскага
агароджы не меў. Будынак ахоўвалi брутальнага выгляду снегавiкi з метровай
даўжынi ледзяшамi.
— Гэй, адмарозкi, гаспадара клiчце! — гаркнула варона.
— Паслухай, Анжыалета, цi не занадта бесцырымонна ты да iх звяртаеш
ся?.. Не баiшся, што дадуць па шыi? Глядзi, якiя бугаi.
— Чаго мне iх баяцца, калi я з героем? — здзiвiлася варона. — Табе ж — пе
раможцу драконаў — раскiдаць гэтых пачвар як раз плюнуць!.. Ды й што яны
нам зробяць, калi на нашым баку Праўда?
— Хто пасмеў адарваць мяне ад найвялiкшай асалоды — смакавання ма
розiва? — Снежны вiхор асеў, i поглядам Сцiбрака i Анжыалеты паўстаў пенсi
янер у футры, шапцы-вушанцы i валёнках. У правай руцэ ён трымаў пакрыты
блакiтнымi рунамi посах.
— Добры дзень, паважаны...
— Немец, блёкату аб'еўся? — У вароны акруглiлiся вочы. — Гэта Зюзя Па
азёрскi паважаны?.. Аспiд яшчэ той!
Спрытна выкруцiўшыся ад кiнутага ў яе Зюзем Паазёрскiм вялiзнай глыжкi,
варона схавалася за спiну Сцiбрака i адтуль закартавiла:
— Стоп! Я — пры выкананнi. Цi хочаш, каб слаўны волат Сцiбрак цябе ў
снежную бабу ператварыў? Гэта ён хуценька! Гэта яму раз плюнуць!
Зюзя Паазёрскi аж пачырванеў ад такога нахабства. Пакуль ён не пусцiў у
ход посах, варта было браць справу ў свае рукi.
— Скажыце, грамадзянiн Зюзя Паазёрскi, дзе вы былi ўчора ад першых
пеўняў?
— Вядома дзе — з Карачуном крамбамбуляй песцiўся. Яна ў яго знатная,
настоеная на дзярбенцкiм канабiсе.
— I грамадзянiн Карачун можа пацвердзiць ваша алiбi?
— Як толькi праспiцца, дык адразу i пацвердзiць. З намi яшчэ Барэй i Уль
былi. Ох, i напiлiся мы... — пакiваў Зюзя Паазёрскi i прыклаў да iлба лёд.
— Прабачце за турботы.
Па шляху да харомаў Сатона Д'ябальскага прыйшлося зрабiць прыпынак
— пад елкай, трапiўшы пярэдняй лапай у пастку, сыходзiў крывёй Ваўкалак.
Сэрца Сцiбрака сцiснулася ад жалю.
— Немец, не дуркуй! Разарве! — папярэдзiла варона, але вадзiцель яе
не паслухаў. Дастаўшы чамадан з iнструментамi, Сцiбрак здолеў вызвалiць
звера. Ваўкалак удзячна рыкнуў i знiк у гушчары. — Рызыкоўны ты хлопец,
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араты... Больш так не рабi, калi не хочаш, каб я ўрэзала дуба! Я — дзяўчына
ўражлiвая, мне хвалявацца нельга.
Палац Сатона Д'ябальскага прывёў бы ў неапiсальнае захапленне любога
фаната блэк-металу. Ад перавернутых пентаграм мiтусiлася ў вачах. Варта
было МАЗу наблiзiцца да брамы, выкананай у выглядзе галавы казла з доўгi
мi, вiтымi рагамi, як створкi папаўзлi ў бакi.
Сустрэлi Сцiбрака i Анжыалету грэшныя анёлы.
— Душы прыйшлi прадаваць?
— Трымайце кiшэню шырэй! — каркнула ў адказ варона. — У вас столькi
золата няма, клашары!.. Дзе гэты, Геракл недароблены?
— Тут я, — Сатон Д'ябальскi мог служыць хадзячай рэкламай бодзiбiлдын
гу. Нячысцiк выконваў жым гантэляў абедзвюма рукамi. На думку Сцiбрака,
нiчога добрага ў гiпертрафаванай мускулатуры не было.
— Чуеш, атлет, цi не ты ў крадзяжы вiнаваты? — апусцiла прэлюдыю Ан
жыалета.
— А што скралi?
— Бабу-Ягу.
— Да мяне вы дарэмна прыйшлi. Я ўжо рок як са спартыўнай залы не выхо
джу. Хачу сабе iдэальную фiгуру. Каб паненкам падабацца.
Нiякiх доказаў супраць Сатона Д'ябальскага не мелася, таму вадзiцелю i
вароне давялося рэцiравацца.
— Гэх, трэба было злыдароў гэтых у поруб кiнуць, — панаракала змрочная,
як хмара, Анжыалета, — ды пасля скрамасаксам паказытаць! Iмгненна б вы
клалi, хто з iх таць!
— Адкуль такая крыважэрнасць? — жахнуўся Сцiбрак.
— Са злом толькi так i трэба, iнакш усякае казачнае павучанне губляе сэнс...
Што збiраешся далей рабiць?
— Будзем шукаць сведак злачынства. Не можа быць, каб нiхто нiчога не
бачыў.
— Калi хто i бачыў, не скажуць, — упэўнена заявiла варона. — Каму ахвота
звязвацца са злыднем? Так што, немец, прыйдзецца табе прыдумаць iншы
варыянт.
Нейкi час ехалi моўчкi, а затым Сцiбрак пацiкавiўся:
— Паслухай, Анжыалета, што гэта ў вас амаль на кожным дрэве афiшы
расклееныя? Свята якое наблiжаецца? Цi, можа, выбары?
— Адвертайзiнг гэта, — ахвотна растлумачыла варона. — Надоечы адкры
лася ў Стольным Градзе турыстычнае агенцтва «Voyage». Вось Вольдэморт i
прываджвае клiентаў.
— Вольдэморт? — Iмя гаспадара агенцтва здалося вадзiцелю цьмяна зна
ёмым.
— Ён такi лапушка! — варона летуценна закацiла вочы, а затым яшчэ бiтую
гадзiну распавядала вадзiцелю пра тое, якi Вольдэморт добры, якi файны, якi
клёвы.
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— А адкуль ён узяўся ў казцы?
— Гэта ёсць найвялiкшая таямнiца!
Заiнтрыгаваны, Сцiбрак спынiўся ля карцiннага каменя з налепленай на яго
афiшай.
— Самыя нiзкiя цэны... Гарачыя туры... Унiкальная магчымасць... Курэй-нугi, Дзiгоку, Аiд, Iркала, Дуат, Мiктлан, Джаханам, Фiдлерс Грын, Зындон, Шэол,
Уку Пача, Хельхейм, Шыбальба, Адлiвун... Хм, вельмi ўжо арыгiнальная пад
борка турыстычных маршрутаў.
— Люду падабаецца.
— А гэты Вольдэморт — ён увесь час, як быццам пасыпаны мукой, худы як
шкiлет, з чырвонымi вачыма i з ноздрамi як у змяi?
— Так, — кiўнула варона. — А яшчэ ў яго даўжэзныя пальцы.
— Волан-дэ-Морт! — успомнiў кнiгi пра Гары Потэра Сцiбрак. — Ён жа —
Том Марвало Рэдл. Ён жа — Цёмны Лорд... Казка ў небяспецы, Анжыалета!
Як i варта было чакаць, аповяду вадзiцеля варона не паверыла:
— Не можа быць!
— Яшчэ як можа, — сумна ўсмiхнуўся Сцiбрак. — Дзе тут тракт у Стольны
Град?
Тое, што пад грузавiком абвалiўся новы, нядаўна ссечаны мост, вадзiцель
не мог успрыняць iнакш, як доказ уласнай праваты. МАЗ звалiўся ў раку i, калi
б не дапамога Вадзянога, якi завiнавацiўся вароне за нейкiя дробныя паслугi,
Сцiбрак i Анжыалета маглi пайсцi на корм рыбам.
— Усё роўна не веру! — адмахнулася варона, палiруючы свой нашыйны
залаты ланцуг, выцягнуты з вiра русалкамi.
— З усiх казачных зладзеяў у Вольдэморта адзiнага быў дастатковы матыў
для выкрадання Бабы-Ягi. Бо хто ёсць Баба-Яга?
— Хто?
— Не столькi гаспадыня лесу i ўсемагутная вешчая старая, колькi захаваль
нiца межаў царства Смерцi i правадыр душ памерлых у свет iншы!
— I што?
— Гэта ж элементарна, Анжыалета!.. Калi прыбраць канкурэнта, можна за
рабляць на пераходзе з аднаго свету ў iншы. Прычым зарабляць даволi ня
дрэнна.
— Манаполiя! — ахнула варона, на iмгненне нават забыўшыся пра залаты
ланцуг. Пёры ўсталi дыбам.
— Знойдзецца нямала жадаючых, акрамя герояў i памерлых, наведаць за
магiльны свет. А на жаданнi памерлых трапiць у яго можна згуляць з выгадай
для сябе, роўна як i на iмкненнi мерцвякоў вярнуцца ў свет жывых... БабаЯга — гэта ключ, i цяпер iм збiраецца стаць Вольдэморт.
— А ты малаток, немец, хоць i араты... Будзем браць! — Нiякiх пытальных
iнтанацый.
— Дамо рады?
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— А то як жа — ты ж герой! Станоўчы!
— Дадзеная акалiчнасць зусiм не дае гарантыi неўмiручасцi.
— Не хвалюйся, немец, калi i пазбавiшся жывата, будзе ў цябе найлепшае
месца на цвiнтары, а на надмагiльны камень мы ўсiм светам скiнемся! Усе
зайдросцiць будуць!
— Дзякуй, Анжыалета! — прыгнечана пакiваў галавой Сцiбрак.
Да Стольнага Граду вадзiцель i варона не даехалi — у некалькiх вёрстах ад
горада iх сустрэў сам Вольдэморт. У руках чараўнiк трымаў вялiзны аранжавы
файербол.
— Спецыяльна, цi што, чакаў? — здзiвiлася Анжыалета, хаваючыся пад
прыборную дошку.
— Гэта называецца легiлiменцыя, гэта значыць здольнасць пранiкаць у чу
жы розум, — iншай зброi, акрамя манцiроўкi, у Сцiбрака не мелася. Ды яшчэ
кулакi.
Пачалася жорсткая бiтва, у якой нi адзiн бок не хацеў саступаць. Вадзiцель
быў моцна здзiўлены тым, што заручальны пярсцёнак служыў выдатным абя
рэгам ад чорнай магii. Сiлы аказалiся няроўнымi, i толькi ўмяшальнiцтва Ваў
калака дазволiла схiлiць вагi на бок Дабра.
— Прызнавайся, нелегальны мiгрант, куды падзеў Бабу-Ягу! —каршуном
наляцела на Вольдэморта Анжыалета. Цёмны Лорд вырашыў не рызыкаваць
здароўем i паказаў месца.
На шчасце, старая не пацярпела.
— Вялiкi дзякуй табе, Цiмафей Сцiбрак, вадзiцель СВК «Белавежскi»!.. Пра
сi за маё цудоўнае выратаванне ад iрада праклятага, што толькi пажадаеш!
— Хачу дадому, бабуля! Ураджай чакаць не будзе!
19-22 верасня 2015 г.
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Канец 1927-га выдаўся вельмi сцюдзёным. Старажылы казалi, што не па
мятаюць такiх лютых маразоў за ўсё сваё жыццё.
Зрэшты, Антон Хлюдзiнскi прывык да такiх размоваў: старажылы нiколi нi
чога такога не памятаюць. I часта — не таму, што такога нiколi не было, а
таму, што дажылi ўжо да склерозу.
Але маразы i праўда былi моцныя: па начах слупок тэрмометра апускаўся
нiжэй за 20 градусаў, дый удзень цяплей станавiлася не на шмат.
Музей, дзе працаваў Хлюдзiнскi, размяшчаўся ў мурах былога праваслаў
нага кляштара. Тоўстыя шматвекавыя сцены ўзiмку ратавалi ад марозу, быц
цам бралi на сябе асноўны зiмовы ўдар. Але ўсё адно мужчына перасунуў
стол амаль усутыч да печкi. Там жа, каля печкi, сушылiся галёшы, якiя мужчы
на чапляў на валёнкi пры выхадзе на вулiцу.
У лютую халадэчу людзi старалiся лiшнi раз не паказвацца на вулiцу. Нават
трывушчых гандлярак з рынку быццам карова языком злiзала, хоць здавала
ся, што не бярэ iх нiякая спёка, анi сцюжа...
Тым большым было здзiўленне музейшчыка, калi ў памяшканне з марозу
ўвалiўся наведнiк, цягнучы за сабой халоднае паветра. Госць нёс у руках нейкi
вялiкi пляскаты прадмет, ухутаны ў стракатыя анучы.
— Скажыце, вы старыя рэчы ў свой музей бераце? — прагаварыў наведнiк,
калi троху адсопся i адкашляўся з марозу. Ён не спяшаўся нi расшпiльваць
кажушок, нi здымаць шапку-аблавуху — адчувалася, што намёрзся, пакуль
дабраўся да музея. Нават кончыкi ягоных рудых вусоў пабялелi ад сцюжы.
— Бярэм, калi там штосьцi каштоўнае. Але спярша трэба пабачыць, аца
нiць...
Позiрк уважлiва блукаў па твары Антона, вышукваючы пазнакi хiтрасцi. Му
зейшчык прывык ужо да таго, што такiя госцi баялiся, каб iх не падманулi:
яны лiчылi сваю ўласнасць надзвычай дарагой i баялiся, што музей хоча на
шармачка забраць гэтую каштоўнасць. Але сапраўды рэдкiя i каштоўныя рэчы
прыносiлi надзвычай рэдка — хапiла б пальцаў на руках, каб пералiчыць такiя
выпадкi.
Наведнiк стаў разгортваць анучы, кiдаючы iх на падлогу, i ўрэшце перад Ан
тонам з'явiўся той самы пляскаты прадмет. Гэта было люстэрка ў разьблёнай
раме. Па ўсiм яго перыметры вiлiся пакручастыя сцяблiны, сям-там распус
каючыся ў дзiвосныя кветкi, а памiж самiх раслiнаў мiльгалi звярыныя фiгу
ры. Разьбяр, безумоўна, быў таленавiтым. Такiх людзей, здольных не проста
пабачыць прыгажосць вакол сябе, але i перадаць яе, шмат наўкола. Аднак
жа мала хто з iх атрымлiвае магчымасць выявiць свой талент: цяжкая праца,
штодзённыя клопаты...
Музейшчык заглядзеўся на працу разьбяра i моўчкi смакаваў дэталi, быц
цам гурман, якому прынеслi невядомую раней страву.
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Гаспадар жа люстэрка зразумеў усё па-свойму:
— Вось паглядзiце, якая вартая рэч!
З гэтымi словамi ён пацягнуў люстэрка блiжэй да акна. Хлюдзiнскi, як зача
раваны падняўся i пайшоў следам. Няяркае зiмовае святло, якое прабiвала
ся праз ледзяныя карункi на шыбе, усё ж дазваляла больш дэталёва разгле
дзець раму, i музейшчык зноў паглыбiўся ў яе вывучэнне. Гаспадар люстэрка
адышоўся, каб не перашкаджаць.
— Адкуль у вас яно? — запытаўся Антон, зачаравана ўзiраючыся ў завiткi
i хвалi аздаблення.
— Гэта доўгая гiсторыя, — прагаварыў госць, якi зноў падышоў i стаў у яго
за спiнай. — Продкi мае служылi ў сям'i графаў Ванлярлярскiх, багатыя такiя
графы былi ў Смаленскай губернi. Прадзед быў нават узяты прыслугоўваць у
доме. Сам я ўсё ведаю са словаў майго дзеда — яго сына, значыць... I вось пра
дзед мой бачыў, як гэтае люстэрка гаспадарам падарыў заезны iтальянец, якi ў
iх гасцiў. Казалi, што iтальянец быў вельмi важны i, дарэчы, таксама граф. Неяк
яго дзiўна клiкалi, казаў дзед — Калёстыр... Неяк так — не ведаю, цi правiльна.
Iмя прагучала настолькi нечакана, што Антон нават перастаў разглядаць
арнамент на раме. «Калiёстра, граф Калiёстра!» — ледзь не закрычаў ён, але
здолеў стрымацца.
Музейшчык уважлiва ўгледзеўся ў адлюстраванне госця, якi стаяў побач з
iм. Мужчына, вiдаць, угрэўся ў памяшканнi, таму зняў аблавушку, i стала бач
на, што ў яго рудыя валасы, а злева на шчацэ — вялiкая цёмная бародаўка ў
форме лiтары «С».
А наведнiк тым часам працягваў, не заўважыўшы перамены ў настроi му
зейшчыка:
— I сказаў гэты граф-iтальянец, быццам у люстэрку можна пабачыць сваю
будучыню. Варта толькi падысцi апоўначы да яго ў цёмным пакоi са свечкай
у руках i моўчкi ўгледзецца — пакажа люстэрка ўсё, што з табой будзе. Не ве
даю, што там i як глядзелi старыя графы Ванлярлярскiя, але ж потым прыйшлi
французы. I акурат у графскiм доме спынiўся сам iмператар Напалеон. Гра
фы тады ўжо ўцяклi ў Маскву, а слугi амаль усе засталiся — павiнен жа нехта
маёмасць даглядаць, пакуль гаспадары ў ад'ездзе... I Напалеон прачуў пра
таямнiчыя здольнасцi гэтага люстэрка. А пачуўшы, захацеў пабачыць сваю
будучыню. Прыйшоў ён, значыць, уначы, а люстэрка яму паказала ўсю ягоную
нешчаслiвую долю: i пажар Масквы, i маразы на Бярэзiне, i ўсе яго беды. Раз
злаваўся iмператар i стукнуў па люстэрку палкай з булавешкай, якая ў яго ў
руцэ была. Аднак люстэрка, мабыць, загаворанае было — не пабiлася, толькi
адзiн маленькi кавалачак ад рамы адскочыў. Бачыце, вось тут.
Ён паказаў рукой, i Хлюдзiнскi сапраўды пабачыў скол на раме. Зусiм невя
лiкi, не адразу i ўгледзiш.
Музейшчык нарэшце адарваўся ад вывучэння люстра i павярнуўся да гос
ця. Той ужо зноў нацягнуў аблавушку, схаваўшы пад ёй сваю радзiмку.

— Дык, а да вас як люстра трапiла?
— У рэвалюцыю грамiлi панскiя палацы, — хiтра пасмiхаючыся, адказаў
госць. — Тады гэтае люстэрка ў нас i асела. Як казаў мой бацька: «Хай i мы
атрымаем хоць нешта за ўсе тыя гады, якiя гарбацiлiся на гэтых захрыбетнi
каў».
— Прыгожая гiсторыя, — задуменна прагаварыў Антон. — I гiсторыя пры
гожая, i рама штукарская... А чаму вы цяпер вырашылi аддаць яго ў музей?
Грошы тэрмiнова спатрэбiлiся?
З наведнiка адразу зляцела ўся весялосць, ён быццам бы нават памен
шаў. Гаворка, якая дагэтуль лiлася шустрым ручайком, адразу стала вязкай,
як смала.
— Я ўчора паглядзеў са свечкай у люстэрку сваю будучыню. Пабачыў сябе
на падлозе сваёй жа кватэры з разбiтай галавой... Не ведаю, калi гэта будзе —
можа, заўтра, а можа, праз год. Але пасля гэтага, самi разумееце, люстэрка
трымаць у сябе не хачу. Не магу.
— Вы верыце ва ўсе гэтыя старарэжымныя забабоны? — здзiвiўся Антон.
— I вы паверылi б, каб пабачылi тое, што i я, — голас госця, здавалася, стаў
яшчэ больш змрочным.
Музейшчык вырашыў перамянiць тэму размовы, каб троху адвесцi вiзiцёра
ад цяжкiх думак.
— Давайце я аформлю зараз вашае люстра, як здадзенае ў музей на ацэн
ку. Я выклiчу спецыялiста, пасля гэтага мы зможам вам заплацiць за яго. За
раз запоўню квiтанцыю. Скажыце, як вас клiчуць i адрас ваш.
— Не, — рашуча адказаў наведнiк. — Я вам проста так люстра не пакiну,
яно грошай каштуе!
Антон цяжка ўздыхнуў i палез у кiшэню. Задатак у два чырвонцы супакоiў
недаверлiвага ўладальнiка старасвецкага люстэрка.
— Клёпча я. Сцяпан Клёпча, так i пiшыце. А адрас такi: вулiца Працоўная,
дом тры, кватэра дзясятая.

***

Зранку наступнага дня Хлюдзiнскi замест таго, каб iсцi ў музей, павярнуў на
Працоўную. Ён кляў сябе за тое, што напярэдаднi не дадумаўся спытацца, цi
ёсць у гэтага Клёпчы яшчэ нейкiя антыкварныя прадметы мэблi — хаця б i з
таго самага маёнтка Ванлярлярскiх.
Дзверы ў дзясятую кватэру былi зачыненыя, на званок, нi на грукат у дзве
ры нiхто не выйшаў, не адгукнуўся. Затое адчынiлiся дзверы суседняй кватэ
ры, у атворы паказаўся вастраносы тварык немаладой жанчыны:
— Дома яны, дома павiнны быць. Не сыходзiлi нiкуды. Мне з самай ранiцы
не спiцца, дык я чула... А вы iм хто?
— Ды я па справе, — уздыхнуў Хлюдзiнскi. — У музеi працую... А вы кажаце
«яны» — дык там некалькi чалавек жыве?
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— Не, Сцяпан Леанiдавiч адны там жывуць, — запярэчыла суседка, — нiко
га больш з iмi няма. Хаця яны i нестары яшчэ мужчына...
На гэтых словах яна раптам зачырванелася, i Антон здагадаўся, што су
седка была б не супраць таго, каб Клёпча звярнуў на яе ўвагу, але нешта не
склалася.
— Дык, можа, у яго там здарылася штосьцi? — запытаўся музейшчык i
апусцiў руку на дзвярную ручку, за якую яшчэ сёння не тузаў.
Нечакана дзверы бязгучна падалiся наперад — не замкнёна.
Суседка войкнула i прыкрыла рот рукой:
— Можа, я таму i не чула? Замок у iх вельмi гучна зачыняецца, а так...
— Давайце зойдзем разам i паглядзiм, — прапанаваў Антон. — Можа, там
дапамога патрэбная.
На душы ў яго стала трывожна, i ў думках пранеслася ўчорашняя размо
ва — з люстэркам Напалеона i з расповедам пра будучую смерць Клёпчы.
Разам з суседкай ён зайшоў у кватэру. Адчувалася, што зайсцi да суседа ёй
дужа хацелася, але так, каб пры гэтым не выглядаць празмерна зацiкаўленай.
Жанчына iшла другой, прыкрываючыся Хлюдзiнскiм, быццам шчытом. Мена
вiта таму Антон спярша пачуў воклiч «Мамачка!» i толькi потым павярнуўся,
але падхапiць жанчыну не паспеў: яна звалiлася на падлогу, гулка бухнуўшы
галавой у маснiчыну.
Было ад чаго згубiць прытомнасць: у пакоi, куды яны зазiрнулi, ляжаў труп.
Чэрап мужчыны быў праломлены. Тут жа валяўся падсвечнiк, якi стаў прыладай
забойства, — са слядамi крывi i налiплымi валасамi. У тым, што забiты быў ме
навiта яго ўчарашнi наведнiк, Антон мог не сумнявацца: дужа добра запомнiлiся
яму гэтыя рудыя вусы i бародаўка ў форме лiтары «С» на правай шчацэ.
Правая цi левая? Музейшчык задумаўся, прыгадваючы акалiчнасцi сваёй
размовы з Клёпчам. Наведнiка ён бачыў толькi ў люстэрку, i там бародаўка
была злева. Так, без сумневу — злева! Значыць, калi ў люстраным адбiтку яна
была злева, то насамрэч — справа. Якраз як у забiтага..
Хлюдзiнскi выскачыў з кватэры, пакiнуўшы знепрытомнелую суседку ля
жаць насупраць забiтага Клёпчы. Ён забег у дворнiцкае жытло, дзе барадаты
мужчына нешта нетаропка майстраваў за сталом.
— Выклiчце мiлiцыю ў дзясятую, — крыкнуў Антон.
Мужчына адарваўся ад свайго занятку i спадылба зiрнуў на яго:
— Ты хто такi, каб мне камандаваць?
— Выклiчце мiлiцыю, — голас у Хлюдзiнскага зрываўся, — там забойства.
Пасля гэтага ён бегма вярнуўся ў кватэру, па дарозе сабраўшы ў прыгаршчы
снегу — хацеў прыкласцi суседцы да твару, каб яна ачомалася. Але жанчына
ўжо апрытомнела сама: яна сядзела, абапершыся аб сценку, i цiха стагнала.
Антон прынёс ёй вады, i суседка з удзячнасцю ўхапiла конаўку дзвюма ру
камi. Але калi музейшчык хацеў падысцi да цела, яна выпусцiла конаўку з рук
i загаласiла:
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— Не-не-не, не хадзi! Не хадзi, не чапай! Ён ужо адмучыўся — нашто яго
трывожыць!
Так i не пусцiла яго падысцi да цела ажно да самага прыходу мiлiцыi, якую
нарэшце прывёў дворнiк.
Прыходу мiлiцыянераў Антон узрадаваўся. Аднак чацвёра мiлiцыянтаў вя
лiкай радасцi не выказвалi, а начальнiк iхны ўвогуле быў стрыманы i суровы,
загады аддаваў сухiя i кароткiя.
Суседку ён загадаў адправiць у ейную кватэру, а Антона — на кухню. Пакi
даць месца злачынства, то бок кватэру, музейшчыку было строга забаронена.
Старэйшага з мiлiцыянераў не было даволi доўга: спярша ён аглядаў мес
ца злачынства, потым хадзiў размаўляць з суседкай. Увесь гэты час Антон
напружана да драбностак прыгадваў учорашнюю размову з Клёпчам.
— Ну што, грамадзянiн, — вырваў яго з роздуму загадны голас мiлiцыяне
ра, — давайце знаёмiцца. Я следчы, мяне клiчуць Аляксандр Валевiч. Вы хто?
— Антон Хлюдзiнскi, супрацоўнiк музея гiсторыi горада.
— Хто вы загiнуламу? Якiм чынам апынулiся тут?
Антон распавёў, як напярэдаднi да яго прыходзiў Сцяпан Клёпча i прынёс
люстэрка, у якое, паводле сямейнай легенды, глядзеўся яшчэ Напалеон.
— Гэта якi Напалеон? Той самы, французскi? — выказаў следчы абазна
насць у гiсторыi.
— Так, таварыш мiлiцыянер.
— Давайце, вы да мяне будзеце звяртацца «грамадзянiн следчы», — пера
пынiў Валевiч. — Наконт «таварыша» мы вырашым пасля таго, як высветлiм
да канца вашую ролю ў гэтай справе.
Музейшчык адчуў сябе канатаходцам, якi без страхоўкi балансуе на канаце,
нацягнутым на небяспечнай вышынi.
— I яшчэ гэты Клёпча расказаў мне, што ў люстэрку можна пабачыць бу
дучыню. Сам ён, маўляў, паглядзеўся i пабачыў сябе з разбiтай галавой на
падлозе ўласнай кватэры, — працягнуў Антон.
— Вось так, як вы яго знайшлi? — удакладнiў следчы.
— Мабыць, так, — няўпэўнена пацвердзiў Хлюдзiнскi. — Ён мне падрабяз
насцi не апiсваў. Прынамсi, пра падсвечнiк дакладна нiчога не казаў.
— А якiм чынам вы апынулiся ў кватэры грамадзянiна Клёпчы?
— Адрас ён мне назваў, калi я выпiсваў квiтанцыю на люстэрка, узятае на
ацэнку. Ну, i я падумаў, што, можа быць, у яго знойдзецца для музея нешта
акрамя гэтага люстэрка, — крывавата пасмiхнуўся Антон, разумеючы ўсю не
дарэчнасць сваiх меркантыльных матываў перад аблiччам смерцi.
— I вы думаеце, што я паверу ва ўсю гэтую лухту пра люстэрка з будучы
няй, якую вы мне неслi ўвесь гэты час? — раптам пляснуў далонню па стале
следчы. — Вы мяне зусiм за iдыёта трымаеце? На каго разлiчаныя ўсе гэтыя
вашыя выдумкi? На дарэвалюцыйных бабак, якiя звар'яцелi яшчэ пры Мiка
лашку?
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— Я не кажу, што так яно i было, — стаў апраўдвацца Антон. — Я толькi
пераказваю вам тое, што мне расказаў Клёпча...
— Так, грамадзянiн Хлюдзiнскi, — перапынiў яго Валевiч. — Пакуль што
вы ў мяне асноўны падазраваны па гэтай справе, i я вас адпраўлю з канвоем
на Пацыянаўскую, у крымiнальны вышук. Па дарозе вы падумайце, а там мы
правядзем яшчэ адзiн допыт, i на гэты раз вы раскажаце ўсю праўду.
— Пачакайце-пачакайце, — заспяшаўся музейшчык. — Здаецца, я ведаю
забойцу i магу падказаць, дзе яго знайсцi.
Валевiч глядзеў на яго недаверлiва: «Ну, што ты тут прыдумаў?»
Антон працягваў, разумеючы, што гэта яго апошнi шанц на выратаванне:
— Трэба ехаць на вакзал. Спадзяюся, цягнiкi не iшлi, i мы яшчэ паспеем.

***

Начальнiк вакзала выглядаў змораным, быццам сам працаваў лакаматы
вам i цягаў вагоны.
— Не, з учорашняга дня нiводзiн цягнiк са станцыi не адпраўляўся. Самi
бачыце, маразы якiя стаяць, — адказаў ён на пытанне Валевiча, якi, на дзiва,
пагадзiўся адвезцi музейшчыка на вакзал, але загадаў канвойным пiльнаваць
яго, як зрэнку вока.
— Дык паравоз жа ацяпляецца! Што яму маразы? — здзiвiўся следчы.
— Паравозу, можа, i нiчога, — прабурчэў чыгуначнiк, а потым сарваўся: —
А вось колы вагонаў у такi мароз прымярзаюць да рэек. Вы бачылi, што на
тэрмометры? Мiнус дваццаць шэсць! Нам даводзiцца вогнiшчы ўздоўж рэек
раскладаць, каб колы ў вагонаў адагрэць. А то грэй — не грэй паравоз, а толку
нiякага не будзе: не зрушыць ён iх з месца. На ўсiх станцыях такiя затрымкi...
— А пасажыры на вакзале ўсе сядзяць? — запытаўся Валевiч.
— Што я, вартую iх? — зняможана адказаў начальнiк станцыi, быццам у яго
з папярэднiмi скаргамi згарэў увесь запал. — Калi вам хтосьцi трэба, шукайце
самi.
Антон з канвойнымi пайшоў па вакзальным будынку, узiраючыся ў нава
кольных. Людзей было вельмi шмат. Пасадку на цягнiкi не абвяшчалi ўжо дру
гiя суткi, таму многiя проста прыладкавалiся спаць — хтосьцi на лавах, а нехта
i проста на падлозе, падаслаўшы цёплую зiмовую вопратку, а пад галаву па
клаўшы хатуль.
Некаторых сонных Антон пераварочваў, каб паглядзець твар — кожны раз
ён памыляўся. Агаломшаныя мужчыны спрасонку не маглi зразумець, што ад
iх хочуць, а музейшчык таропка мармытаў прабачэннi ды iшоў далей.
У кутку залы, абапёршыся аб сценку i паклаўшы галаву на падкурчаныя
ногi, сядзеў мужчына. Калi Хлюдзiнскi крануў яго за плячо, каб зiрнуць у твар,
мужчына не зварухнуўся. Антон пацягнуў яго, але той стаў супрацiўляцца, каб
не паказваць твар.
З дапамогай канвойных музейшчык здолеў падняць на ногi ўпартага мужчы
ну. Перад iмi быў той самы Клёпча, чыё скалечанае ўдарам падсвечнiка цела
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ўсё яшчэ ляжала ў кватэры на вулiцы Працоўнай. Рудавусы твар на iмгненне
перакасiла нянавiсць, нiбыта шуганула маланка, але амаль адразу мужчына
супакоiўся, яго рукi, за якiя трымалi канвойныя, бязвольна абвiслi...
Затрыманага i Хлюдзiнскага канвой вярнуў у кабiнет начальнiка вакзала, якi
часова заняў Валевiч.
— Што тут расказваць? Брат гэта мой родны. Быў. Блiзняты мы з iм, Сяргей
i Сцяпан, — рудавусы казаў нягучна, утаропiўшыся позiркам у падлогу. — Ра
зам у Смаленску абчысцiлi ювелiра. Калi на нас выйшлi, я ўзяў усё на сябе.
Частку крадзенага ў нас канфiскавалi, а частку — я сказаў, што прагуляў ужо,
а нешта i згубiў па п'янi. А па праўдзе, дык мы з братам яе схавалi на чорны
дзень. Засудзiлi мяне на два гады. Калi выйшаў паўгода таму, дык даведаўся,
што брат мой з'ехаў у невядомым напрамку. Думаў, што я яго не знайду, дзя
лiцца не хацеў...
Ён паглядзеў спадылба на Валевiча:
— Грамадзянiн следчы, пачастуйце папяроскай, а то ажно ў роце ўсё са
смягла.
Атрымаўшы папяросу, ён прагна зацягнуўся, а потым расказваў далей:
— Але я яго знайшоў. Прыйшоў да яго i нагадаў пра нашу супольную зда
бычу. Ды яшчэ папрасiў долю за тое, што сядзеў за яго. А ён упёрся: усе гро
шы ў справу ўкладзеныя, нiчога табе даць не магу. Вось табе, кажа, дваццаць
рублёў на дарогу, i едзь адсюль, не псуй мне жыццё... Карацей, пасварылiся
мы, i стукнуў я яго. Не хацеў забiваць, атрымалася так, што не разлiчыў...
Грошы ў яго ў стале ляжалi. Не столькi, як мне належала з маёй долi, але i не
два чырвонцы, якiя ён мне адшкадаваў. Тады я i вырашыў прадаць сёе-тое з
братавага майна, каб грошай троху болей было. Ведаў бы якога добрага скуп
шчыка, занёс бы яму, але часу ў мяне не было. Таму ўзяў самую прыгожую
рэч з мэблi i панёс у музей.
Нечакана Клёпча павярнуўся ў бок музейшчыка:
— Але ты мне скажы, як ты мяне вылiчыў? Я ж табе такую гiсторыю прыду
маў! Ты ж павiнен быў мiлiцыi засведчыць, што ва ўсiм люстэрка вiнаватае!..
Дый падобныя мы з братам — як выкапаныя. Як ты зразумеў?
— Люстэрка, — каротка адказаў Антон.
Забойца паглядзеў на яго ўважлiва, а потым з разуменнем кiўнуў.
— Прабачце, нешта я не зусiм разумею, — падаў голас Валевiч.
— Калi Клёпча прыйшоў да мяне, — стаў тлумачыць музейшчык, ён мне
паказаў увесь свой твар у люстэрку, каб я звярнуў увагу на бародаўку злева
на твары. Заўважная такая бародаўка, вы яе i самi, мабыць, памятаеце. А ў
забiтага такая самая — толькi на правай.
— I што? — здзiвiўся Валевiч.
— Дык я ж кажу, грамадзянiн следчы, ён мне паказваўся ў люстэрку. Я гэ
тую бародаўку запомнiў, што яна на твары злева. I калi пабачыў забiтага, то
аўтаматычна падумаў пра люстраны адбiтак: што ў нас злева, то ў люстраным
адбiтку справа, так?
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— Гэта кожны ведае, — раздражнёна адказаў следчы: яму здалося, што гэ
ты iнтэлiгенцiк спрабуе паказаць сваю вышэйшасць, большую адукаванасць.
— Вось i я так падумаў! — трыўмфаваў Хлюдзiнскi. — Але глядзiце самi,
што атрымлiваецца.
З гэтымi словамi ён падвёў Валевiча да люстраной дзверцы шафы.
— Вось мы з вамi стаiм насупраць люстэрка, i я падымаю левую руку. I вы
бачыце яе — дзе?..
— Злева, — азадачана прамармытаў мiлiцыянер.
— Вось i з бародаўкай тое самае. У таго, хто прыходзiў да мяне ў музей, яна
была злева, а ў забiтага — справа. Так я i здагадаўся, што iх павiнна быць два,
гэтых людзей з бародаўкамi...

***

У музей Хлюдзiнскi ў гэты дзень так i не трапiў: даваў сведчаннi мiлiяцыне
рам, падпiсваў пратаколы. Калi яго адпусцiлi, быў ужо познi вечар.
Першае, што Антон пабачыў у музеi, калi зранку зайшоў, былi шкляныя дру
зачкi. Яны ляжалi каля рамы, у якой яшчэ заўчора было люстэрка Напалеона.
Нiбыта хтосьцi злосна садануў цяжкiм ломам у самую сярэдзiну люстэрка, а
потым яшчэ ўтрапёна драбнiў найбольш вялiкiя кавалкi. Куча блiскучага шкла,
з якога ўжо не зробiш нiякага люстэрка, не пабачыш нiякага адлюстравання...
Недзе далёка, на дне свядомасцi, у Хлюдзiнскага мiльганула думка, што
люстэрка таксама сталася ахвярай братазабойчай трагедыi, якую ён сам назi
раў напярэдаднi. Але — не! Мусiць жа быць нейкае рэалiстычнае тлумачэнне
гэтага ўсяго. Напрыклад, люстэрка лопнула ад сёлетнiх анамальных маразоў.
Пагатоў, гэты Клёпча столькi цягаў яго па вулiцы.
Не здымаючы галёшы, Антон падышоў да рамы, якая адзiная засталася ад
таямнiчага люстэрка Напалеона. Рама была цэлая, i гэта галоўнае. Наведнi
кам музея будзе абыякава, у якое люстэрка глядзецца. Важней тое, што збе
раглася гэтая штукарская рама. А люстэрка ў яе ўставiць можна iншае.

Эдуард Галустаў. «Гульня з залатымі шарыкамі»
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Нябесны горад
1000-годдзю Берасьця прысвячаецца
Мне раптам падалося — гэта я задрамаў нечакана ў ценi старога вяза, се
дзячы на зямлi, вынесенай з глыбокага раскопу далёкага ХIII стагоддзя, што
распачаў Археолаг, адшукаўшы сакральнае месца, адкуль пачынаўся горад.
Вучоны цiха размаўляў аб нечым важным непадалёк з Аспiрантам-памочнiкам
са Сталiцы.
Я перабiраў грудкi абсохлай зямлi, вынесенай раней на паверхню маiмi
таварышамi. Часам там траплялiся незаўважаныя старажытныя рэчы, якiя
нельга было прапускаць, пакiдаць у зямлi. Так патрабаваў Археолаг, паважа
ны мужчына-вучоны з выразным тварам i зычным голасам, у вечнай светлай
кепцы на галаве i завостраным алоўкам за правым вухам...
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Я нечакана ўздрыгануў ад далiкатнага дотыку, нехта казытнуў мой твар
чымсьцi мяккiм i прыемным... То матыль сеў на шчаку, зачапiў крыльцам мой
нос i вусы, заблытаўшыся ў iх. Я асцярожна крануў яго пальцам i нечакана па
бачыў за раскопам на пагорку вершнiка, якi цэлiў у мяне з лука.
Я нават не паспеў варухнуццца, як страла пранiзала мяне i знiкла ў блакiт
ным небе. Так мне, ва ўсякiм разе, падалося... Знiк i вершнiк з пагорка. Толькi
чуваць было жаваранка, што вiсеў у высокiм паднябессi над раскопам, у якiм
працавалi мае таварышы па ўнiверсiтэце, уважлiва ўглядаючыся ў чорную
тлустую глебу, што дыхала легендамi мiнулых стагоддзяў...
Пэўна, я зноў задрамаў пасля цяжкага працоўнага дня цi прымроiў. За дзень
земляных работ я ўжо дастаткова стамiўся, выносячы па трапе на паверхню
цяжкую сырую зямлю, надыхаўся гарачым паветрам адтуль, са старажытных
пластоў.
Археолаг звярнуўся раптам да мяне з нейкай прапановай. Я адклаў у бок
абламаны кавалак дзiды, што блiшчэў на сонцы, падняў галаву i зноў убачыў
вершнiка, якi цэлiў у мяне...
— Студэнт, не спi! — крыкнуў Археолаг, i ў гэты момант страла нячутна
ўтыркнулася ў мае грудзi. Я ўхапiў яе правай рукою, каб дастаць з цела, i пра
чнуўся...
Адчуваўся вечаровы настрой, у раскопе яшчэ працавалi нашы хлопцы-пер
шакурснiкi, Археолаг складваў знойдзеныя рэчы ў скрынкi пад павеццю, Ас
пiрант з Археолагам-жанчынаю дапамагалi яму, нешта цiха абмяркоўваючы
памiж сабою.
Я агледзеўся i здзiвiўся цiшынi, што стаяла навокал. Пэўна ўсё ж, я на ней
кую хвiлiну задрамаў пад вечаровым сонцам. Глянуў на грудзi i на сарочцы
з левага боку пабачыў невялiчкую чырвоную плямiну — след ад стралы...
Твар узмакрэў ад халоднага поту. «Нешта незвычайнае ўсё ж такi адбылося

102
тут...» — падумаў я, пакруцiўшы галавой, нiбыта хацеў некага пабачыць i гук
нуць. Вечаровая цiшыня злёгку перабiвалася галасамi сяброў i Археолага са
Сталiцы.
...Усё пачалося два тыднi таму, калi сталiчны Археолаг патрапiў у наш унi
версiтэт. Ён звярнуўся па дапамогу да дэкана нашага факультэта: патрэбны
былi фiзiчна моцныя хлопцы для земляных работ — на месяц, пакуль не пач
нуцца восеньскiя дажджы. Раскоп на старым гарадзiшчы абяцаў цiкавыя ар
хеалагiчныя адкрыццi i знаходкi, таму трэба было спяшацца прасеяць значны
аб'ём грунту са старажытных пластоў зямлi...
Дэкан папрасiў мяне, як старасту групы i курса, сагiтаваць чалавек дзе
сяць-пятнаццаць папрацаваць на карысць гiстарычнай навукi i ў гонар нашага
старажытнага горада, якому на той час да тысячагадовага юбiлею бракавала
яшчэ прыкладна паўвека. Паколькi заняткi iшлi ў першую змену, такая магчы
масць вымалёўвалася. Ды i цiкава было паспрабаваць сябе ў якасцi археола
га, да нечага «дакапацца».
Так мы апынулiся ў глыбокiм раскопе, дзе ўсё дыхала даўнiной, а драўляныя
парэшткi сценаў здавалiся арыгiнальнымi падземнымi помнiкамi мiнуламу.
Найперш я звярнуў увагу на глыбiню раскопу i чорны колер старажытных
земляных пластоў, з якiх тырчэлi драўляныя парэшткi таго, што раней бы
ло пабудовамi, загароджаю, масткамi ды кладкамi. I пах!.. Своеасаблiвы пах
старажытнага месца, пах патрывожанай глыбiнi, якая некалi была абагрэта i
асвечана сонцам, а цяпер дыхала мне ў твар сваёй загадкавасцю i невядо
масцю.
Адразу прыгадалася з маленства: бацька з дзедам, калi капалi калодзеж
на новай сядзiбе, патрапiлi на парэшткi старадаўняга дубовага зруба. Тое за
гадкавае месца не адпускала мяне нiколi, як цяпер гэты раскоп з парэшткамi
пабудоў, посуду, адамашненых i дзiкiх жывёл. Пэўна ж, продкi таксама любiлi
смачна паесцi пасля ўдалага палявання ў навакольнай пушчы.

***

У суботу я прыехаў на працу з ранку, калi яшчэ над ракой слаўся густы ту
ман, паступова сплываючы ў бок мяжы.
Археолаг не хацеў нi на дзень прыпыняць працу: яму карцела, як мага хут
чэй закончыць яе i вярнуцца ў Сталiцу для далейшай кабiнетнай работы. Таму
пераканальна прасiў нас ахвяраваць дзеля высокай мэты выхаднымi днямi.
Больш за палову хлопцаў згадзiлася з гэтым, бо Археолаг стаў для нас не
толькi распарадчыкам на працоўным месцы, але бяспрэчным аўтарытэтам,
стаўпом усёй айчыннай археалогii ўвогуле.
Пры падыходзе да моста, што злучаў берагi Буга, я затрымаўся, каб больш
уважлiва паглядзець на наш раскоп, якi вiднеўся здалёк гарою вынесенай зям
лi, i заўважыў, што ў промнях ранiшняга сонца асобныя грудачкi зямлi блiшчэ
лi, нiбы хто сыпануў прыгаршчы срэбных манет. Гэта мяне зацiкавiла.
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Калi ж падышоў i нахiлiўся да вынесенай падсохлай зямлi, то быў уражаны
ўбачаным: адтуль выглядалi металiчныя вырабы, якiя адбiвалi промнi яшчэ
шчодрага восеньскага сонца. У мяне раптоўна закружылася галава, аслеп
лены, я на нейкае iмгненне страцiў прытомнасць. Мiж тым паспеў заўважыць
узброеных людзей у адзеннi воiнаў. Яны знаходзiлiся непадалёк спераду, аб
нечым размаўлялi, гледзячы ў мой бок. Па iх кальчугах i металiчных пласцiнах
скакалi сонечныя «зайчыкi», якiя сляпiлi вочы так, што цяжка было пазiраць у
бок вояў. Пэўна, даспехi такiмi i былi задуманы.
Голас Археолага з-пад павецi прывёў мяне ў прытомнасць, вярнуў да рэ
чаiснасцi:
— А ты малайчына, што так рана! Не чакаў! Добра, калi яшчэ некалькi хлоп
цаў пад'едзе...
— Пад'едуць! Абяцалi!.. — запэўнiў я. — Тут вельмi цiкава працаваць, на
ўсё жыццё запомнiцца.
— Вось прыдзе час i людзям можна будзе дакрануцца да таго, што застало
ся ад нашых продкаў. Дай толькi ўсё давесцi да ладу!.. — Археолаг у добрым
настроi падышоў да раскопу, трымаючы ў руках нейкiя дробныя рэчы, зной
дзеныя пасля нас.
— Я заўжды яшчэ раз перабiраю прасеяную зямлю i часта знаходжу каш
тоўныя рэчы, — сказаў ён. — Гэта для мяне звычайная практыка. Вось пакуль
яшчэ нiкога няма, паспрабуй пакарыстацца маiм вопытам.
— Я ўжо здалёк заўважыў нешта большае, чым пiрамiду свежанасыпанай
зямлi. Мне ўявiлiся воi-чужынцы, якiя цэлiлi ў мяне з лукаў. Тут што заўгодна
падумаеш, — прызнаўся я.
— Такое напачатку бывае. I са мною здаралася па маладосцi, — заўважыў
Археолаг. — Цяпер жа мае думкi пра тое, як пабудаваць над раскопам высокi
дах са шкла i металу, а не пра вояў, што сноўдалiся тут, лякаючы дзяцей ды
дзяўчат-берасцеяк. А наконт чужынцаў, што прыдалiся табе, дык тут раней
замак быў. А праз раку — велiчны старажытны горад, якi не адзiн раз знiшчалi.
На жаль, там не толькi стрэлы працiналi паветра. Было нашмат страшней...
...Паслухаўшы развагi нашага настаўнiка, я пайшоў працаваць. На той час
ужо падышлi i памочнiкi-аднакурснiкi. Археолаг расставiў усiх на рабочыя
месцы.
Перабраўшы рэшткi вынесенай напярэдаднi зямлi, я зноў пабачыў вершнi
каў непадалёк ад старога вяза. Адзiн з iх пачаў цэлiць у мяне, ад чаго я iрва
нуўся ўбок i раптам па грудзi правалiўся ў нейкую ямiну, утрымаўшыся толькi
таму, што ўхапiўся за скамянелы выступ.
— Хлопцы, хутчэй сюды, дапамажыце!.. — закрычаў я на ўсю моц, пераля
каны тым, што ногi не маюць апоры.
Першым апынуўся ля ямы Археолаг, якi працягнуў рыдлёўку, нiбыта я пра
валiўся праз тонкi лёд. Падбеглi хлопцы i разам выцягнулi мяне наверх.
Я сядзеў на грудзе свежай зямлi i не мог надыхацца — нiбыта доўгi час пра
вёў у склепе. Высока над галавою ў блакiтным небе плылi воблакi, а ўдалечы
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нi вiднелiся ледзь бачныя постацi вершнiкаў, якiя ўжо столькi часу не адсту
палi ад мяне. Сама гiсторыя старажытнага горада, у якiм ужо даўно не было
людзей, напамiнала пра сябе.
— Ты зараз адкрыў самую каштоўную рэч на гэтым востраве, — назiраючы
за тым, як я абтрасаю зямлю з адзення, пачаў гаварыць Археолаг.
— У гэтым калодзежы, пэўна, шмат артэфактаў, — выказаў я здагадку.
— Калi быць дакладным, гэта не што iншае, як склеп бакавой вежы былога
замка. Я больш чым упэўнены. Нарэшце нам гэта адкрылася! А з яго падзем
ны ход павiнен весцi ў бок ракi i былога манастыра...
— О-г-о-о!.. — выдыхнулi хлопцы-студэнты. — Дык гэта падзея яшчэ тая!..
— Тая, тая... — ужо больш спакойна сказаў Археолаг. — Цяпер новы кло
пат: трэба абнесцi гэтае месца агароджай i паведамiць пра знаходку ў Ста
лiцу. Хай дасылаюць падмацаванне. Да зiмы цяпер тут працы хопiць. Вас,
хлопцы, я маю на ўвазе таксама.
Я паглядзеў у бок былога манастыра i ўбачыў, як iзноў праiмчалiся i знiклi
вершнiкi...
«Калi б не яны, невядома яшчэ, цi адшукалi б мы гэты склеп... — падумаў
я. — Пэўна, ужо такi лёс наканаваны мне — усё жыццё быць побач са ста
ражытным дзядзiнцам. Нездарма ж на грудзях пад сэрцам застаўся знак ад
стралы вершнiка, якая потым узнялася ў блакiтнае неба».
25. 07. 2019 г.

Эдуард Галустаў. «Карусель»
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Князёўна i фея

Павел Ляхновiч
празаік, перакладчык, журналіст. Аўтар кнігі «Пачатак
сезона» і шматлікіх публікацый у беларускім друку.
Нарадзіўся ў 1954 годзе ў вёсцы Сярэдняя на Міншчыне.
Жыве ў Пінску.

Даўно гэта было. Нашу зямлю тады Вялiкiм Княствам Лiтоўскiм называлi. А
галоўнага кiраўнiка — князем. I была ў князя дачушка. Сядзела аднойчы кня
зёўна ля адчыненага вакна княжскага палаца ў Нясвiжы, вышывала нешта на
пяльцах. Працавiтая дзяўчынка, гэтая князёўна. Нi хвiлiнкi дарэмна не губля
ла. Навукi розныя вывучала, а яшчэ музыку — на фiзгармонii, на лютнi грала,
танцаваць вучылася. Конна ездзiць. Нават фехтаваць i з пiстоля страляць.
Дык вось сядзiць князёўна ля вакна, корпаецца iголкай у тканiне, i чуе нейкi
звон — не звон, гуд — не гуд, быццам вялiзны чмель жундзiць. Аж глядзiць —
вiсiць у паветры за вакном нешта нейкае, быццам гiганцкая страказа. Цела як
у лялькi Барбi, крылы, дзве пары, празрыстыя i ў сетачку. Крылы трапечуць, i
гэта ад iх гудзенне. Фея, карацей, князёўну наведала. Чараўнiца.
«Шанцуе ж некаму князёўнай, цi там прынцам нарадзiцца! — скажаце
вы. — Мала таго, што на поўным дзяржаўным забеспячэннi, любыя цацкi, што
захочуць, маюць, куды захочуць вандраваць могуць — хоць у Турцыю, хоць у
Егiпет цi Кiтай. Дык яшчэ да iх феi ў госцi зазiраюць.»
Не ўсё так, як вы думаеце. Фея нашу князёўну наведала не таму, што яна
высокага роду, а таму, што тая ёй сваiм розумам, ды працавiтасцю, ды да
бацькоў любоўю, ды паслухмянасцю i ветлiвасцю спадабалася. Сапраўды —
мала такiх дзяўчынак тады ў княстве было. Ды i зараз няшмат...
Расхiнула шырэй князёўна фiранкi, хуценька вазоны з падваконнiка пры
брала — каб месца для пасадкi феi было — i запрасiла. Прызямлiлася тая на
падваконнiк — а i прыгожая ж! Валасы светла-русявыя, густыя, у складаную
прычоску складзены, i зверху дыядэмай аздоблены з блiскучых камянёў, не
iначай дыямантаў ды смагардаў. Вочы вялiкiя — дарма, што сама якiх дзесяць
цаляў — сiнiя, як Свiцязь. Бровы цёмныя. Дзiўна — валасы светлыя, а бровы
амаль чорныя. Носiк там, вусны — што ўжо апiсваць. Прыгажуня! Сукенка на
ёй доўгая, да пят. Белая i ўся ў вышыўцы. Там i ўзоры розныя, i кветкi, i тра
вы... Якiх толькi колераў няма! А на шыi — каралi памаранчавыя, на нейкiя цi
то ягады, цi то плады падобныя. Князёўна такiх камянёў не ведае, хоць у са
мой рознай бiжутэрыi — завалiся. Скура белая, на запясцях бранзалеты , на
ножках туфелькi блiшчастыя. Уся зiхацiць ад галавы да ног.
I кажа фея князёўне: «Даўно я за табою назiраю, дужа ты мне падабаешся
сваёю стараннасцю ды добрасумленнасцю. За што не возмешся — усё да
канца даводзiш, усё старанна робiш. Дык ёсць у мяне да цябе адна просьба,
прашу не адмовiць. Вось тут, на сукенцы, на доле, яшчэ месца вольнае за
сталося — дык цi не магла б ты на iм узор з гэтымi вось пладамi вышыць?»
I паказвае на свае каралi. А голас яе — нягледзячы, што малая — звонкi, бы
ручай увесну.
Потым раз — i знiкла! А ў руках князёўны яе сукенка засталася. I каралi з
памаранчавых камянёў, якiя невядомыя плады нагадвалi. Адклала князёўна
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папярэднюю вышыўку, за аздобу падола той сукенкi ўзялася. Не пашкадавала
з уласных запасаў бiсер выкарыстаць. На наступны дзень скончыла. Захапi
лася, амаль не адрываючыся, працавала. Ды i месца вольнага на тым падоле
сукенкi не так ужо i шмат заставалася, усяго адна паласа нешырокая.
Толькi скончыла — фея нiбыта з паветра саткалася. Паглядзела працу,
спадабалася ёй. «Дагадзiла ты мне, — кажа. — Як цябе аддзячыць?»
«Не трэба мне нiякай аддзякi. У мяне ўсё, што захачу, ёсць, — адказвае
князёўна. — Дазволь толькi лiчыць цябе сваёю сяброўкай».
«Эх, непрактычнае ты дзiцяня! — кажа фея. — Цi мо вельмi сцiплае... Але
гэта добра, сцiпласць. Што датычыць сяброўства — то якiя мы сяброўкi, калi
мне тры тысячы гадоў, а табе толькi дзевяць. Лепей я тваёю апякункай буду.
Пакiнь гэтыя каралi ў сябе, калi маё заступнiцтва спатрэбiцца, раскусi пацерку,
а насенне, што ўнутры знойдзеш, сыпанi навокал. А за працу заўжды плацiць
трэба. I я заплачу. Не золатам-срэбрам, цi там дыяментамi-перламi, а нечым
нашмат даражэйшым. Будзеш ты разумець мову птушак, звяроў i раслiнаў.
Толькi прыслухоўвайся ўважлiва.»
Сказала так, i да князёўны крышталёвай палачкай даткнулася. Вiдаць, ча
роўнай, бо зазвiнела ў той увушшу, зашапацела, ажно галава ад нечаканасцi
закруцiлася. А сама ж-жу-н-н — i ў вакно вылецела. Глядзiць князёўна, а ў
яе на шыi тыя памаранчавыя каралi. Прыслухалася — а за вакном яблыня з
вiшняй спрачаюцца — хто больш карысны, ды ў каго кветкi прыгажэйшыя, ды
плады смачнейшыя. А на галiнах яблынi сарока стракоча, нешта шчыглу, якi
на вiшнi, распавядае. Ведама — сарокi першыя ўсе навiны даведваюцца, ды
па свеце разносяць. Падышла князёўна блiжэй да вакна, напружыла слых,
пачула сарочыну навiну. I жахнулася, бо навiна князя, тату ейнага, датычыла.
Ён якраз некалькi дзён таму з усёю свiтай, з княгiняй, ды з гасцямi заморскiмi ў
Белавежскую пушчу на паляванне паехаў. Не вярнуўся яшчэ.
Сарока трашчала шчыглу, што ў час палявання, для высакародных паняў
у пушчы высокi памост пабудавалi. Каб яны ў бяспецы маглi тое паляванне,
мужнасць сваiх сужонкаў, назiраць. Паўз яго статак зуброў загоншчыкi прага
нялi, а адзiн зубр, самы вялiкi, дужы i раз'юшаны, ударыў рагамi, ды падпору
таго памоста знёс. I павалiўся памост, i са страшэнным вiскам пасыпалiся з
яго кабеты. I зубр той з налiтымi крывёй вачыма панёсся на гэтую вiскучую
стракатую кучу. I нарабiў бы бяды, каб не сам князь, якi ратуючы гасцей i кня
гiню, бо i яна была на тым памосце, скочыў з каня проста на спiну зубра. I той,
калi адчуў на спiне нечаканага вершнiка, панёс яго цераз гушчар, iмкнучыся
скiнуць i затаптаць. I гэта доўга не ўдавалася яму, а калi ўрэшце ўдалося, то
паддзеў князя рагамi i закiнуў далёка ў возера, дзе з дна б'юць сцюдзёныя
крынiцы, з-за якiх вада ў возеры халодная ў любую пару года. Не прабiў зубр
вострымi рагамi князя, бо той на сабе жалезную кiрасу насiў, але з-за кiрасы i
выплыць не здолеў, жалеза яго на дно пацягнула. Кiнулiся ў ваду князевы па
холкi, нырцом да дна, выцягнулi яго на бераг, ён ужо беспрытомны быў. Але
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знайшоўся сярод гасцей бывалы хлопец, Мiколам клiчуць, а родам з нейкага
Гусава. Зрэзаў ён з князя кiрасу, выцiснуў ваду з нутра, ды пачаў дзьмуць яму
ротам у рот. Закашляўся князь, дыхаць пачаў. Але пасля халоднай вады пры
чапiлася да князя гарачка. Зараз яго ў Нясвiж вязуць, невядома цi выжыве.
Надта ўжо гарачка моцная, ды кашаль.
Ускiнулася ў роспачы князёўна, забегала па пакоi, не ведаючы што рабiць.
Але хутка прымусiла сябе супакоiцца. Узяла ў зубы пацерку з караляў, сцiсну
ла. Трэснула яе паверхня, а ўнутры там поўна каменнага насення. Сыпанула
насенне перад сабою, i пачула, як за вакном крылы зажундзелi, фея прыляце
ла, здзiўленая — не прайшло i дзесяцi хвiлiнаў, як развiталiся, а ўжо яе выклi
кае. Выслухала князёўну i кажа: «Гора тваё сур'ёзнае, правiльна зрабiла, што
мяне паклiкала. Пана князя, тату твайго, можна вылечыць адварам пладоў,
якiя на дрэвах у далёкай Азii растуць. Рыхтык такiя, як пацеркi на тваёй шыi,
толькi не каменныя, а жывыя. Плады гэтыя тамтэйшым валадаром забароне
на ў iншыя краiны вывозiць. Iх там людзi са смуглявай скурай ды вузкiмi вачы
ма ахоўваюць. Калi прычэпяцца да цябе — раскусi той плод, ды сыпнi ягонае
насенне iм за каўнер.
А каб хутка паспець — вунь за вакном табе транспарт.»
Глядзiць князёўна — стаiць у садзе белы конь са страказiнымi крыламi. Вы
лезла праз вакно, каб слугi ды нянькi, ды гувернёры не пабачылi, на догляд
якiх яна была пакiнута, пакуль князь з княгiняй на паляваннi будуць. Ускочыла
на каня, узляцеў ён i панёсся ў Азiю, ажно грыва развяваецца. Доўга ляцелi,
сонца ўжо да заходу хiлiцца пачало. Прызямлiўся конь у шыкоўным садзе.
Там i яблыкi, i грушы, i гарэхi розныя, i такое, што нават назвы князёўна не
ведае i не бачыла нiколi. Ходзiць яна па садзе, шукае плады, што на пацеркi,
падарунак феi, подобныя. Знайшла нарэшце. Куст як куст. Густы, лiсты зялё
ныя — нiчога асаблiвага. Толькi ўвесь усыпаны пладамi — рыхтык, як пацеркi
на яе шыi. Сунулася рваць, аж не — усе галiнкi куста вострымi калючкамi ўсе
яны. Села на зямлю, заплакала — што не можа нарваць, так балюча куст ко
лецца. Ды яшчэ лаецца на яе, зладзейкай абзывае. Цiха шапацiць, а князёўна
разумее, пра што. Яно i праўда — нядобра, без дазволу ў чужы сад убiлася.
Ды нiчога не зробiш — татава жыццё пад небяспекай, гэта апраўдвае крыху.
Паплакала, сцiснула зубы, выцерла слёзы — балюча, ды трэба тату ратаваць.
I палезла ў куст. Рукi да крывi скалола, вопратку парвала, але нарвала поўныя
кiшэнi.
Тут з'яўляюцца аднекуль вартаўнiкi. Людзi, але не такiя, як князёўна дагэ
туль бачыла. Скура смуглявая, вочы, як шчылiнкi, валасы чорныя, як пёры ў
гругана, ды цвярдыя, як конская грыва. Спрабуюць схапiць князёўну. А яна
раскусiла той плод з калючага куста ды сыпнула насенне з-пад абалонкi iм за
каўнер. Заенчылi вартаўнiкi, закруцiлiся, сталi сабе плечы чухаць, на зямлю
ўпалi, качаюцца — так iм тое насенне казыча. А князёўна тым часам — скок на
свайго крылатага каня, ды i дала лататы. Ляцелi-ляцелi, сонца ўжо за даля
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гляд зайшло. Кажа князёўне конь — маўляў, я не магу ў цемры лётаць, трэба
на зямлю апусцiцца, да ранiцы перачакаць.
Прызямлiлiся недзе на беразе. Цi то мора, цi то возера — цёмна, не раза
браць. Бераг камянямi ўсыпаны, удалечынi нейкая зубчастая сцяна цямнее,
мабыць, горы. Пахаладнела. Сабрала князёўна сухой травы i кажа каню, каб
ударыў падковай па каменi. Ударыў той, з падковы iскры сыпанулi, тую траву
запалiлi. Ляглi ля вогнiшча, грэюцца. Тут чуе князёўна — нiбыта нейкiя звяры
перагаворваюцца, дамаўляюцца, як лацвей iх з канём абкружыць, каб з'есцi.
Тады выклiкала яна фею — пабаялася, што да ранiцы можа не дачакацца.
З'явiлася фея i кажа: «Гэта кракадзiлы з возера ды змеi з гор. Вазьмi насенне
з жывога плада ды насып дарожку вакол свайго табара.» Як насыпала князёў
на дарожку, выраслi з таго насення густыя-густыя, калючыя-калючыя кусты.
Такiя густыя i такiя калючыя, што кракадзiлы са змеямi не здолелi да iх пада
брацца. Так i распаўзлiся, калi неба на ўсходзе ружавець пачало. А князёўна
гэтай ночай назву для раслiны прыдумала. «Раз усе галiны калючкамi пакры
ты, шыпамi вострымi, то хай так i называецца — «шыпшына».»
Не паспела сонца высока падняцца, як з'явiлася князёўна ў Нясвiжскiм па
лацы. А там вэрхал — лекараў з розных краёў падвозяць, каб князя ад гарачкi
ратаваць. Узрадавалiся ўсе, калi яна вярнулася — нiхто не паверыў чуткам,
што князёўна на белым канi са страказiнымi крыламi зляцела. Думалi — мо
жа, хто з гувернёраў пакрыўдзiў, пакуль бацькоў дома не было, ды i сышло
дзiцяня з дому. Часам так бывае — збягаюць дзецi. Але гэта кепскiя дзецi, яны
бацькоў не шануюць, бо тыя моцна перажываюць, нават захварэць могуць.
Князёўна ж , наадварот — без дазволу дом пакiнула дзеля таго, каб бацьку
выратаваць ад хваробы.
А князёўна загадала, каб з кухнi прынеслi вару. Закiнула туды жменю пладоў,
закруцiла ў кажух, а праз гадзiну, калi вар астыў, дала пану тату выпiць. Праз
нейкi час яшчэ. I яшчэ. I здарыўся цуд. Нiякiя заморскiя лекары не маглi даць
рады хваробе, а князёўна здолела. Ацалiўся князь. А князёўна частку тых пры
везеных пладоў высушыла — на ўсялякi выпадак. А астатнiя па лясах i парках
навакольных пасеяла. З тае пары i расце па Беларусi шыпшына. З цягам часу
зразумелi людзi, што яна не толькi пладамi лекаваць можа, а i каранямi.
Увесну расцвiтае шыпшына прыгожымi духмянымi ружовымi кветкамi, якiя
не сорамна нават каханай падараваць. Пачалi садоўнiкi працу з шыпшынаю,
сталi выводзiць новыя гатункi i атрымалi кветкi розных колераў — i белыя, i
чырвоныя, i нават чорныя. Толькi гэтыя, новыя, ужо не мелi тых пладоў, што
дзiкая шыпшына. Гэтыя новыя, выведзеныя штучна, гатункi сталi называць
ружамi. Апрача прыгажосцi, ружы яшчэ вельмi прыемна пахнуць. I з iх пялёст
каў робяць так званы «ружавы алей». Ён надзвычай духмяны, i з яго самую
дарагую парфуму робяць.
Фея потым доўга яшчэ князёўнай апекавалася. Ажно пакуль тая не раску
сiла апошнюю пацерку на каралях i не запрасiла фею на сваё вяселле. Кня

зёўна стала княгiняй i апякункай сваiх дзяцей. А калi распавядала iм на сон
казкi, гэта заўжды былi казкi пра фею са страказiнымi крыламi. Княгiня ў сваiх
аповядах называла яе «Шыпшынкай».

Не бойцеся марыць!
На сонечным баку касагора, за якiм сiне-зялёнай сцяноў стаяў лес, раскiнула
ся шырокае поле. Яго засявалi то жытам, то рапсам, то садзiлi бульбу. А сёлета
пасеялi лён, якi хутка ўзышоў, хутка рос, хутка стаў вышынёю больш за метр, i
нарэшце зацвiў. Непадалёку ад палетка з iльном, аддзеленае ад яго нешыро
кай мяжою, размяшчаўся палетак з грэчкай, якая таксама цвiла сваiмi ружовымi
кветкамi. Над грэчкай увесь дзень гулi пчолы i трапяталi матылi, а над iльном,
калi i залятаў хто, то вельмi рэдка. I лён ад гэтага вельмi засмучаўся.
— Якая ты шчаслiвая, — амаль штодзень казаў лён грэчцы, — цябе так лю
бяць! Ты прыгожая, я зайздрошчу тваiм бела-ружовым кветкам. Эх, як бы мне
хацелася, як я мару таксама быць хоць трохi гэткiм прыгожым, як ты... Што за
лёс мне выпаў — мае кветкi такiя маленькiя, такiя нiкчэмныя, што iх нiхто не
заўважае.
— Што кветкi? — адказвала яму грэчка. Цвiценне — гэта такi кароткi i ня
значны перыяд жыцця, што няма чаго iм асаблiва пераймацца. Галоўнае —
быць карысным, а з гэтым, як мне падказвае жыццёвы досвед, у цябе будзе
ўсё добра. Нават можа лепш, чым у мяне...
Але лён не слухаў яе i ўвесь час скуголiў — ах, якi ён няшчасны, непрыго
жы, нiкому не патрэбны. Вы, шаноўныя чытачы, мабыць, i сярод людзей су
стракалi такiх, што бесперапынна скардзяцца i наракаюць на свой лёс? Вось i
лён быў гэткi ж. Ажно пакуль не здарыўся адзiн выпадак...
На ўскрайку лесу, што рос за касагорам, знаходзiлася сядзiба, дзе жыла ма
ладая прыгажуня. Слава пра яе прыгажосць кацiлася ажно за далягляд. I калi
прыйшоў час, i яна стала дастаткова дарослай, да прыгажунi пачалi сватацца
маладыя i не вельмi маладыя хлопцы. Прыгажуня зусiм не хацела замуж, не
хацела пакiдаць тату i матулю, i таму ўсiм адмаўляла. Яна была добра выха
ванай i рабiла гэта мякка, каб не пакрыўдзiць прэтэндэнтаў на яе руку i сэрца.
«Аддаць руку i сэрца» — гэта азначае згоду выйсцi замуж, калi хто не ведае.
Яна не выкочвала гарбуз, як рабiлi ў выпадку адмовы нашыя прабабулi. Яна
запрашала чарговага жанiха на рэчку, што працякала за лесам, на шпацыр
па лясных сцежках, па ўскрайку палеткаў, i падчас тых шпацыраў тлумачыла
хлопцам прычыну адмовы.
Я нават не называю iмя той прыгажунi, бо сённяшняя гiсторыя зусiм не
пра яе. Яна ўсяго толькi выпадкова даткнулася да гэтай гiсторыi. Даткнулася i
нават не заўважыла гэтага, бо што людзям перажываннi нейкага там лёну, цi
грэчкi, калi вырашаецца iх, чалавечы, лёс?
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Якраз у час цвiцення лёну да прыгажунi прыехаў у сваты малады марак,
якi толькi што вярнуўся з мора. Ён быў таксама прыгожы, па-мужчынску пры
гожы, самаўпэўнены i крыху пыхлiвы. Прыгажуня па звыклай ужо завядзёнцы
запрасiла марака на шпацыр, яны пакiнулi сватоў у хаце з татам i матуляй, i
на беразе рачулкi прыгажуня сказала мараку, што яна не кахае яго, што яна
яшчэ не збiраецца замуж, што яна для гэтага замаладая, што не хоча пакiдаць
бацькоў, што не ў змозе жыць далёка ад родных лясоў, балотаў, ракi... Жан
чына ўмее шмат чаго сказаць, каб адмовiць. Але марак не здаваўся, ён нiколi
не здаваўся i працягваў дабiвацца сваёй мэты. Каб зачараваць прыгажуню, ён
пачаў распавядаць ёй пра свае марскiя паходы, пра далёкiя краiны, пра акiя
ны, пра штормы, пра шматлiкiя моры, дзе яму прыходзiлася вандраваць. Ён
так маляўнiча распавядаў, што прыгажуня захапiлася яго аповедам, пачала
непадробна-зацiкаўлена распытваць пра мора. А калi яны выйшлi з лесу на
край палетка, дзе рос лён, марак убачыў блакiтныя хвалi, якiя ветрык гнаў па
паверхнi палетка, ён узрушана ўсклiкнуў: «Ах! Якая прыгажосць! Гэты палетак
лёну падобен на Сяродземнае мора! Яно ў цiхае надвор'е гэткае ж сiняе! Калi
ты дасi згоду, я пакажу табе яго. I ты закахаешся ў мора гэтак жа, як кахаеш
гэтыя кветкавыя хвалi!» Што адказала прыгажуня, лён не пачуў, але ён добра
пачуў словы марака, якiмi той параўноўваў яго з морам. А праз нейкi час пры
гажуня паказвала палетак лёну мастаку. I той таксама зачараваўся яго прыга
жосцю, i параўнаў з морам. А потым быў яшчэ чарговы жанiх, якi ўзгадаў, што
кветка лёну ёсць нават на нейкiм гербе. Праўда, спачатку на тым гербе кветка
была з шасцю пялёсткамi, а потым гэтыя шэсць неяк непрыкметна ператва
рылiся ў пяць...
Лён канчаткова ўпэўнiўся, што ён гэткi ж прыгожы, як i грэчка. Дарма, што
над iм не лётаюць пчолы i матылi. I нарэшце перастаў даймаць суседку скар
гамi i стогнамi пра свой няшчасны лёс, пра дробныя непрыгожыя кветкi. Цi не
так часам i людзi — варта сказаць iм добрыя прыемныя словы, i яны забыва
юць пра свае ўчарашнiя ўяўныя беды? Не шкадуйце прыемных слоў.
Але нядоўга лён знаходзiўся ў задаволена-супакоеным стане. Прайшло
колькi дзён — i ён адцвiў. На месцы кветачак пачалi расцi i налiвацца кара
бочкi. I лён зноўку згубiў гумор. З ранку да вечара ён, не перастаючы, наракаў
на кепскi лёс, на тое, што нiкому не патрэбны, што жыццё яго нiкчэмнае, што
галоўнай яго мары — пабачыць мора, на якое ён быў падобны, калi быў мала
ды — нiколi не збыцца... Грэчцы абрыдла яго супакойваць i яна моўчкi слухала
стогны лёну.
Iшоў час, карабочкi на месцы блакiтных кветачак лёну налiлiся i зрабiлiся
бурымi, а яго сцяблiны пацямнелi i зацвярдзелi. I ён ужо больш не скардзiў
ся. Маўчаў i думаў пра мора, пра сваю маладосць, пра пчол, якiя часам усё
ж садзiлiся на яго кветачкi, хоць нектару ў iх было зусiм няшмат. А вядома ж,
што пчолы сядаюць на кветкi не таму, што яны яркiя i прыгожыя, а таму, што
iх прываблiвае нектар, салодкi сок кветак. Яркая афарбоўка дазваляе iм толь
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кi хутчэй заўважыць кветку. Лён не пераставаў марыць аб моры, хоць ужо не
верыў у здзяйсненне гэтай мары.
Аднойчы на поле прыйшлi камбайны. Яны кацiлiся па палетку ўперад i назад
i зразалi лён ля самай зямлi, счэсвалi з яго вяршынак карабочкi, а сцяблiны рас
кладвалi за сабою роўнай шырокай паласою. Карабочкi, у кожнай з якiх ляжалi
па дзесяць гладкiх i блiскучых бурых зярнятак, везлi на завод, дзе з iх вызвалялi
льняное насенне. А сцяблiны яшчэ некалькi тыдняў ляжалi на полi.
Калi лён на полi стаў зусiм цёмны, зноў прыйшлi камбайны, сабралi яго з
зямлi, скруцiлi ў вялiзныя тугiя рулоны i пагрузiлi на аўтамабiлi, якiя даставiлi
рулоны на iльнозавод. Там сцяблiны ламалi, мялi, трапалi, часалi... Лён ра
зумеў гэта так, што жыццё заканчваецца, моцы змагацца ў яго няма, i таму
моўчкi пераносiў усе працэдуры. Чакаў канца, бо ўсё, што нарадзiлася некалi,
павiнна мець свой канец.
Але дзiўна! Чым больш аперацый пераносiў лён, тым больш маладым,
эластычным, здаровым ён сябе адчуваў. Урэшце са сцяблiны выдалiлi ўсё
дрэвападобнае i пакiнулi толькi доўгiя — на ўсю даўжыню сцябла — валокны.
Моцныя вельмi. «А жыццё працягваецца...» — думаў пра сябе лён. I сапраў
ды — з ягоных валокнаў спачатку скруцiлi нiткi. Потым з адных нiтак — тут ужо
як каму пашанцавала — скруцiлi пасмы, а з пасмаў — так званыя «кабалкi», а
з кабалкаў — тоўстыя, вельмi тоўстыя вяроўкi. Маракi iх называюць «тросы».
Нiякiх «вяровак», толькi «тросы». З iншых нiтак саткалi розныя тканiны. У тым
лiку i тоўстую, вельмi моцную тканiну — парусiну, з якой шыюць ветразi для
караблёў.
I прыйшоў час — матросы выцягнулi лён, якi зараз увасобiўся ў тросы i ў
ветразi, з цёмнай шхiперскай каморы на верхнюю палубу. I тросы з ветразямi
апынулiся там, дзе iм прызначана — на мачтах i на люхтах. I здарылася тое,
аб чым лён марыў — ён iмчаўся разам з караблём, рассякаючы сiнiя марскiя
хвалi. За кармой карабля заставаўся бела-ружовы пенны след. Лён ганарлiва
выпiнаў грудзi-ветразi i шаптаў ветру сваю гiсторыю, сваю мару, якая здзейс
нiлася. Нiколi, чуеце, нiколi не адмаўляйцеся ад сваiх мараў!
— А як жа з насеннем? — спытаеце вы.
Частку насення пакiнулi... на насенне. Каб наступным годам зноў засеяць
дзе-якi палетак. А з рэшты выцiснулi алей. Паглядзiце ў вашай лядоўнi — маг
чама там вы яго знойдзеце. Надзвычай карысная рэч! Асаблiва для дзяцей.
А яшчэ дадалi ў льняны алей расцёртыя ў пыл каляровыя камянi, i ён стаў
фарбай. Гэтую фарбу набыў мастак, той — памятаеце — якi сватаўся да пры
гажунi. А ён нацягнуў на раму тканiну — таксама льняную — i намаляваў на
той тканiне... Як вы думае — што? Ён намаляваў мора! Так што i тут мара
лёну спраўдзiлася — ён не толькi пабачыў мора, а i сам стаў яго застылымi
хвалямi.
Будзьце ж адважнымi — умейце марыць! Нават, калi мары здаюцца нерэ
альнымi. Майце адвагу!
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Амаль сапраўдная гiсторыя 
пра спраўджванне мараў
На ўскраiне маленечкага мястэчка, побач з чыгункай, стаiць пад чырвонай
металадахоўкай звычайны дамок з пенаблокаў. Дамок добра атынкаваны, а
яго сцены пафарбаваны ў ружовы колер. Тата хацеў у белы, але мама дамаг
лася, каб у ружовы. Нейкiя матылi, вiдаць, падмануўшыся ружовым колерам,
сталi адкладваць на тынкоўку яйкi, i з iх потым вывелiся тлусныя валасатыя
вусенi, якiя безвынiкова шукаюць там ежу. А iначай, як растлумачыць iх пры
сутнасць на сценах?
Апрача мамы i таты, у дамку жыве Вiкця. Па-сапраўднаму яе клiчуць Вiкто
рыя, гэта з лацiны азначае «Перамога», але ўсе называюць яе Вiкцяй, i яна
прывыкла. Калi б хто сказаў «Вiкторыя», яна б не адразу зразумела, што звяр
таюцца да яе. Вiкцi шэсць гадоў i ёй вельмi сумна быць адзiным дзiцем у мамы
i таты. «Мама! — часта просiць Вiкця. — Нарадзi мне брацiка або сястычку...
Або сабаку...» Тады тата з мамай смяюцца, ажно заходзяцца. А чаго? Што
смешнага, калi чалавек хоча мець побач блiзкага? «Дурненькая, — кажа ма
ма, — цi ж у цябе няма блiзкiх? А я з татам?» Яно то гэтак, але ж дарослыя
блiзкiя, гэта зусiм не тое, што не дарослыя. А што датычыць сабакi — мама
катэгарычна супраць, а тата сумняецца.
Наблiжацца да чыгункi, якая зусiм побач, Вiкцi забаронена. Затое з другога
боку, калi аддаляцца ад чыгункi, знаходзiцца лес. Туды Вiкця можа хадзiць
колькi захоча. Толькi недалёка. А калi раптам заблудзiцца, то тата навучыў —
яна павiнна пачакаць чарговага цягнiка, яго вельмi далёка чуваць, i iсцi на
ягоны стукат, ажно пакуль не выйдзе да чыгункi. Потым уздоўж рэек, толькi
не па iх, а наводдаль, лёгка вярнуцца дахаты. Тата два разы хадзiў з Вiкцяй у
лес, потым рабiў выгляд, што яны заблудзiлiся, i прасiў яе вывесцi дадому. I
Вiкця абодва разы справiлася. I вельмi гэтым ганарылася. Пасля гэтага тата i
дазволiў Вiкцi наведваць лес самастойна, хоць мама спрабавала пярэчыць.
А на днях на краi лесу да Вiкцi падбег шчанючок. Белы, з доўгай тоўсцень
кай мордачкай. Ён заглядаў ёй у вочы i так махаў хвосцiкам, што Вiкця за
непакоiлася, каб той не адламаўся. Вiкця ведае — калi, да прыкладу, шмат
разоў згiнаць туды-сюды дрот, ён на месцы згiнання ламаецца. Вiкця прысела
на кукiшкi, пагладзiла шчанючка, а ён, не перастаючы вiхляць хвосцiкам, пад
скочыў, лiзнуў яе ў вусны, потым абсiкаўся i ўпаў на спiну. Вiкця гладзiла яго
ружовы жывоцiк i ўжо прыдумляла аргументы, каб пераканаць маму пакiнуць
шчанючка ў сябе, як падышоў хлопец i надзеў на яго станiк са шворкай. На
строй у Вiкцi сапсаваўся — вось так заўжды. Толькi, здаецца, прыйшло шчас
це, а тут раз — i ўсё пайшло пылам. Хлопец ганарыста распавёў, што шчанюч
ку адзiн месяц, i што ён пароды «бультэр'ер». «Буль...» — ён не ведае, што
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азначае, а «тэр'ер» — ад лацiнскага слова «тэрра», значыць «зямля». Чаму
яны земляныя? Мабыць, таму, што ўмеюць капаць норы. Цi жыць у норах...
Значыць, шчанючок пароды «земляны буль» — зрабiла выснову Вiкця.
Пад дамком, дзе жывуць мама, тата i Вiкця, ёсць лёх. Гэта такое памяш
канне нiжэй узроўню зямлi . Сцены яго абкладзены цэглай, там заўжды пра
халода, нават улетку. Пасярэдзiне лёха праход, а з бакоў зроблены выгарадкi
з дошак. У самай вялiкай выгарадцы ссыпана бульба, у меншых — морква,
буракi, рэдзька. Яшчэ ўздоўж сцен тата зрабiў палiцы. Яны застаўлены слоiка
мi з замарынаванымi мамай яшчэ летась агуркамi, памiдорамi i яшчэ ўсялякiм
розным... Мама называе гэта «закаткi». Тата бурчыць, калi мама пачынае ў
канцы лета рабiць свае «закаткi», але мама кажа, што «ўзiмку, як знойдзем».
Яшчэ ў лёху стаяць некалькi бочак з салёнымi агуркамi, квашанай капустай ды
кубельцы з салам.
— Якая мэта твайго жыцця? — пыталася маленькая з'едлiвая бульбiнка
вялiкую, што ляжала ў лёху па суседству на самым версе ў бульбяной выга
радцы. — Я маю на ўвазе звышмэту, самае галоўнае, дзеля чаго ты iснуеш.
Дзеля чаго ты адрасцiла сабе гэткую мажную паставу? Каб з цябе прыгатавалi
бабку, клёцкi, або пюрэ? Я не кажу ўжо пра тое, што цябе могуць зварыць «у
мундуры», або проста запячы на вуголлях....
— Па-першае, будзьце так ласкавы, звяртайцеся да мяне на «Вы», — ад
казвала вялiкая бульбiна. — Я, мiж iншым, належу да элiтнага сорту, якi цягам
дзесяцiгоддзя выводзiлi вучоныя. А па-другое, чаму так прымiтыўна? Чаму
абавязкова на вуголлях? Iснуе шмат соцень страваў з бульбы, або з бульбы i
iншых iнгрыдыентаў. I большасць з iх адносяцца да так званай «высокай кух
нi»... Накармiць жывую iстоту — хоць чалавека, хоць жывёлу — цi не годная
мэта жыцця раслiны? Але, калi ўжо Вы задаяце гэткiя пытаннi, то дазвольце i
мне пацiкавiцца Вашаю звышмэтай? Дзеля чаго жывеце Вы, даражэнькая...?
(«Бязродная анэрэксiчка», — хацела дадаць яна, але ўстрымалася, бо была
добра выхаванай, можна сказаць, нават шляхетнай.)
— Я жыву дзеля таго, каб наша раса, наш вiд, якi вядзе свой радавод праз
стагоддзi ажно з Амерыкi, не знiк з гэтай зямлi! —усклiкнула бульбiнка. — Я
хачу прарасцi вялiзным кустом i нарадзiць шмат-шмат клубняў. I такiм чынам
прадоўжыць iснаванне нас у нашых нашчадках!
— А, дык Вы — абарыгенны амерыканскi вiд? Прыемна пазнаёмiцца. Па
вiнна сказаць, калi Вас не скормяць свiнням, што з-за дробнага памеру цалкам
магчыма, то маеце ўсе шанцы на выкананне сваёй мiсii, — сур'ёзна прамовi
ла вялiкая бульбiна. — Бо дробную бульбу часта выкарыстоўваюць у якасцi
«насенкi». З Вас можа вырасцi неблагi куст. Мiж iншым — бачыце на мне так
званыя «вочкi»? Калi мяне парэзаць на кавалачкi, так, каб на кожным заста
лося «вочка», то з кожнага кавалачка можа вырасцi гэткi ж куст, як з ўсёй Вас.
Так што, я б папрасiла крыху знiзiць Ваш пафас. Хутчэй за ўсё гэтага не будзе:
бульба майго памеру зазвычай iдзе ў ежу. I я не баюся гэтага, нават ганаруся,
што маё iснаванне дасць магчымасць iснаваць яшчэ некаму.
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Тут бульбiны змоўклi, бо ў лёх спусцiлася па прыступках Вiкця. Мама па
прасiла яе дапамагчы па гаспадарцы. Вiкця пстрыкнула выключальнiкам, бо ў
лёху было не толькi холадна, але i цёмна, хуценька накiдала вядзерца.
— Вось так, шаноўная, — шапнула вялiкая бульбiна маленькай бульбачцы,
калi Вiкця прынесла вядзерца на кухню , — усё паказвае на тое, што працяг
ваць наш бульбяны род прыйдзецца некаму iншаму... Лёс складваецца так,
што нас з'ядуць... I дзякуй Богу.
У ружовым дамку Вiкця мае свой уласны пакой. Перш чым увайсцi да Вiкцi,
мама i тата заўсёды стукаюцца ў дзверы. I ўваходзяць толькi пасля яе дазво
лу. У пакоi стаiць драўляны Вiкцiн ложак, палiцы з кнiжкамi, кардонная скрыня
з цацкамi, а да сцяны прымацавана «швэдзкая сценка», а ўгары да «швэдзкай
сценкi» — турнiк, з якога звiсае таўшчэразны канат. Вiкця часам узбiраецца па
«швэдзкай сценцы» да столi, там чапляецца за канат i па iм спускаецца долу,
на падлогу. Уначы, калi па чыгунцы праносяцца цягнiкi, Вiкця адчувае, як вiб
рыруе ложак. Але яна ўжо прывыкла, i гэта яе зусiм не непакоiць.
У пакоi Вiкця дастала са скрынкi ляльку «Барбi» i ляльку «Пупс» i паспра
бавала гуляць з iмi на ложку. Барбi была нiбыта старэйшай сястрой Вiкцi, а
Пупс малодшым брацiкам. Але гульня не клеiлася. З галавы не выходзiў бе
лы шчанючок. «Гм, — думала Вiкця, — бультэр'ер... Земляны буль... Што за
«буль»? Падобна на бульбу... Земляная бульба... А якая яшчэ бывае бульба?
Земляная — бо расце ж у зямлi!»
Вiкця схадзiла на кухню, узяла там дзве бульбiны — адну вялiкую, другую
маленькую, даўгаватую. У куханнай мэблi знайшла пук драўляных палачак.
Мама называе iх «шпажкi», iмi замацоўваюць перад гатаваннем скруткi з мяс
ных палосак. Вымыла бульбiны ад пяску пад чарупiнай, i яны сталi амаль
белымi. Жаўтаватымi, але пры патрэбе можна было ўявiць, што яны белыя.
Паламала тры шпажкi напалам i чатыры паловы ўторкнула ў вялiкую бульбi
ну — гэта ногi. Яшчэ з адной зрабiла шыю, на якую насадзiла маленькую буль
бiнку — галаву. Апошняя палова стала хвастом. Пры добрай фантазii можна
ўявiць, што гэта шчанюк. Бультэр'ер. Земляны буль. Фантазiя ў Вiкцi добрая.
Яна крыху пагуляла з Булем, а потым паклала яго ў скрынку, дзе яшчэ было
месца. Памiж Барбi i Пупсам.
— Падобна на тое, што час быць з'едзенымi трохi адкладваецца... — ска
зала тулава Буля галаве, калi сонца за вакном схавалася, i ў пакоi наступiў
змрок. Вiкця даўно ўжо развiталася надабранач з татам i мамай i цiха пасапва
ла ў ложку. — Да той пары, пакуль наша гаспадыня з намi не нагуляецца. Ёсць
небяспека папросту звянуць i высахнуць. Пасля гэтага мы не здолеем стаць нi
насеннем, нi ежаю. Як Вам такi паварот лёсу?
— Ведаеце што? Мы тут не адны, i астатнiм цацкам будзе дзiўна, калi яны
заўважаць, што тулава Буля размаўляе. Баюся, што гэта можа прывесцi да
пэўных непаразуменняў. Так што давайце дамовiмся — размаўляе толькi га
лава. Гэта значыць — я.
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Тое, што ў новай Вiкцiнай цацкi размаўляюць мiж сабою тулава i галава,
нiхто не заўважыў. Затое запiшчала тоненькiм галаском Барбi:
— Фэ! Ты, тоўсценькi сабачок! Ад цябе смярдзiць псiнай!
— Па-першае — пахне, а не смярдзiць — не псiнай, а зямлёю. Я — земляны
Буль. Можна проста Буль. А калi Вам недаспадобы пах зямлi, то ўявiце сабе,
што некаму можа быць недаспадобы пах пластмасы, з якой створаны Вы. Ад
пор Барбi давала маленькая бульбiнка, якая цяпер «прадстаўляля iнтарэсы»
ўсёй самаробнай цацкi.
Буль, дакладней яго галава, за словам у кiшэнь не лезла, i неўзабаве пе
рапалка перарасла ў сапраўдны скандал. Большасць цацак была настроена
супраць навiчка — Буля. Пупс крычаў, Барбi вiшчэла, мэбля ў цацачным пакоi
грымела дзверкамi, электронная развiваючая гульня раўла галасамi жывёл,
кудахтала, цiўкала, стракатала птушкамi. Падняўся такi гармiдар, што прачну
лася Вiкця, i пачула Вiкцiна мама, зайшла ў пакой. Натуральна, пастукала пе
рад тым. На стук цацкi iмгненна змоўклi, i мама нiчога не зразумела.
— Што, Вiктуся, не спiцца? Ой, тут так горача! Я, бадай, што адчыню вакно.
Ноч халаднаватая, камары пры такой тэмпературы не лётаюць, а ў цябе бу
дзе свежае паветра.
Калi мама пайшла, Вiкця дастала са скрынкi Буля, пагладзiла па шурпатай
спiнцы, уздыхнула i паставiла на падваконнiк. Заплюшчыла вочы i ўявiла на
падваконнiку сапраўднага шчанючка з кароткай белай мяккай поўсцю. Паслух
мянага, ласкавага i разумнага. Яна вучыць яго па камандах садзiцца, класцiся
i ўставаць. Падбягаць. Шукаць i прыносiць рэчы. Яны разам ходзяць у лес, i
Буль — так, толькi такое iмя ён мае — нюхам знаходзiць для яе самыя лепшыя
баравiкi. Яна кормiць яго... Чым? Трэба будзе спытаць у таты або мамы, яны
ўсё-ўсё ведаюць... Вiкцiны фантазii расплылiся, закалыхалiся, пачалi чэзнуць.
Яна на iмгненне расплюшчыла вочы i не пабачыла на падваконнiку самароб
нага Буля. «Вiдаць, упаў за вакно, — лянiва падумала Вiкця. — Заўтра забя
ру». I канчаткова заснула.
Буль сапраўды звалiўся за вакно. Самаадчуванне, што ён — гэта дзве
бульбiны, з запалкамi-нагамi i шыяй, знiкала, i з'явiлiся якасцi сапраўднага са
бакi. Ён разумеў, што як сабака непаўнавартасны, але меў ужо абвостраны
нюх i цiкаўнасць. За сваё нядоўгае «сабачае» жыццё ён бачыў вельмi няшмат
i яму вельмi карцела падарожнiчаць, паглядзець на свет. Хацеў пругка ско
чыць, упаў, кулём пакацiўся па мокрай ад расы траве. Падняўся, абтросся i
асцярожна, узiраючыся ў начную цемру, прынюхваючыся i прыслухоўваючы
ся, пайшоў уздоўж сцяны дома. Стаў паводзiць сябе, як сапраўдны сабака.
Туп-туп-туп — пачулiся зусiм блiзка частыя крокi, Буль спалохаўся i застыў.
Гэтак застываюць, унюхаўшы паблiзу дзiчыну, сабакi некаторых»падстрэль
бавых» парод — сэтэры, дратхары i курцхары, спрынгер-спанiэлi... Да яго пад
бег вожык, панюхаў, чмыхнуў i пабег далей. Вожыкi не ядуць бульбу. Гэтак
жа яны не ядуць нi яблыкi, нi грыбы. Вожыкi харчуюцца рознымi насякомымi i
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чарвякамi. Насякомых у траве навокал было, вiдаць, шмат, адусюль даносiла
ся стракатанне конiкаў.
«Добра, што мне не трэба харчавацца, — падумаў Буль i пабег праз
двор. — Быць сабакам з бульбы — у гэтым ёсць, вiдаць, нейкiя перавагi...» Ён
працiснуўся мiж штакецiнамi агароджы, перасек грунтовую дарогу, што вяла
паўз лес да Вiкцiнага дамка, i ўбачыў перад сабою сцяну з дрэваў. Над Булем
раптам узнiк трапяткi сiлуэт — гэта сава пачула ў траве рух. Але iмгненна ра
забралася, што шапацiць не мыш, бязгучна зляцела. Мястэчка, якое сваiмi
лiхтарамi засвечвала неба, засталося ззаду. Ужо ўзышоў i даволi высока пад
няўся месяц, круглы i блiскучы, як срэбныя шары на абразах у святога Мiколы.
Месяц кiдаў на зямлю сваё прывiднае святло, мiж дрэвамi светлыя плямы
чаргавалiся з глыбокiмi ценямi, i тыя ценi здавалiся страшнымi пачварнымi
стварэннямi. Буль палохаўся, спыняўся, нюхаў паветра. Мiж кронамi дрэў на
чорна-сiнiм небе ззялi прыгажэй, чым навагоднiя гiрлянды, нябесныя свяцiлы.
Зоры i планеты. Зоры зiхацелi блакiтна i мiгатлiва, планеты — iх нашмат ме
ней — чырвоным, белым, жоўтым пастаянным святлом. Буль задраў галаву
наколькi дазваляла драўляная шыя i ўзiраўся. Па лясной сцяжыне дзелавiта,
раз-пораз замiраючы i прыслухоўваючыся, нетаропка бегла лiса. Буль не ве
даў, што ад яе чакаць, i прылёг у траве. Здрадна зашамацеў леташнi сухi лiст,
лiса iмгненна змянiла накiрунак, збочыла са сцежкi i накiравалася дакладана
да яго. Усё абышлося. Лiса адзiн раз нюхнула i вярнулася назад. Шчанюк Буль
з дзвюх бульбiн яе не зацiкавiў.
Лiса прадоўжыла свой шпацыр на сцежцы, а Буль пайшоў наўпрасткi праз
лес. Каб быць больш незаўважным — iнстынктыўна выбiраў шлях па ценявых
плямах, iмкнучыся не выходзiць на асветленыя. Часамi спыняўся i падоўгу пры
слухоўваўся. I ў адзiн з такiх прыпынкаў пачуў недзе далёка ў гушчары вiск.
— Выбачайце, што падаю голас, — сказала бульба-тулава бульбачцы-га
лаве, — але гэта вiск малога дзiчка. Парасятка, так бы мовiць. Мяркую, што
па лесе пасвiцца статак дзiкоў. I калi яны нас знойдуць, то будзьце ўпэўненай
— Вы нiколi не станеце матуляй бульбянога вывадку. Мiж iншым, нюх у дзiкоў
разоў у дзесяць вастрэй за сабачы, наш, раз ужо мы ўдваiх складаем сабаку.
Думаю — самы час даваць драла. Спадзяюся, нашы ногi-палачкi не пакiдаюць
пахавага следу.
— Скуль Вы гэта ўсё ведаеце? — з зайздрасцю спытала бульбiнка-гала
ва. — Пра голас парасяцi, пра нюх дзiкоў, што ён лепшы сабачага?
— Не забывайцеся, што мае продкi нарадзiлiся на дзялках навукова-да
следчага iнстытута Акадэмii навук. — Элiтнай бульбiне карцела дадаць «мая
дзiкая супляменнiца», але яна зноў стрымалася. — Я шмат чаго ведаю яшчэ
... Аднаго не магу зразумець — як гэта Вы, абарыгенная амерыканская буль
бiнка, трапiлi ў культурны асяродак?
— Як трапiла, тое доўгая гiсторыя. А я чую, што дзiкi наблiжаюцца. — Са
праўды, раз-пораз на ўвесь лес разлягаўся магутны рык секачоў. — Ну, то якi
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план прапануе панi арыстакратка дзеля выратавання тулава i галавы земля
нога Буля? — спытала бульбiнка. —Выбачайце за з'едлiвасць, я ў акадэмiях
не тусавалася...
Буль, якi адчуваў сябе таксама асобай, зусiм не дзiвiўся гутарцы ягонага
жывата з ягонай галавою. Ён толькi прынюхваўся — ветрык ужо даносiў да яго
цяжкi дзiчыны пах — i нервова размахваў хвастом, спытаў у большай бульбi
ны: «Што будзем рабiць?», i тая параiла бегма сыходзiць з дарогi статку такiм
чынам, каб ветрык не прынёс яму бульбяны пах.
Буль уяўляў сабою тры асобы — галаву, тулава, якiя былi самастойнымi,
i ўласна сябе, самаробную цацку — Буля. Атрымоўвалася так, што калi Буль
размаўляў, ён размаўляў бульбай-галавою. Гэта было зручна, бо, калi ён гава
рыў, бульба-галава маўчала, i можна было размаўляць i не чакаць, што цябе
пераб'юць. Бо тая маленькая бульбiнка не абцяжарвала сябе добрымi паво
дзiнамi. Такiм чынам, калi размаўляў Буль — малая бульба была пазбаўлена
такой радасцi, i сама «ўставiць тры грошыкi» магла толькi, калi Буль маўчаў.
Вялiкая ж бульбiна, як ужо было сказана, мела рузуменне шляхетнасцi. Таму
гутаркi памiж гэтымi трыма асобамi адбывалiся надзвычай арганiзавана — нi
хто нiкога не перабiваў.
Ён кiнуўся ўбок i доўга бег, не забываючы слухаць храбусценне сухiх галi
наў пад капытамi, рохканне i рыкi дзiкiх свiней, якiя станавiлiся ўсё цiшэй. Калi
яны зусiм сцiхлi, Буль спынiўся.
— Апрача дзiкоў, хто яшчэ небяспечны для нас у гэтым лесе? — спытаў
Буль у свайго тулава, якое ўяўляла сабою згустак выхавання i ведаў. — Калi
вам аднолькава ганарова стаць пачаткам бульбянога вывадку, або пракар
мiць чалавека цi жывёлу, то мне, сабаку, не да твару быць з'едзеным нейкiмi
там ляснымi свiннямi...
— Няшмат хто, — з гатоўнасцю падзялiцца ведамi адазвалася вялiкая. —
Значыцца так... Дзiкi ўжо былi. Яшчэ могуць ласi. Яны нават могуць «капыцiць»
бульбяныя палеткi, выкапваючы нас. Больш, здаецца, нам нiхто не страшны.
Можа, толькi зубры... Але адкуль тут, у двух кроках ад мястэчка возьмуцца
зубры?
— Ведаеце што? Я ўжо адчуваю, як мне не хапае Вiкцi. Я ўсё ж сабака. Хоць
i незвычайны. Маё прызванне — быць побач з гаспадаром, ахоўваць i любiць
яго. Вы як сабе хочаце, а я вяртаюся! — сказаў Буль i засмяяўся. Бо з'яўля
ючыся асобай, Буль адначасова змяшчаў у сабе яшчэ дзве асобы, два «я». I
калi вяртаўся ён, вярталiся i ягоныя галава з тулавам.
Якраз у гэты час паўз дамок, дзе спала Вiкця i яе мама з татам, праходзiў
чарговы цягнiк. Гулi рэйкi, стукалi на стыках колы, а яшчэ цеплавоз, наблiжа
ючыся да пераезду, вельмi гучна загудзеў. I хоць Буль не атрымоўваў гэткi
ўрок, якi мела Вiкця ад таты, ён сабачым iнстынктам здагадаўся, якiм чынам
вярнуцца да гаспадынi, якую ён ужо ўсiм сэрцам любiў. «Усiм сэрцам» — так
кажуць, каб адзначыць, што любяць вельмi моцна. Насамрэч, у Буля не было
нiякага сэрца, раз ужо ён быў з бульбiн i шпажак.
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Месяц схiлiўся над даляглядам i пабялеў, зоры i iншыя свяцiлы на небе
пачалi чэзнуць, ды i само неба з чорна-сiняга пашарэла, а на ўсходзе афар
бавалася чырвоным. Буль доўга бег (не забудзем, што ён зусiм малы), ажно
пакуль не ўпёрся ў чыгуначны насып. Павярнуў i пабег уздоўж насыпу, у бок
мястэчка, якое прачыналася гукамi аўтамабiляў, нешматлiкiмi постацямi мес
цiчаў на ходнiках. I вось, нарэшце, у ранiшнiм змроку з'явiлiся ружовыя сцены.
Буль пахадзiў туды-сюды ля вакна, потым забраўся ў куст вяргiнi, спрытна
выкапаў там норку, забраўся ў яе i чуйна, як яму здавалася, заснуў. Тут, пад
вакном гаспадынi, ён адчуваў сябе на варце яе спакою.
Удзень Вiкця ўспомнiла пра Буля, палазiла па траве пад вакном, але нiчога
не знайшла. А пасля апоўдня насунулiся хмары, якiя абрынулi моцную злiву.
Яна абрушыла, замыла норку з Булём. Але ён быў не звычайным сабакам.
Звычайны ў такiх умовах загiнуў бы.
Пасля лета прыходзiць восень. Халаднее, пачынаюцца дажджы. Жаўцее
лiстота на дрэвах, жухне трава. У небе з'яўляюцца чароды гусей, журавоў,
буслоў — яны пакiдаюць Радзiму, адлятаюць у вырай. Гэта там, дзе цёпла,
дзе можна знайсцi ежу. Але сярод восенi заўсёды бывае некалькi дзён, калi
раптам усталёўваецца цёплае, сонечнае надвор'е. Гэтыя днi беларусы назы
ваюць «бабiна лета».У паветры тады лятуць маленькiя павучкi, яны чапля
юцца да павуцiнак, i нават лёгкi ветрык падхоплiвае гэтыя павуцiнкi разам з
павучкамi i нясе, нясе... Калi ветрык сцiхае, павучкi цiха прызямляюцца на тра
ву, i тады ўся трава пакрыта шыкоўным срэбным вэлюмам. Гэта надзвычай
прыгожае вiдовiшча.
У адзiн з дзён «бабiнага лета» Вiкця разам з татам прыбiралi падворак ва
кол ружовага дамка. Трэба было згрэбсцi ў кучу i спалiць смецце, сухое бац
вiнне з агарода, апалую лiстоту. Вакол Вiкцi круцiўся i перашкаджаў працаваць
маленькi, няспрытны яшчэ, белы шчанючок. «Буль! Не лезь пад ногi! — смяя
лася Вiкця. — Не кусайся!».
Калi паламалi сухiя сцяблiны былога куста вяргiнi, што рос насупраць Вiк
цiнага вакна, унутры ўбачылi бульбоўнiк. Туды адразу ж кiнуўся шчанючок i з
iмпэтам пачаў капаць там пярэднiмi лапамi, адкiдваючы зямлю далёка назад.
Тата прынёс рыдлёўку, загнаў яе ў зямлю ля бульбоўнiка i вывернуў на па
верхню клубнi, пераплеценыя карэньчыкамi. Усярэдзiне купы маладых буль
бiн знаходзiлiся дзве цёмныя, зморшчаныя, злучаныя драўлянай палачкай. З
большай тырчэлi яшчэ пяць. «Земляны Буль», змайстраваны ў пачатку лета
Вiкцяй, дагэтуль знаходзiўся на варце пад вакном гаспадынi. А яго тулава i га
лава выканалi сваё прызначэнне — нарадзiлi шмат новых бульбiн.
Эдуард Галустаў. «Вялікае піццё гарбаты»
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Селiгер

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.

— Куды гэта ты збiраешся? — спытала цётка Лёля пляменнiка, дваццацi
двухгадовага студэнта Вадзiма. Пляменнiк не паспеў прыйсцi дахаты, як зноў,
на хаду жуючы здобную булку, нацягнуў на плечы гаматны, у дробную палос
ку, пiнжак.
— Бягу да рэцэнзента, — няўцямна, з набiтым ротам, адказаў пляменнiк.
— Дзевяць гадзiн вечара. Рэцэнзент хутка спаць ляжа.
— Падыму з ложка. Мне заўтра на цягнiк.
Хлопец паправiў каўнер кашулi, абцягнуў пiнжак, збiраўся iсцi да дзвярэй,
ды цётка схапiла за рукаво.
— Пачакай хвiлiнку, — Лёля пайшла на кухню, грукнула дзверцамi шафкi
i неўзабаве выйшла з пляшкаю грузiнскага каньяку ў руцэ. — На во... аддасi
рэцэнзенту. А то напiша абы-што.
— Ды не трэба. Ён, кажуць, не п'е.
— Бяры-бяры... бачылi мы тых рэцэнзентаў. П'янiца на п'янiцы.
Вадзiм паскроб патылiцу, падхапiў бутэльку. «Сапраўды, чорт яго ведае,
таго рэцэнзента. Можа i адмоўнае штосьцi напiсаць. А то i наогул скажа, што
ноч на двары, ранiцай прыходзь», — апанаваны такiмi думкамi, пляменнiк
пхнуў бутэльмент у палатняную торбу.
Вадзiм быў студэнтам 5-га курса палiтэхнiчнага iнстытута, але не ленiн
градскага, а правiнцыйнага. Аднак пераддыпломную практыку праходзiў у Ле
нiнградзе, на заводзе «Рускi Дызель». I вось дыпломны праект быў гатовы,
занесены рэцэнзенту, iнжынеру з таго самага «Рускага Дызеля», i засталося
толькi атрымаць рэцэнзiю.
Жыў iнжынер даволi далёка, ля станцыi метро «Ламаносаўская». Дабiраўся
да «Ламаносаўскай» добрых паўтары гадзiны, а калi падышоў да запаветнага
дзевяцiпавярховiка i зiрнуў на гадзiннiк, дык нават рот разявiў. Думаў, няма
дзясятай, а тым часам маленькая стрэлка падбiралася да адзiнаццацi. У гора
дзе панавалi белыя ночы, было светла як днём — гэта i збiла з панталыку.
Iнжынер — таўставаты, ускудлачаны, з сiвымi валасамi, што выбiвалiся
з-пад саколкi, дзядзька, — вiдочна ўскочыў з ложка. Палашчыўшы вiслае чэ
рава, незадаволена прагугнiў:
— Ну, ты даеш. Мы з жонкай ужо спаць леглi. Заўтра прыходзь.
— Ды я заўтра ў Полацк з'язджаю. Ужо i квiток узяў.
Рэцэнзент уздыхнуў i, пакiваўшы пальцам, маўляў, жонка спiць, на дыбач
ках пайшоў па калiдоры, прыхапiўшы па дарозе халат, якi вiсеў на вешаку.
Дыпломны праект Вадзiм занёс рэцэнзенту чатыры днi таму. Але той яго
наўрад цi праглядаў, бо тубус з чарцяжамi стаяў у куце пакоя — там, дзе хло
пец i паставiў.
— Што тут у нас? — iнжынер падхапiў важкую тлумачальную запiску.
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— Апрацоўка хадуна рухавiка Д-30, — бадзёра патлумачыў Вадзiм, i гас
падар кватэры прыклаў палец да вуснаў. Зачынiўшы дзверы пакоя, iнжынер
раскiнуўся ў фатэлi, перагарнуў старонкi.
— Та-ак... рухавiк дызельнай падводнай лодкi. Калiсьцi ўся дакументацыя
была засакрэчаная.
Добрую хвiлiну iнжынер вывучаў напiсанае, нарэшце спытаў — як мацуец
ца загатоўка.
— Шрубакрут з рэверсам, — па-ранейшаму бадзёра, але цiха выдыхнуў
дыпломнiк.
— Шрубакрут, браток, учорашнi дзень. Ты ж малады камандзiр вытворчас
цi i мусiш задзейнiчаць перадавыя тэхналогii. Тут патрэбны пнеўматычны, а
яшчэ лепш — гiдраўлiчны клямар.
— Дык у вас жа на заводзе шрубакрутамi карыстаюцца.
— Даражэнькi, на нашым заводзе нямецкае абсталяванне. I не трафейнае,
а даваеннае.
— Гiдраўлiку з пнеўматыкай задзейнiчаюць на серыйнай вытворчасцi. А тут
рухавiк падводнай лодкi, якiх за год тры штукi са стапеля спускаюць, — парыра
ваў дыпломнiк i рэцэнзент, уздыхнуўшы, паставiў на палях чырвоную птушачку.
— Якая чысцiня апрацоўкi рабочай паверхнi? — было наступнае пытанне.
Вадзiм адказаў.
— А на якiм варштаце iдзе апрацоўка?
Вадзiм iзноў адказаў.
— На гэтым варштаце такой чысцiнi не дасягнеш.
Паслiнiўшы палец, рэцэнзент перагарнуў старонку.
«Праз паўтары гадзiны метро зачыняць», — падумаў студэнт, мелькам
зыркнуўшы на гадзiннiк.
Калi на палях з'явiлася дзясятая птушачка, студэнт дастаў з торбы бутэльку.
— Гэта што?
— Каньяк.
— Схавай! — сувора выдыхнуў рэцэнзент i ў дыпломнiка зашчымела пад
сэрцам. А калi гэты зануда напiша адмоўную рэцэнзiю? Што тады рабiць?
Мiж тым зануда пачаў гартаць старонкi, не праглядаючы.
— А што за каньяк?
— Грузiнскi. Тры зорачкi, — акрыялым голасам паведамiў дыпломнiк.
— Ну, тут заўвагаў няма... тут таксама ўсё добра, — замармытаў iнжынер,
не паспяваючы слiнiць палец, неўзабаве адклаў тлумачальную запiску i сеў за
пiсьмовы стол.
На рэцэнзiях, вiдаць, iнжынер даўно набiў руку, бо пiсаў хутка, не адрыва
ючы позiрку ад паперы. Вадзiм, неўпрыкмет, падышоў да яго з-за спiны, вы
цягнуў шыю i прачытаў: «Не гледзячы на дробныя заўвагi, дыпломная праца
заслугоўвае адзнакi «выдатна».
Мудрагелiста распiсаўшыся, рэцэнзент выслiзнуў з пакоя i з'явiўся з двума
кiлiшкамi.
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— Я не буду! — рашуча выдыхнуў студэнт, але iнжынер ляпнуў па плячы:
— Па кроплi. Каб добра абаранiўся.
У метро ўсё ж такi паспеў, вылез на станцыi «Лясная» i шырокiм крокам па
шыбаваў па праспекце Энгельса ў кiрунку Дрэздэнскай вулiцы, на якой жыла
цётка. Душа Вадзiмава прасiла песнi. Можа, ад выпiтага каньяку, можа, ад та
го, што вакол буяла белая ноч, а магчыма, таму, што ў панядзелак абаронiць
дыпломны праект i развiтаецца з iнстытутам.
На рагу Манчэстэрскай яго перанялi.
— Эй, куды канаем?
Тры чувакi цёмнымi прывiдамi выслiзнулi з-пад дрэва, i ў Вадзiма чарговы
раз сцялася сэрца. Такiя сустрэчы а першай гадзiне ночы нiчога добрага не
лёсiлi. Вадзiм прыцiснуў да грудзiны тлумачальную запiску. А як падзяруць ды
пусцяць па ветры?
— Студэнт? — запытаўся чувак у пацёхканых джынсах.
Вадзiм кiўнуў.
— Адкуль?
— З Аўтава, — ён наўмысна назваў далёкi раён, з якiм тутэйшыя «каралi»
не варагавалi.
— А чаго па нашым раёне швэндаешся?
— Да цёткi iду. На Дрэздэнскай жыве.
— Капуста ёсць?
— Ды якая капуста. Бегаю па горадзе, ногi ў рукi ўзяўшы. На метро эка
номлю.
Начныя прывiды пераглянулiся. Зразумелi, што са студэнта капейчыны не
выб'еш.
— Ладна, адказваеш на маё пытанне — валi з вачэй. А не адкажаш — бу
дзем з табой разбiрацца, — з пагрозаю ў голасе выдаў чувак у пацёхканых
джынсах.
Вадзiм наструнiўся.
— Як згуляў «Зенiт» у апошнiм туры?
— Адзiн-адзiн з маскоўскiм «Дынама».
— А хто забiў?
— У дынамаўцаў Гершковiч, у «Зенiта» Маркiн, — Вадзiм быў аматарам
футбола i глядзеў гульню на кiраўскiм стадыёне.
— Табе, можна сказаць, пашанцавала. Больш па начах не швэндайся.
Уцямiў?
— Уцямiў! — гукнуў студэнт, сарваўшыся з месца. Спачатку проста iшоў, по
тым рушыў подбегам, нарэшце, пусцiўся на ўсе застаўкi. Баяўся, што прывiды
кiнуцца наўздагон. Прыпынiў крок толькi павярнуўшы на Дрэздэнскую вулiцу.
«Як гладка ўсё ў жыццi iдзе. Рэцэнзiю ў апошнi момант займеў. Цяпер вось ад
футбольных заўзятараў адбiўся. Але ж давядзецца дзесьцi i спатыкнуцца», —
Вадзiм выцер пот з iлба i ўбачыў асветленае вакно на сёмым паверсе. Цётка
не спала i чакала ягонага вяртання.
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Назаўтра студэнт-дыпломнiк сеў у цягнiк Ленiнград-Полацк i выехаў даха
ты. Гэта быў дзiўны цягнiк. Напачатку, амаль без прыпынкаў, ехаў у кiрунку
Масквы, i толькi даехаўшы да станцыi Балагое, паварочваў у бок Полацка. На
дварэ сярэдзiна сямiдзясятых, стальныя магiстралi даўно апанавалi электра
возы з цеплавозамi, а тут, на станцыi Балагое, да цягнiка чаплялi куродымны
паравоз. Расцягнуўшыся на нiжняй палiцы, студэнт адразу ж заснуў, i пра
чнуўся ад апраметнай цiшынi. За вакном стаялi таварныя вагоны i будынка
вакзала не было бачна.
— Дзе мы? — спытаў хлопец у кабеты, якая сядзела насупраць.
— У Балагiм, — выдыхнула спадарожнiца i, падумаўшы, паправiлася: — У
Балагом, — а памацаўшы пальцам скронь, паведамiла: — Не, назва, вiдаць,
не скланяецца. — А вы студэнт?
— Так, у панядзелак абарона дыплома, — Вадзiм пстрыкнуў пальцам па
тубусе.
Яны разгаварылiся. У кабеты, як высветлiлася, сын летась скончыў iнсты
тут i быў накiраваны па размеркаваннi ў Вялiкiя Лукi. Цяпер мацi штомесяц
ездзiла да сына i падвозiла харчы, бо ў Луках крамы пустыя. Неўзабаве спа
дарожнiца пазяхнула i, як i Вадзiм надоечы, легла на палiцу, прыкрыўшы ногi
цёплай кофтай.
Цягнiк падчапiлi да паравоза, i за вакном паляцелi пасмы грывастага дыму,
паплылi балацявiны з люстэркамi азярын, рэдкiя вёскi са збуцьвелымi хата
мi, такiя ж рэдкiя станцыi i паўстанкi — спрэс драўляныя, даўно не фарбава
ныя, — i стараверскiя, з пахiлымi крыжамi, могiлкi, якiя падступалi да самай
чыгункi. Потым цягнiк заехаў у вусцiшны лес, якi стамляў вочы бясконцай ча
радой бярозавых стаўбуроў, доўга ехаў у лясной заценi, на нейкi час вырваўся
на прастор шырокага, пазначанай зялёнымi купамi кустоў поля, i зноўку пану
рыўся ў лясны гушчар.
«Як мала тут жыве народу i як тут усё занядбана», — думаў Вадзiм, пры
цiснуўшы нос да вагоннай шыбы. У Пiцеры метро, машыны, крамы, людзi,
здобныя булкi, а ў гэтым лясным краi нi людзей, нi нармальных дарог. Адны
балоты ды могiлкi. Вадзiм лёг, iзноў панурыўся ў сон, i прачнуўся ад штуршка
ў пятку. Па праходзе прайшлi дзядзькi ў штармоўках i з рыбацкiм прычын
даллем у руках. Пад'язджалi да Селiгеру — вялiзнага возера, якое замiлавалi
ленiнградскiя рыбакi. А вось i яно само выплыла з-за кустоў — бясконцае,
серабрыстае, злёгку падфарбаванае на небасхiле вечаровай палымнiцай. На
беразе возера тулiўся горад Асташкаў. Цягнiк тут стаяў сямнаццаць хвiлiн,
i Вадзiм вырашыў размяцца, бо ад мулкага лежака балелi косткi. Папрасiў
шы спадарожнiцу прыгледзець за ягонымi рэчамi, хлопец скочыў на пасыпа
ны паравозным жужалем перон, стукнуўшы пры гэтым гадзiннiкам аб вагонны
поручань. Шпацырнуць выйшла некалькi пасажыраў, i ўсе яны спехам, на паў
сагнутых нагах, пашыбавалi да вакзала. Туды ж пайшлi i рыбакi, якiя ехалi ў
суседнiм купэ. Вадзiм прымружыўся i ўгледзеў дзеда з сiвой барадой, якi стаяў
ля вакзала i здзiмаў пену з пiўнога кухля.
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У вакзальным буфеце было ладна народу, але ж хацелася каўтануць ту
тэйшага пiва. Буфетчыца поўнiла кухлi ручной помпай непасрэдна з бочкi. У
родным Полацку такога ўжо не пабачыш.
Пiва было крыху кiславатае i пахла дубовай бочкай.
— Ну, як, смакуе? — да столiка падсунуўся дзядзька ў зрэбнай, расцягнутай
на шыi, цяльняшцы.
Не адрываючыся ад кухля, хлопец выставiў вялiкi палец.
— Добра, гарадскiя не набеглi. А то б да прылаўка не падступiлiся. У нас з
пiвам цяжка, — дзядзька нешта без перапынку казаў, але Вадзiм не слухаў.
Галава ягоная злёгку круцiлася, i вочы мiжволi заплюшчвалiся ад задаваль
нення. Ачуўшыся, Вадзiм лiхаманкава глянуў на гадзiннiк. Цягнiк стаяў яшчэ
пяць хвiлiн. Кiўнуўшы на развiтанне дзядзьку ў цяльняшцы, ён рушыў да выха
ду i знянацку схаладнеў. Знадворку, усё больш iмпэтна, рухалiся асветленыя
квадраты вокнаў. Небарака вохнуў, пхнуў у спiну сiвабародага дзядка, выбег
у калiдор i ўзбiўся на вакзальную прыбiральшчыцу. У адной руцэ яна трымала
швабру, а ў другой вядро з вадой. Студэнт матлянуўся ўлева, цётка з перапу
ду хiтнулася ў той жа бок. Урэшце схапiў цётку за руку, паспрабаваў пераско
чыць цераз швабру i, зачапiўшыся за дзяржак, стукнуўся каленам аб цэмента
вую падлогу. Калi ж выбег, накульгваючы, на перон, дык угледзеў чырвоныя
лiхтары апошняга вагона i скручаны сцяжок у руцэ праваднiцы.
— Стой! Стой! — крыкнуў не сваiм голасам, ды праваднiца не пачула, бо
сцяжок нават не здрыгануўся. Хвiлiну бег па пероне, урэшце спынiўся i, абла
шчыўшы вачыма чырвоныя агнi i пасмы чорнага паравознага дыму, бязгучна
прашаптаў: «Ну i ўлiп!» Торба з тлумачальнай запiскай i тубус з чарцяжамi па
ехалi ў Полацк без гаспадара. Студэнт страсянуў «Камандзiрскiя». Секундная
стрэлка не рухалася. Стукнуў гадзiннiк, як скакаў з вагона — час i спынiўся.
Бедачына зацкавана зiрнуў у той бок, дзе зацiхала рэха вагонных колаў. Уся
надзея была на спадарожнiцу, якая ехала ў Вялiкiя Лукi. Павiнна сказаць пра
ваднiцы, што сусед па купэ знiк, а рэчы засталiся. А калi не скажа?
— Ад цягнiка адстаў? — пачуўся жаночы голас.
Пасярод перона стаяла цётухна ў чырвонай фуражцы — дзяжурная па
станцыi.
— Цi не кожны дзень стоп-краны зрываюць. А ўсё з-за пiўнушкi. На мiнулым
тыднi, таксама адзiн адстаў. Дык бег за цягнiком з кухлем у руках.
Вадзiму такiя балачкi не спадабалiся.
— Такой бяды. Заўтра паедзеце. Дзянёк у нас пагасцiце, у возеры пакупа
ецеся.
— Дыпломны праект з'ехаў. Так што, выбачайце, мне не да жартаў, — бурк
нуў студэнт у адказ.
— Пайшлi, — ужо сур'ёзным тонам выдала дзяжурная i рушыла да вакзала.
«Абарона ў панядзелак. За гэты час тлумачальную запiску можна пера
пiсаць, пагатоў, засталiся чарнавiкi. А чарцяжы трэба як мiнiмум два тыднi
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аднаўляць. Атэстацыйная камiсiя дзеля мяне аднаго збiрацца не будзе. Давя
дзецца праз год абараняцца», — Вадзiм сядзеў у станцыйнай дзяжурцы, пры
слухоўваючыся да бiцця крывi ў скронях, i ў галаве, як тыя жароны на млыне,
круцiлiся цяжкiя i трывожныя думкi.
— Якi вагон? — спытала дзяжурная. Жанчына сядзела за перагародкай,
пад брэжнеўскiм партрэтам, i размаўляла па тэлефоне.
— Вагон трэцi, месца пятнаццатае, — студэнт падхапiўся з хiсткага крэсла.
— Што з сабой было?
— Палатняная торба з тлумачальнай запiскай i тубус.
— Торба i нейкi турбус, — гракнула, цiснучы да вуха слухаўку, жанчына, i
студэнт незадаволена паправiў:
— Тубус, а не турбус!
— Не хвалюйся, атрымаеш свае рэчы, — дзяжурная кiнула слухаўку на ва
гар. — Зараз звяжуцца з начальнiкам цягнiка, той скажа праваднiцы, каб рэчы
забрала. У Полацку адразу да начальнiка станцыi iдзi. Там i атрымаеш свой
турбус.
Выкулiўшыся з дзяжуркi, студэнт прайшоўся па пероне. Цягнiк на Полацк
iшоў праз суткi — трэба было недзе пераначаваць. Ён хацеў вярнуцца ў дзя
журку i спытаць — цi будзе адчынена ўначы вакзальная пачакальня, — але
перадумаў. Вырашыў перш-наперш зазiрнуць у буфет ды ўзяць чаго на зуб.
Цэлы дзень нiчога не еў.
У буфеце яго пераняў той самы дзядзька ў цяльняшцы.
— О! Стары знаёмы! Адстаў ад цягнiка?
— Пачакальня ноччу працуе? — спытаў студэнт.
— Першы цягнiк адранку пойдзе. На ноч зачыняюць.
Студэнт-дыпломнiк з адчаем уздыхнуў.
— Хочаш — пайшлi да мяне. Я недалёка жыву, — сказаўшы так, уладаль
нiк цяльняшкi зiрнуў на буфетчыцу, якая кiвалася, налягаючы на корбу пiўной
помпы.
Вадзiм стаў у чаргу. З едзiва ў буфеце прадавалi адно плаўленыя сыркi ды
кансервы, кiлька ў тамаце, але iх не было чым адкрыць. Пхнуўшы сыркi ў кi
шэнь, Вадзiм падхапiў два кухлi.
— Я ў сваёй хаце жыву. Каля самага возера. Выдатная мясцiна. Штолета
сястра з Ленiнграда гасцюе, з дзецьмi. Сёлета, праўда, не прыедзе. Сыну апе
рацыю робяць. Карацей, ляжаш на кушэтку — i наранiцу ўстанеш, як агурок.
Прагавiта прыклаўшыся да кухля, дзядзька, на знак знаёмства, працягнуў
шурпатую далонь:
— Мiкалай.
З буфета выкулiлiся густым прыцемкам. Перад вакзальным будынкам стая
лi прысады чэзлых таполяў, а ўдалечынi цьмяна вымалёўваўся белы помнiк.
— Хто там у вас, Ленiн? — пацiкавiўся студэнт.
— Ды не, Заслонаў.
— Наш партызан, — пажвавеў палачанiн.
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— Нарадзiўся тут. Бацька мой яго ведаў, — паведамiў асташкавец, пры
пальваючы «беламорыну».
Вадзiм ступаў па няроўным бруку i ўтрапёна круцiў галавой. Стваралася
ўражанне, што тут, у Асташкаве, час, як i на ягоных «Камандзiрскiх», спынiўся.
Прычым недзе ў сярэдзiне мiнулага стагоддзя. З прыцемку выглядалi старыя,
здаўна не рамантаваныя камянiцы, наўзбоч тырчалi рудыя ад iржы водараз
борныя калонкi, а пры канцы вулiцы нехлямяжай патарочай паўставала на
паўразбураная царква.
— У вас можна фiльмы здымаць... пра рэвалюцыю, — жартам выдаў сту
дэнт, пераскочыўшы ручай, якi цёк ад калонкi.
— Дык здымаюць жа. Нядаўна iду ў цырульню, а з-за павароткi тачанка вы
лятае... з кулямётам. Аслупянеў ад нечаканасцi. Завярнуў за рог, а там натоўп
i нейкi лысы на слуп узлез ды гарлае: «Адсуньцеся, вы перашкаджаеце!» Мой
сваяк у тых здымках удзельнiчаў. Надзелi на яго падштанiкi, галаву крывавай
анучай абкруцiлi i паставiлi да сценкi. Расстрэл камунiстаў здымалi. Кiншчыкi
тры рублi далi. Мы iх разам i прапiлi.
Вулiца нечакана закончылася i наперадзе, на колькi хапала вачэй, разлiлося
бязмежнае возера. Возера свяцiлася дзiўным сiняватым святлом, злiвалася на
даляглядзе з такiм жа сiнiм небам, таму здавалася, што залiло цэлы сусвет.
— Дзiўная назва — Селiгер, — Вадзiм тупаў па сцяжыне, не адрываючы
вачэй ад азёрна-нябеснай бяздоннiцы.
— У гэтых мясцiнах калiсьцi фiны жылi. Яны так назвалi, — Мiкалай прыпа
лiў чарговую папяросу.
— А што за агеньчыкi? — Вадзiм паказаў рукой на гронку агнёў, якiя калы
халiся на вадзе.
— Гэта на востраве. Ваенны завод. Рухавiкi для ракет робяць.
— А туды нельга заплыць?
— Пропуск патрэбны. А сам востраў калючым дротам абкручаны. Не пра
лезеш.
«Неверагодна, — падумаў Вадзiм, пазiраючы на гронку агнёў, — тут, поруч
са зруйнаванымi цэрквамi i пашарпанымi камянiцамi з праселымi дахамi, ро
бяць ракеты».
Тупкая сцяжына вывела на пагорак, i ўдалечынi, цi не на другiм канцы возе
ра, закволiлася яшчэ колькi рознакаляровых агнёў.
— А там што?
— Турбазу нядаўна адкрылi. Раней манастыр быў. Нiлавым называўся. У рэ
валюцыю раздзяўблi. А зараз турыстаў запусцiлi. П'юць там дзень да ночы.
— А хто ён такi, гэты Нiл?
— Святы нiбыта.
Наперадзе залуналi вiдарысы вясковых хат. Нечакана Мiкалай паляпаў да
лонямi па кiшэнях, нiбыта шукаючы штосьцi.
— Слухай, пару рублёў не пазычыш? Трэба да сваяка забегчы... якога бе
лагвардзейцы расстрэльвалi.
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Праз iмгненне асташкавец кiнуўся да хаты, у двары якой заходзiўся ад брэ
ху сабака.
— Каштан... фу! — пачулася ў цемры. Сабака кiнуў брахаць i толькi ледзь
чутна гыркаў.
Мiкалай выплыў з цемры, трымаючы заткнутую папяровым пыжом бутэльку.
— Як сляза. Для сябе гонiць. Ленiнградцы гасцявалi, казалi — лепшая за га
рэлку, — голас Мiкалая радасна звiнеў. — Жонка страшэнная звяга. Магчыма,
i зараз завядзецца. Але ты не звяртай увагi.
Пасля такiх слоў Вадзiм пашкадаваў, што пацягнуўся сярод ночы немаве
дама куды i немаведама з кiм. Iшлi ўжо хвiлiн дваццаць, а да Мiкалаевай хаты
так i не дайшлi.
— Сядзяць на маёй шыi, ды мяне ж i ўпiкаюць, — змянiў радасць на злосць
спадарожнiк.
«Хто яго там, апроч жонкi, дапякае?» — падумаў Вадзiм, i тут жа пачуў ад
каз:
— Цешча з намi жыве. Восемдзесят сем гадоў размяняла. I памiраць не
збiраецца.
Калi ўваходзiлi ў хату, госць затрымаўся на парозе, нясмела пераступаючы
з нагi на нагу.
— Зноў нейкага п'янiцу вядзеш? — пачуўся з глыбiнi хаты звяглiвы жаночы
голас.
— Якi п'янiца?! Гэта студэнт. Ад цягнiка адстаў.
Госць збiраўся ўжо шмыгнуць за дзверы, ды гаспадар махнуў рукой, запра
шаючы заходзiць, i таму нiчога не заставалася, як прайсцi па рыпучых маснi
цах у святлiцу.
— Пазнаёмся, мая цешча, — гаспадар з годнасцю паставiў на сярэдзiну
стала няпоўна налiтую пляшку самагонкi.
Цёшча — дробненькая, пахiлая, з нядошлай, падобнай на пацучыны хвост,
касой сiвых валасоў на плячы — тулiлася на жалезным ложку з нiкеляванымi
бiламi i з цiкаўнасцю лыпала вачанятамi.
Госць паклаў на стол два плаўленых сыркi.
— А адкуль жа вы? — прашамкала бяззубым ротам старая.
— З Полацка. Чулi пра такi горад?
— Як жа... чула. Мая мацi да вас ездзiла.
— А навошта? — запытаўся зяць, выцiраючы ручнiком малянкоўскую
шклянку.
— Як навошта... мошчам святой Ефрасiннi пакланiцца.
— Прыдумалi — за свет перцiся. Быццам у нас сваiх святых мала. Раскажы
лепш пра Нiла... чалавек цiкавiцца.
Старая перахрысцiлася на трохражковае люстра, але нiчога расказваць не
стала. Тым часам Мiкалай налiў самагонкi. Няшмат, дзесьцi на два пальцы,
паднёс шклянку цёшчы. Вадзiм думаў, тая адмовiцца, але бабуля выпiла, пры
чым без закускi.
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Мiкалай налiў госцю. Самагонка была даволi моцнай, аж у горле перахапi
ла, i амаль не смярдзела.
— Пра святога Нiла? — ачулася раптам старая i, уздыхнуўшы, пачала апо
вед. — Нарадзiўся Нiл каля Iльмень-мора, i, як малым быў, прыйшоў да яго
анёл i кажа: «Як вырасцеш, iдзi ў манастыр». I вось вырас, пайшоў у Пскоўград i пастрыгся там у манахi. I пачаў рабiць дзiвы-дзiўныя...
— Якiя дзiвы? — запытаўся зяць, налiваючы самагонкi.
Госць махнуў рукой, паведамляючы, што больш пiць не будзе.
— А вось якiя... усчалася раз страшэнная навальнiца, з маланкамi. Манас
тыр драўляны быў, пажару баялiся, манахi i звярнулiся да Нiла: «Ратуй нас
ад агню нябеснага!» Стаў ён пад дажджом, узняў рукi да хмараў i як крыкне:
«Разыдзiцеся!» Хмары i разышлiся.
— Цяжкi выпадак, — прамармытаў зяць, нюхнуўшы хлебную скарынку.
Бабуля выцерла рукавом сцятыя вусны.
— I пачалi ў манастыр людзi прыходзiць ды прасiць у Нiла заступнiцтва.
Доўга так хадзiлi, гадоў, мабыць, дзесяць. Цяжка яму стала людскiя просьбы
выслухваць, таму i збег з манастыра. I пасялiўся ў лесе, ля невялiчкай ракi. Зра
бiў сабе келлю i стаў з Богам размаўляць. I тут нехта пусцiў чутку, што ў Нiла ў
келлi золата схаванае, i заявiлiся да яго злодзеi. Абрабаваць хацелi. А Нiл зняў
са сцяны абраз, узняў над галавой, злодзеi глянулi на абраз i аслеплi.
— У нас, калi ў дэпо працаваў, двое метылкi навярнулi. Таксама аслеплi, —
падаў голас зяць, але цёшча таго як i не чула.
— Стаў у той лес народ хадзiць, каб убачыць святога. А яму тое не надта
падабалася, бо прагнуў пустэльнiкам жыць. I тут iзноў з'явiўся анёл i мовiў:
«Iдзi, Нiле, на Селiгер. Там уратуеш душу».
— Анёл хадзiў, як я да сваяка на пахмелку, — выдаў зяць, i госць дакорлiва
перакрывiўся. Маўляў, не перабiвай, дай паслухаць.
— I прыйшоў ён на Селiгер i сказаў сабе: «На востраве буду жыць». Папрасiў
рыбакоў, каб пераправiлi на якi востраў, вылез з чоўна i стаў зямлянку капаць.
— Не, людзi лес валiлi, зямлю аралi, рыбу лавiлi — яны не святыя. А гэты
сядзеў у яме, хрысцiўся на сонца — i ён святы?
Мiкалай кепска варочаў языком i, налiваючы самагонкi, пралiў мiма шклянкi.
— Жыў на самоце, — працягвала бабуля, скоса пазiраючы на зяця. — Да
яго адны рыбакi зрэдзь часу наведвалiся. Рыбай частавалi. Нiл людзей на
скрозь бачыў. Калi даваў рыбу грахаводнiк, нiколi не браў, а калi бязгрэшны
чалавек — браў i дзякаваў малiцьвенна.
— Колькi ведаю мясцовых рыбакоў — усе грэшныя. I дзе ён бязгрэшных
бачыў? — перабiў цёшчу зяць.
Госць зноў перакрывiўся.
— А аднойчы прыплылi на востраў людзi з Асташкава. З сякерамi. Хацелi
хвоi пасекчы. А Нiл выйшаў да iх i як гукне: «Iзыдзiце!» — бабуля, наследуючы
святому, гаркнула як мае быць, i госць з гаспадаром спалохана адхiнулiся. —
Небаракi сякеры з рук выпусцiлi i на зямлю павалiлiся.
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— Я сам траха не павалiўся, — зяць вылiў у шклянку рэшткi самагонкi, —
гарлаеш як апантаная.
Апавядальнiца пакрыўджана надзьмулася i працягнула аповед толькi пас
ля таго, як госць даў ёй палову плаўленага сырка. Старая хуценька, як зайчы
ха, зжавала пачастунак.
— Увесь час святы праводзiў у малiтвах i нiколi не клаўся нi на бок, нi на
спiну. Нават спаў, седзячы.
— Як гэта? — уражана выдыхнуў госць.
— А так. Былi ў яго мылiцы зробленыя, ён на iх, седзячы, абапiраўся, i спаў.
Казаў — у дамавiне адлежыцца. А яшчэ казаў, што некалi на Селiгер жаўтат
варыя людзi прыйдуць. I будзе iх шмат.
— Усё правiльна, — пракаментаваў зяць, — жылi фiны, цяпер мы, а пасля
нас кiтайцы заявяцца.
— А як Нiл памёр? — пацiкавiўся госць.
— Як памёр... прыплылi рыбакi, а ён iм кажа: хай святар прыйдзе, мне пры
часцiцца трэба, бо праз пяць дзён памру. Прыехаў святар, прычасцiў, а даклад
на на пяты дзень святы Нiл памёр. Праз колькi часу на месцы келлi манастыр
пабудавалi. Прыгожа выглядаў. Асаблiва ранiцою. Гарэў на сонцы залатымi ма
каўкамi. А як прыйшлi камунiсты, манастыр зачынiлi, i манахаў разагналi.
— I правiльна зрабiлi. Абрыдлi ўсiм гэтыя дармаеды, iх i разагналi, — Мi
калай з цяжкасцю падняўся на ногi, паказаў на кушэтку i, прамармытаўшы: —
Кладзiся, — падаўся са святлiцы.
— У манастыры потым калонiю зрабiлi. Для малалетак. Яны адтуль час
цяком збягалi. I да нас аднойчы дванаццацiгадовы хлопец прыбiўся. Брудны,
галава ў гузаках. Памыўся ў двары, мацi яго накармiла. А наступным днём у
дарогу выправiўся. Сказаў — у Таржок пойдзе. Радня там нейкая жыла. Не
ведаю, цi дайшоў да Таржка, цi мiлiцыя злапала. А перад вайной у манастыр
палякаў прывезлi.
Госць ускiнуў брыво.
— Якiх палякаў?
— А Бог iх ведае. Палякi — i ўсё тут. Мы на тым беразе жылi, i iх праз нашу
вёску вадзiлi. Валакуцца, бедныя, а вакол салдаты са стрэльбамi. I ўсё есцi
прасiлi. А што мы iм маглi даць, калi самi галодныя.
— А куды iх вадзiлi?
— На працу ў Асташкаў. Царкву разбiралi. I друз на калёсах падвозiлi ды ў
ваду кiдалi. Насып рабiлi памiж востравам, дзе манастыр, i берагам. А потым
iх не стала.
— А куды iх звезлi?
— А хто ж ведае. Пасадзiлi ноччу ў таварныя вагоны ды павезлi.
Старая яшчэ нешта казала ды Вадзiм не стаў слухаць. Пстрыкнуў выклю
чальнiкам, павалiўся на кушэтку. Спаў не распранаючыся. Толькi пiнжак зняў
ды павесiў на спiнку крэсла. Бабуля крыху пабалбатала ды ацiхла. На бок,
аднак, не кульнулася. Можа, яна, як святы Нiл, звыклася седзячы спаць? За
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сценкай натужна хроп гаспадар, а пад кушэткай зацята спяваў цвыркун. Ва
дзiм згадаў, як пасля першага курса iх паслалi «на бульбу» ў Глыбоцкi раён, i
ён жыў у такой жа старой хаце. Там, за печчу, таксама спяваў цвыркун, i гас
падыня хаты, цётка Янiна, казала, што той спявае на пагоду. На сцяне хаты
вiсеў партрэт хлопца ў рагатай польскай фуражцы. Ён, вядома ж, пацiкавiўся
— хто такi? «Брат мой, — патлумачыла цётка Янiна, — памежнiкам служыў у
Друi. Саветы забралi ды ў Расею павезлi. Толькi аднаго лiста i атрымалi. На
пiсаў, што жыве ў манастыры на беразе вялiкага возера, i што хутка павiнен
вярнуцца. Але не вярнуўся. Саветы забiлi». Ён яшчэ тады абурыўся. Як гэта
— забiлi? Яны што, фашысты нейкiя, каб у палонных страляць?
Амаль не бачная ў цемры бабуля па-ранейшаму сядзела нерухома i — Ва
дзiм адчуваў гэта, — зацята на яго глядзела.
— Чаму не спiцё? — спытаў нарэшце, безлiч разоў крутнуўшыся на праду
шанай кушэтцы.
— А я, добры чалавек, ноччу рэдка сплю. Удзень на гадзiнку прыкархну — i
мне хапае.
Спаць пад бабульчыным позiркам было не надта прыемна, таму Вадзiм
доўга не мог заснуць, але вось павярнуўся тварам да сценкi i яму прымроiўся
святы Нiл. Той сядзеў у глыбокай яме, загорнуты ў чорны хiтон з капюшонам.
На капюшоне бялеў вышыты праваслаўны крыж. А калi прымружыў вочы, уба
чыў, што гэта не святы Нiл, а рэцэнзент.
— Згубiў дыпломны праект? — прасiпеў рэцэнзент. — А ён вось дзе, у ма
iх руках. Зараз ты ў мяне, бляха, аслепнеш! — рэцэнзент узняў тэчку з тлу
мачальнай запiскай i давялося ў жаху адступiць ад краю ямы. Ён азiрнуўся.
Бабуля, якая дагэтуль моўчкi сядзела на ложку, скiнула на падлогу сiнiя ногi
i, выставiўшы кашчавыя пальцы, рушыла ў ягоны бок. Пры тым яна не iшла,
а паволi плыла, не датыкаючыся нагамi маснiчын. Бязгучны лямант захрас
у горле, i ён размежыў павекi. Зыркае святло адбiрала вочы. Сэрца стукала
шалёным дзятлам i збiралася вылецець з грудзiны. Вадзiм выцер далонню лi
пучы пот з iлба, перавёў дых. Бабуля цiха сапла. Самагонка ўсё такi яе змагла.
Вадзiм пасунуўся да дзвярэй, потым вярнуўся, прыхапiў пiнжак i выкулiўся з
хаты. Доўга стаяў ля куста, дыхаючы ранiшняй прахалодай, затым падышоў
да возера. Яно мела ружовы колер, i на водным люстры белым вэлюмам ля
жаў празрысты туман. У хату вырашыў не вяртацца. Застанешся, а Мiкола
ад ранку пачне грошы прасiць на пахмелку, — мiльганула ў тлумнай галаве.
Лепш прайдуся па ранiшнiм горадзе, пасяджу ў якiм парку, знайду сталоўку,
бо з галадухi ў чэраве бурчыць. Ён пашыбаваў па вясковай, шчыльна застаў
ленай старымi хатамi, вулiцы. Ля хат, што самае дзiўнае, не было гародаў.
I як яны тут жывуць? — падзiвiўся Вадзiм, i ў гэты момант ля крайняй хаты
залiвiста забрахаў сабака.
— Каштан! Свае! — крыкнуў ён сабаку, i той, спынiўшы брэх, выбачальна
заскавытаў.
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Уцеш мяне, няўцешную,
прашу...
***
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О, колькi слоў! I колькi фарб у iх!
Як не тварыць тут вершаў, сугалоссяў?
Ды толькi нi адно са слоў маiх,
вер, да цябе яшчэ не дацяглося.
Я сею iх, я палiваю, жну...
Я iх галублю i над iмi млею...
Але яны мялеюць i малеюць,
як iмi пра цябе я гавару.
А можа, мы абыдземся без слоў?
Ад iх асобна сядзем у сталовай...
Каб мы маглi... Каб так усё было...
Ды мы маўчым — вядуць размову словы.
I коцяць з гор пачуццяў камянi,
але куды —да пекла цi да раю?
У вусны я, у вочы слоў тваiх,
як быццам у крынiцу зазiраю.
О, колькi лета!.. Лецейка ў табе!..
Цi трэба ставiць коску — невядома.
А словы йдуць — у шчасцi, у журбе.
Iмкнуцца да цябе, нiбы дадому.
I я стаю бязмоўная мiж фраз,
перабiраю рыфм апалых лiсце.
I ў поле йду па словы, што да нас
яшчэ не дараслi, не дацяглiся.

Сыну
Шчасце трапяткое на плячы
на маiм па-восеньску ўмiрае.
Што я маю, мiлы, у жыццi?
Толькi тое, што не забiраюць.
Ведаеш, на мелi караблi
свет прарэжуць вострымi плячыма.
Што я маю, мiлы, у жыццi?
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Толькi тое, ў чым няма прычыны.
Ставяць за?мкi мудрыя цары,
свiтаю акружаныя босай.
Што я маю, мiлы, у жыццi?
Толькi гэту роспачную восень.
Падагрэем вечар на агнi.
Хлебчыка пароўну ўсiм пакроiм.
Што я маю, мiлы, у жыццi?
Толькi незабыўнае, святое.
Падганяе свет усё, што ёсць,
пад свае стандарты i лякалы.
Ведаеш, чужое, не маё,
я ў жыццi нiколi не чапала.
Тое, што пячэ, смылiць, гарчыць,
родны мой, адразу забываю,
Калi тваё «мама» уначы
я сваёй пяшчотаю ўкрываю.

Фортэ
Розным цябе я помню, але найперш ты —
хлопец вясковы за высачэзным парканам,
з ахапкамi фраз i слоў, з букетамi вершаў...
Фортэ, пiяна, фортэ, пiяна, п'яна...
Вось твой парог — быццам бы хаты прадмова.
Неба табе спрыяе, з табою дружыць...
Хлопчык мой, столькi ўсяго я сказаць гатова.
Мiлы мой,
            грэшны мой,
                              першы,
                                       апошнi,
                                                 дужы...
Якiя табе яшчэ нашаптаць сакрэты?
Дзе тая сцежка, што ў час прывядзе на споведзь?
Ззаду цябе бязгучна ўмiрае лета,
а разам з iм i апошнi ўспамiн сыходзiць...
Вось ты стаiш ля мяне гэтак блiзка-блiзка.
Вось ты кранаеш мяне, як вецер — восень.
Проста прайдзi ўжо мiма i... памылiся,
i за мяне памалiся, калi захочаш.
Грушы ўрадзiлi у садзе... яблыкi... слiвы...

Ломяць упарта дрэвам прыгожыя рукi...
Я абяцала табе: мы будзем шчаслiвыя...
Будзем шчаслiвыя, нават калi разлука...
Будзем шчаслiвыя, нават калi расстанне...
Чуеш, калiна ў садзе ўздыхнула цiха?
Тут недзе побач — сумнае наша каханне,
нашы с табой агульныя выдыхi-ўдыхi...
Розным цябе я помню, але найперш ты —
той, што ў самае сэрца, якраз у аорту...
Хлопчык мой, хлопчык, Нiцшэ мой наймудрэйшы...
Фортэ,
        пiяна,
               фортэ,
                       пiяна,
                             фортэ...

***

Уздоўж дарогi яблыневы цвет.
Штораз танчэюць тонкiя свiтанкi.
Яшчэ крыху — i сцягнуцца ўсе ранкi
Вясны. I прыйдзе Лета лет.
У iм ты будзеш стрыманы такi,
такi натхнёны i такi калючы.
А лета нам кашолку шчасця ўручыць.
Кашолку шчасця i мяшок тугi.
Цi браць нам дар ягоны палявы,
Падкажуць сэрцы звонкiмi штуршкамi.
I будзе лета працякаць мiж намi
малiнавым варэннем мiж губамi
у нашы патайныя астравы.
У свеце мы сустрэнемся цяжк??м,
i ўсё да слова спросцiцца iмгненна.
Маё iмя твайму iдзе адменна,
як быццам нарадзiлася у iм.
Табе на плечы рукi апушчу.
Не забывай мяне на доўгай нiве...
Уздоўж дарогi яблыневы лiвень...
Уздоўж дарогi раны ад дажджу...
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Снягi

Лета

Снягi, снягi... Сняжацца i сняжаць...
Снягi, снягi — нiбыта цуд калядны...
Па вулiцы дзяўчо iдзе i ў шаль
душу сваю захутвае паглядна.
Мне без цябе халодна дзень за днём.
Я без цябе — як у рацэ палонка.
Iдуць снягi за тым малым дзяўчом.
У зiмным свеце рвецца ўсё, што тонка.
Паведай мне, што ты вячэрнi снег.
Што ты iснуеш. Што цябе багата.
Каляднiкi iдуць не ў нашу хату,
i хата сустракае iхнi смех.
Схавай мяне ад свету, ад гарот,
у белы кажушок i рукавiчкi.
У садзе уздыхаюць зноўку вiшнi
i снег страсаюць лёгенька з варот.

Лета — гэта калi ракавiнкi дзявочых вушак
выцалоўвае мора.
Калi яблыкi на бляхах сушаць
пад самымi зорамi.
Калi на паляне столькi ягад,
што яны выцякаюць, як з дзяжы цеста.
Калi ўвесь свет расказаць табе ма?ю смагу,
а вершам — цесна.
Лета — гэта дзевяць месяцаў маўчання,
у якiм нараджаецца Слова.
Гэта страты i забываннi
таго, што знаходзiш нанова.
Гэта калi яблыкi па?даюць у абдымкi траў
i ляжаць цiха-цiха.
Гэта найсмачнейшы у свеце ўзвар
з тваiх выдыхаў i ўдыхаў.
Улетку выходзiш з хаты на ганак
прыблiзна а пятай —
i цябе абвiвае заспаны ранак
у расе па пяты.
Лета — гэта вусны мае, згаладалыя
па тваiм пяшчотным дотыкам.
Мора, што ловiць дзяўчат за талiю
i весялiць анекдотамi.
А ты — капiтан гэтага лета, Рэй!
Я млею i млею спрагнела,
калi прышвартоўваеш свой карабель
да берага майго цела.

Я ведаю цяпер, хто ў вокны стукаў.
I не кажу «iдзiце!» ўжо снягам.
Дзяўчо малое — быццам чыйсьцi смутак.
I чорны свет у белы шаль ухутаны,
як з крыламi малочнымi груган.

I што мне...
I што мне сёння гэты двор i хата,
i што мне тыя торпы спарышу,
калi я так пакутую ад страты,
калi цябе у вечнасцi прашу?
I што мне да сяней спусцелых гэных,
i што мне гронкi гэтых дум i кроз,
калi цяпер вось ты жывеш на сценах,
у рамах з кветак, сонца i нябёс?
О, як цябе ўжо побач небагата!
«Ды соль не ў гэтым», — розум кажа мне.
А можа, ты — той двор, спарыш, i хата,
i мальвы, што квiтнеюць пры акне?

***

А жнiвень выжне лета да мяжы.
Яму не па дарозе болей з намi.
Паперадзе ўжо вецер вiтражы
малюе вераснёвымi мазкамi.
Так коратка былi мы удваiх,
i гэты час змянiў нас назаўсёды.
Хай лета адбалiць. Яшчэ хоць мiг
счакай, не йдзi ў асеннюю лагоду.
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Спазнаў ты сотнi, тысячы дарог,
сустрэч i развiтанняў забагата.
Глядзi, вунь лета села на парог
i не пускае верасень у хату.
I я цябе нiкуды не пушчу,
спаўю твой свет у срэбра павуцiння...
Як немаўля, мелодыю дажджу
люляе неба ў пульхнай аблачыне.
I пойдзеш ты ў халодны лiстапад.
Не азiрнешся нават на хвiлiну.
Пакiнеш мне парожнi гэты сад,
i грушу ў iм, нiбыта пупавiну.
I неба стане белым палатном,
i восень скiне хутка басаножкi,
i жнiвень пусцiць верасень у дом,
яму абмыўшы пальчыкi на ножках.

***

Не муч мяне i не балi.
Якраз у сэрца майго саду
прыходзiць сонца па спагаду
да зорак, месяца, зямлi.
Сцякай з мяне! I выплывай!
Ды човен кiнь — i ўброд! Не бойся!
У самым цэнтры твайго войска
спрэс тапалi —не забывай!
Калi ж не вернешся з баёў,
забудзеш цi пагiбель стрэнеш, —
я стану сэрцам на каленi,
памкнуся ў полымя агнёў.
Як замiж восенi — зiма,
як замiж дзён — сырыя ночы,
цалуй вачыма мае вочы,
бо губ ужо даўно няма.
Спынiся тут хоць, на мяжы,
стрынож каня, скамандуй: «Годзе!»
У леце нашым восень ходзiць,
малюе лiсцем вiтражы.
Нам бы буяць, расцi, цвiсцi,
а нас чакае развiтанне...

Як адпрасiцца у кахання?
Выгледжваць у якiм жыццi?
Калi i дзе? Дзе i калi?
Так лiстапад за лiстападам
мiнуцца дрэвы з майго саду
i з твайго войска тапалi.
Не муч мяне
                   i не балi...

***

Яднае нешта стоенае нас,
якаясь душ i цел нямая змова.
Твой доўг даўно сплацiла я спаўна,
i мой ужо сплацiў ты мерай поўнай.
Змаглося сонца, сперлася мацней
на дрэўца найвастрэйшую матыку.
Пасеяла ў нябёсах i ўва мне
любовi трохi, а ўзышло — без лiку.
Мяне не думай, i мяне не клiч.
Пакiнь вось тут, самотную, у лесе.
I вуснамi праменiстых сунiц
цябе спяваць пачну я, быццам песню.
Застыне ў паднябессi журавель,
лiсты забудуць прагных адрасатаў.
I будзеш ты, i будзеш ты, i дзень,
якiм дзялiцца схочацца заўзята.
I будзе ў iм прыгадак цэлы рой,
i мар — бы ў кавуне буйным насення.
I прыйдзеш ты ў самотны мой пакой,
якi цябе збянтэжана сустрэне.
I будзе ў твар нам чэрвень заглядаць,
шукаць там цi то радасць, цi то страты.
Яднае нешта нас, адно, вiдаць, —
што мы — лiсты... лiсты без адрасатаў.

Ты — мне...
Зорка мая, лада мая, не...
Сэрца ў мяне ты ўжо назаўсёды забрала...
Столькi чаканняў на гэтых сумных вакзалах —
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болей чым лiсця ў восенi на рукаве...
Мара мая, мiлка мая, мы...
Птушкамi з неба добраслаўляем Планету...
Колькi б цябе нi сцiскаў у абдымках нямых —
мала мне, дзiўна мне, светла...
Лета маё, любасць мая, лю...
Мой ледавiк пад паглядам тваiм растане...
Колькi б табе нi казаў пяшчотна «люблю» —
вечна выходзiць так, як на першым спатканнi...
Вернасць мая, вечнасць мая, вe...
Косы твае расчэша грабеньчык пальцаў...
Вышыла восень лiстотай на рукаве
вочы твае, вусны твае, пальцы...
Верасень стукае. Восень прыйшла ўжо, вось.
З ёй падзялю я пахкага хлеба кавалак...
Зорка мая — гэта тое, што змыла рось...
Роднасць мая — гэта тое, чаго
                                                 не стала...

***

Уцеш мяне, няўцешную, прашу.
Развей мой неразвейны сум у лёсе.
Так хочацца цябе, нiбы дажджу.
Ды дождж, мiнуўшы лета, мкнецца ў восень.
Спяшаецца ў глыбiнi ўласных луж,
у многапавярховасць свайго неба...
Мяне кранiся словамi, паруш
усе табу, што як нажом пад рэбры.
Схавай людскiя «нельга» на вякi,
хай гэтая любоў дажджы дагонiць.
У восень з лета едуць цягнiкi.
Сыходзiш толькi ў вераснi з вагона.
Здзiўляешся ўсiм зменам, як табе,
а дождж iдзе у чаравiках зношаных.
А дождж iдзе. А дождж iдзе ўва мне.
Як лiнii у пропiсi, йдзе скошана.
I ты iдзеш за iм. I жаль цiшком
ракоча ў маiм сэрцы, як у рыне.
I я гляджу разгубленым дзяўчом,
як ты знiкаеш хутка ў далячынi...

Уцеш мяне, няўцешную, прашу.
Развей мой неразвейны сум у лёсе.
Так хочацца мне зноў таго дажджу,
якi з майго йдзе лета ў тваю восень...
Пераклаў на беларускую мову Дзмiтро Шчарбiна.
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мне тут халодна без цябе...
***

паспяшай.
бо ўсё мiмалётна пад вечным небам
будзе цемра
i змрок начы.
i жнiво самотнае пакоры
i плёс шырокi
вольнае ракi
заглыбленае
у бязмежжа

***

Мiхайла Сiдаржэўскi
украiнскi паэт, празаiк, публiцыст. Закончыў факультэт
журналiстыкi Кiеўскага ўнiверсiтэта iмя Тараса
Шаўчэнкi. Галоўны рэдактар « Украiнскай лiтаратурнай
газеты». З 2014 года — старшыня Нацыянальнай спiлкi
пiсьменнiкаў Украiны. Аўтар паэтычнага зборнiка 
«На паўдарозе памiж абодвума светамi», кнiг
публiцыстыкi ды эсэiстыкi «Час фарысееў i герояў».
Вершы перакладалiся на польскую, балгарскую,
сербскую, славацкую i рускую мовы. Нарадзiўся 
ў 1958 годзе ў вёсцы Стары Салотвiн на Жытомiршчыне.
Жыве ў Кiев
 е.

Божа мiлы,
гэту кару ты паслаў маленькiм людзям!
розум грэшным
           навошта даў?
                   каб адабраць,
                         i пакараць —
                                     за тое,
                                     што сэрца цярплiвае,
                                                  дух салодкi i кволы,
а цела вечна прагне вырвацца на волю...
ды распiнае душу д'ябал...

***

Можа, ты забыўся,
як падала неба на зямлю
а ты, разчаўлены,
знявечаны
трымцеў ад страху?
падкошвалiся каленi
i абрывалася ў глухое прадонне сэрца —
ты бачыў дзiўны сон няволi,
якi стаўся жыццём,
матылёк бессамотны,
матылёк бестурботны,
вось кветка твая у шырокiм полi,
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i вось твой праменьчык высока ў небе
лятай-лятай, матылёк,
яшчэ яснае сонца свецiць,
а цёмная ноч шчэ далёка,
вось вецер дзьмухае,
а прастор аж да паднябесся твой,
пакуль яшчэ можаш таньчыць
i лёгкiя крыльцы
трымцяць
у чыстым бясхмар'i —
радуйся-радуйся,
спявай-спявай,
так Богу ўгодна,
бо шчэ не час,
шчэ не пара.
не спяшай,
матылёк гуллiвы,
лавi гэты промень крыльцамi сваiм
 i,
глядзi, як ён купаецца
на хвалi бесклапотнай,
якая лёгкая яна,
якая пекная
у гэты дзiўны мiг
цялеснай асалоды,
як хоча пяшчоты,
i як смяецца
крышталёва-чыста,
непараўнальна-звонка —
пазайздросцi ёй,
яна твая...

калi ў мяне цябе багата...
...гэты вечар пакорлiва кладзецца ў перламутравы ложак, як сон,
у якiм хтось з абярэмкам месячнага святла
на дыбачках крадзецца пад тваiм
 i вокнамi...
вось мiльгатлiвы цень,
i вешчы знак на тле сцьмянелага наўколля,
I жоўты абруч на нябесным пергаменце...
так пустэльна наўкола,
так пустэльна ўгары...

можа мне прыздалося
гэта млоснае жаданне цiшы
i хцiвы выгляд стомленага саду,
i рэха спаначэлага дня...
тут сутонне самахоць кладзецца пад ногi,
гэта знак, што сасмяглая ноч засынае няўзнак, —
там дзе чорныя вольхi,
як чорныя ўдовы,
уздоўж насцярожанага берага,
i сцiшаны плёскат ракi,
i сяйво маладога месяца
над цёмным
бяздоннем
вады...

***

памяцi таты

мы з татам касiлi атаву
скупое лета
клалася ў куце пакоса
над гаем заходзiла цьмянае сонца
i гаснуў выцвiлы дзень
а потым тата пайшоў сцежкаю
мiж няскошанай травы
уздоўж неба

***

... тады, калi ўсё застанецца ззаду,
на свеце адразу паўстане цiша,
а за вакном на ўсе бакi да вузкай смугi небасхiлу
ляжацьмуць сляпуча-белыя бязмежныя снягi;
такiя, нiбы мiласэрны Госпад
упершыню сышоў на гэтую зямлю,
каб дабраславiць яе,
i не сонца сляпiцьме вочы нясцерпным святлом,
i не белая завея духмяных яблыневых пялёсткаў
укрывацьме пакорныя пагоркi i паснулыя, змярцвелыя
закутаныя ў халодны саван панiклыя палi;

пераклады 151

150
чысты снег той зiмы пахавае сляды
чорнай цяжкое восенi i халодных трывог;
восенi, у якой наўскос, напярэймы,
уперамешку з вогненнымi стрэламi
iшлi халодныя дажджы,
i кроў падступала да горла,
а неба трывожна налiвалася свiнцом
i чорным смярдзючым пажарам
i сiвела нiзкiмi барвовымi дымамi...

***

як асеннi лiсток
на студзёных вятрах
я сцiраю бяссiлле жыцця
з небасхiлу памяцi —
недамоўленае
несказанае
падаю са стромкага пясчанага абрыву
зубамi чапляюся за пясок
за корнi дрэваў
за танюткiя сцяблiнкi травы
а ногi бездапаможна тонуць
iмклiва спаўзаю ўнiз
там аслеплы туман
там салёная кроў
там паражнеча дзён пражытых
i горкi палын...

***

вешняя мая,
радасць майго сэрца,
без цябе самотна i парожне
пад халодным i трывожным небам...
паглянь
наша дарога
ад саду расквiтнелага
да зiхатлiвых снягоў
гэтай шэрай бязлiтаснай зiмы
ляжыць праз пустэчу
спаленай радасцi...

тут вецер страчаных надзей
i сiвая туга...
салодкая мая,
мы ўцякалi,
ды не змаглi ўцекчы туды,
дзе мы з табою
будзем неразлучныя...
там два чорныя сонцы
i празрыстыя слупы
падпiраюць высокае неба,
там жоўтыя кветкi
i застыглы прастор,
i чырвоныя пацеркi
чужых каханняў...
светлая мая,
ты бачыш знакi,
ты прыдумляеш хiмеры,
а нашы душы
нясцерпна
баляць адна за адною,
скажы,
навошта
мы адпусцiлi птаха
у нябёсы
у гэты спустошаны дзень
без крыл?..
кветачка мая,
а хочаш
я сагрэю дыханнем
твае рукi,
схаваўшыся тварам
у чоўнiк тваiх далоняў...
а хочаш
я аддам
сваю цеплыню табе,
бо ты мая палавiнка
на гэтым свеце...
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а хочаш
будзем разам
у наступным жыццi?..

i белых завеяў крылы счужэюць
i попел сiвы неспатольных жаданняў лятацьме ў паветры
у невядомасць, пахаваную ў халодны змрок...

родная мая,
боль майго сэрца,
нам не жыць адным жыццём,
нам не дыхаць адным дыханнем,
нам не дзялiць цеплыню на дваiх...
прашу:
адпусцi...

а я кажу табе:
я знаю цябе тысячу гадоў
i тысячу гадоў цябе кахаю...

***

ты сказала,
што стыне кроў i гасне дзень,
й так мала сонца i багата смутку,
i ў вочы ноч заходзiць як агонь ў пустое сэрца,
й злятаюць птахi, трывожна крыламi б'ючы...
а я кажу табе:
вось шалясцiць трава у нашым узгалоўi
i яблыневы квет услаў, як снег, пасцель
на прасцiрадлах жарсцi i кахання
i свет ляцiць за намi ў сонечную прорву...
ты сказала:
вось кветка звялая пад сонцам спаленай пустынi
i стала ценем сярод лета ў паражнечы саду
i свет вар'яцкiмi вачыма глядзiць на нас...
а я кажу табе:
а памятаеш нястрымнае трымценне вясновага скерца
i дом у засенi сасновай
i смех дзiцячы ў мроiв е начэй
й салодкi танец Пасейдона у зiхаценнi хваль салёных там,
дзе на пяску сляды свiтаюць тваiх ног...
ты сказала,
што ўсё мiнецца
i жоўтае лiсце з пакорай лягацьме пад ногi ў самотную восень,

***

так зiмна мне
сярод парожняй ночы
у студзеньскай завеi
сам-насам з цемрай...
так цяжка мне
развiтвацца
чакаць
у бязвер'i
i жыць нанова
пад скляпеннем тугi...
так горка мне
у прадчуваннi далёкае дарогi
ўглядацца
i не бачыць,
як сонца радасцi заходзiць
у тваiх вачах
так самотна мне
у зiхаценнi снягоў
маўчаць
i не чуць
як цiшу разрывае сэрца...

Не йдзi!
....адвыкаю ад абыякавага неба
i ў завiрусе бессэнсоўных сноў
паныла гасне
куцы бязрадасны дзень —
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як свечка цiха дагарае...
адвыкаю ад сонца
i ў цiсках марноты й цярпення
халодны шэры свет
асуджаны й парожнi...
адвыкаю ад дажджу
за апошнiм акном
бо сплывае час пакуты
i ценi па кутах
хаваюць
маю шэрую замшэлую тугу...
абвыкаю ад радасцi
i панура чакаю вечара
захаванага ў смерць...
адвыкаю ад халоднага болю
ў сцiшаных грудзях
адвыкаю ад агню
ў пякучых жылах...
звыкаю жыць
на скошаным iржэўнiку
пад самотным скляпеннем неба
без цябе
***
мне тут халодна без цябе
у няспыннай плынi святла
гасне мёртвае вока
i пярэстыя музыкi
на нашым вяселлi
граюць мелодыю
вечаровага сонца
танцуйма, мiлая
бо сонца ўжо сядае
у чырвоную пярыну
па той бок ракi
i плача неба
гэта дождж цi твае слёзы
гэта мелодыя ветру
цi малiтва крывi

танцуйма, мiлая
на чатыры дарогi
на свяце чужой восенi
я кранаю рукамi
тваё цела
i будзе цёмная ноч
i наша кроў застыне воскам
жоўтым, цягучым
як спустошаны дзень
вось човен
засланы белымi лiлеямi
вось наша шлюбнае ложа
ў малочным тумане
i хвалi гайдаюць нас
а ты знаеш што лiсце
ужо засцiлае зямлю
i тужлiва галосяць
асеннiя нябёсы
Пераклаў на беларускую мову Эдуард Акулiн.
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Хамутоў не зналi конi продкаў...
Да 90-годдзя Уладзiмра Караткевiча
Iскрынкi-бурштынiнкi ад незабыўных сустрэч з паэтам, празаiкам,
драматургам, публiцыстам, перакладчыкам, сцэнарыстам, мастаком
i спеваком, а ўвогуле — з класiкам, народным пiсьменнiкам разлеглай па
ўсiх мерыдыянах i паралелях Караткевiчаўскай Беларусi.

Сяргей Панiзьнiк
паэт, перакладчык, публiцыст. Аўтар кнiг паэзii: «Кастры
купалля» (1967 г.), «Крона надзеi» ( 1975 г.), «Чало 
i век» ( 1979 г.), «Мацярык» (1985 г.), «Стырно» ( 1989 г.), 
«На падкове Дзвiны» (2019 г.) i iнш. Нарадзiўся 
ў 1942 годзе ў вёсцы Бабышкi Мiёрскага раёна 
на Вiцебшчыне. Жыве ў Мiнску.

У 1967 годзе я, выпускнiк факультэта журналiстыкi Львоўскага ваенна-па
лiтычнага вучылiшча, дзякуючы падтрымцы Максiма Танка, Янкi Брыля быў
накiраваны на службу ў 120-ю гвардзейскую Рагачоўскую ( а для мяне i Карат
кевiчаўскую!) дывiзiю, размешчаную ва Уруччы пад Мiнскам.
Першы клопат лейтэнанта — салдацкая газета. Але ўжо быў выдадзены
зборнiк «Кастры Купалля». Мой лiтаратурны настаўнiк Рыгор Барадулiн па
спрыяў, каб мяне прынялi ў Саюз пiсьменнiкаў. Ён мяне натхняў на стварэнне
новых паэтычных радкоў. Яшчэ напачатку 1967 года пераслаў мне ў Львоў
для бадзёрасцi такi жарт: «Вершы твае з «ЛiМа» Валодзя Караткевiч чытае
на памяць».
У тым жа 1967 годзе ва Уруччы быў напiсаны верш, якi пачынаўся радкамi:
«Зацугляю здзiклага каня, / каб узвiўся на лясной дарозе...», а заканчваўся так:
Курганамi, па слядах падкоў
праляту, i шлях мой — некароткi
выглядзець праз млужнiцу вякоў:
хамутоў не зналi конi продкаў,
не цярпелi коннiкi акоў.
Калыхнулiся мае ногi, калi аднаго разу пры сустрэчы з Уладзiмiрам Карат
кевiчам пачуў ад яго незвычайнае прывiтанне, а з узмахам рукi вясёлы воклiч:
«Хамутоў не зналi конi продкаў!» I так паўтаралася некалькi разоў.
Вось i падумалася, а як жа мне ўлагодзiць прыязнага чалавека? У тым жа
1967 годзе напiсаўся верш «Кругi застыглага рэха». Пазначыў прысвячэнне:
«Уладзiмiру Караткевiчу». А сагравала стрэмкi душы сустрэча з iм яшчэ ў 1963
годзе: гэта ён запрасiў мяне з кiеўлянiнам Рыгорам Пiўтараком наведаць ку
палаўскую Вязынку. Але чароўнае Купалле ўслаўлялася ў вершы не толькi
полымем агнёў, але i рэхам, ачунелым на сонцы, ад прачытаных тэкстаў на
патканага мною незвычайнага Творцы:
На прыберагу вогнiшчы палiлi.
Узнёсла людзi размаўлялi з рэхам
затокаў выгiнастае ракi
i параснiка па-над жоўтай стромай.
Але ад воклiчаў, неасцярожных рухаў
з абрыву заструменiў жаўтапесак
цяжкiм надавам на ўсплескi вогнiшч.
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I доўга шчэ курчавiлi дымы,
з-пад жвiру завiльжалага цурчэў
глыбiнны жар на рыхлыя бугры.
I людзi, адыходзячы ў маўчанне,
адзначылi застыглым рэхам круг,
дзе толькi што спявалi свае песнi.
Каб некалi шукальнiкi ў раскопках
убачылi пад знятымi пластамi
адмецiны ад полымя агнёў,
узнялi несатлелае вуголле...
I выпусцiлi з прысыпу жарствы
засмужаныя выгукi узлескаў,
вясновы пах чаромхавай кары
i рэха, ачунелае на сонцы.
Верш «Кругi застыглага рэха» быў надрукаваны ў маiм зборнiку «Палявая
пошта» за 1972 год. Я гэтую кнiжачку падараваў Уладзiмiру: карэспандэнт ды
вiзiйнай газеты адной з вайсковых частак Цэнтральнай групы войскаў, раз
мешчанай пад Прагаю... А як мне забыць тое развiтанне, калi восенню 1969
года я адпраўляўся на службу ў ЦГВ з такiм наказам Уладзiмiра Караткевiча:
«Ты ж толькi там не страляй: чэхi — нашы браты!» Нiколi не думаў, што на
зямлю, дзе знайшоў свой апошнi прытулак першадрукар Францыск Скарына,
дзе яшчэ чуецца чароўны голас Мiхала Забэйды-Сумiцкага, я прыбуду не ў
цывiльнай апратцы. Было такое: папрасiў прабачэння ў чэхаў за сваю прысут
насць у вайсковай форме... Аказалася, што гэта прагучала на некалькi дзясят
каў гадоў раней за Гарбачова...
I вось адбылася мая першая сустрэча ў Празе са слаўнавядомым сябрам
Беларусi перакладчыкам, прапагандыстам беларускай лiтаратуры ў свеце
прафесарам Карлава ўнiверсiтэта Вацлавам Жыдлiцкiм. Але на хвiлiну за
гарнуся ў 1972 год. Перад вяртаннем з адпачынку ў Мiлавiцу над Лабай,
што за 30 вёрст ад Прагi, Уладзiмiр Караткевiч падарыў мне дзве свае кнiгi
i папрасiў выслаць яму кнiгу «Kralovska pomsta» («Дзiкае паляванне караля
Стаха» пераклаў на чэшскую мову яго сябар Вашак: так ён называў Вацлава
Жыдлiцкага). Праз некаторы час я атрымаў ад прафесара Карлава ўнiверсi
тэта гэтае выданне з дарчым надпiсам, якi заканчваўся такiмi словамi:»...каб
людзi ведалi, што аўтара цанiлi за мяжой даўно да той заслужанай ацэнкi на
яго Радзiме».
Дарэчы, Уладзiмiр з жонкай Валянцiнай Бранiславаўнай пасля наведання
Славакii пабывалi i ў Празе. 1 лiпеня 1973 года iх сустракалi на надражы (вак
зале) Вацлаў Жыдлiцкi i я. Пасля частавання на кватэры Вашака, мы трапiлi
на вулiцу Польска, 12 — у сцiплы закуток Мiхася Iванавiча Забэйды-Сумiцкага.
Прагулялiся i па чароўным Рэгравым садзе. Займеў тады наш спявак падарун
кi ад аўтара i перакладчыка.
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Прыстаняў на планеце Караткевiча не пералiчыць. 17 лiпеня 1966 года ён
з Рыгорам Барадулiным гасцяваў у Юрмале ў доме маiх бацькоў i сястры.
Даведаўся курсант ЛВВПВ, будучы на стажыроўцы ў мiнскай рэдакцыi акруж
ной газеты, што нашы «перакрадчыкi» (так жартаўлiва назваў перакладчыкаў
Рыгор) знаходзяцца на лецiшчы сабрыса Еранiма Стулпана. А потым былi
сустрэчы мае з Уладзiмiрам зноў жа ў Юрмале ажно праз 10 гадоў. Караткевiч
падружыўся з латышом Еранiмам Стулпанам падчас iх вучобы ў Маскве. Не
разлучалiся, i Уладзiмiр стаў хросным бацькам для дачкi Еранiма.
Быў на iх бурлiвай сустрэчы ў Доме творчасцi ў Дубултах. Зноў Каратке
вiч — пад ветразямi гумару. Давялося i мне прапанаваць жартоўны тэкст нi
быта для стварэння мемарыяльнай дошкi вечнай дружбы:
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«Как жили! Всё — глотком одним.
Как море бороздили!
Seit: Караткевiч Jeronim
un Stulpans Уладзiмiр».
«Адпомсцiў» мне за гэта Уладзiмiр шаржам з надпiсам: «С. Панiзнiк п'е i п'е
кактэйлi ў «Акадэмii». У. Караткевiч, 7 снежня 1976 г.» («Акадэмiя» — кавярня
пры Доме творчасцi ).

З Яўгеніяй Янішчыц, Вацлавам Жыдліцкім, Алесем Барскім, 
Міколам Маляўкам, Міхасём Стральцовым, Алай Сакалоўскай, 
Міколам Прашковічам,  Валянцінай Котун, Уладзімірам Янкоўскім 
і Сяргеем Панізьнікам
Латвiйская тэматыка ў творчасцi Караткевiча вялiзная. Аўтар «Казак Ян
тарнай краiны» быў неверагодна ўшанаваны латышамi. Да прыкладу, у 1976
годзе накладам у 15 000 асобнiкаў была выдадзена «Чазенiя» Караткевiча ў
перакладзе Мiрдзы Абалы. Захаваўся i такi здымак: Уладзiмiр Караткевiч —
сведка наведвання 26 лiпеня 1981 года Этнаграфiчнага музея пад Рыгай. По
бач з iм Алег Лойка з жонкай Лiдзiяй, Вячка Целеш з Мiрдзай Абалай. Пра на
веданне Уладзiмiрам творчай майстэрнi Вячкi можна напiсаць цэлы раздзел.
Нагадаю толькi некалькi радкоў з яго «эх-спромта»:
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З Майстэрнi мiлай пана Вячкi
Паўзлi мы ледзь не на карачках.
I дух наш ледзь трымаўся ў целе,
Калi дамоў пусцiў нас Целеш...
А вось В'етнам «перакулiў» выдавецкiя баржы Латвii. Вясной 1988 года пе
рад наведнiкамi з Беларусi пахвалiлiся творцы горада Гюэ, паказаўшы, што ў
1985 годзе ў iх выдадзены на рысавай паперы зборнiк «Былi ў мяне мядзве
дзi» накладам у 30 100 асобнiкаў. Аўтар: V-KO-ROT-KE-VIC.
У 1989 годзе в'етнамскiя лiтаратары былi запрошаны ў Мiнск. Паэт Ле Чонг
Шам усклаў на магiлу Караткевiча гэтае незвычайнае выданне. I ў натхненнi
стварыў верш «Каля магiлы» з прысвячэннем: «Караткевiчу — беларускаму
народнаму паэту». Сам Ле Чонг Шам мне дапамог укласцi падрадкоўнiк, i яго
верш па-беларуску загучаў так:
Караткевiч!
На гэтай нязрушнай зямлi
Надгробак для вас узвялi:
Тут рысавыя каласочкi,
Абняць вас i кветкi змаглi.
А мне вы паспелi зрабiць
Такое, што змог палюбiць
Крутыя аблокi над Мiнскам,
Журботную выраю нiць.
З В'етнама паклiкалi вы
I нас да сваёй муравы.
Ускоцiцца з ветрам журботным
Ваш дух да святой сiнявы.
З народнай, прыроднай красы —
Два рысавыя каласы,
Усходы ад вашых зярнятаў
Вiдаць з-пад в'етнамскай расы.
Пшанiчныя каласы Караткевiча аказалiся не толькi беларускiм нацыяналь
ным, але i мiжнародным хлебаносным сiмвалам.
Рыгор Барадулiн назваў Уладзiмiра Караткевiча — Князем прыўкраснага
ўмельства. Велiчалi яго i дойлiдам, рыцарам, глыбiннадумным... А я назваў
яго будзiцелем, званаром, а яшчэ i кампазiтарам. Вось i доказ. 26 лiстапада
1968 года на Дзень нараджэння ў яго кватэры я запiсаў голас гаспадара на
магнiтафонную стужку. Былi агучаны вершы з цыкла»Таўрыда», усмешлiвая
«Гулянка ў дэкарацыях», народная песня «Ой, косю, мой косю...», пачутатая
iм ад цыганоў. Запiсаў i створаны Уладзiмiрам раманс «До завтра» паводле
верша, прысвечанага каханай масквiчцы. Аказалiся вось так зафiксаванымi i
прачытаныя вершы Ларысай Генiюш, Рыгорам Барадулiным. I ў 2009 годзе
Глеб Лабадзенка паспрыяў выдаць кампакт-дыск «Галасы». Атрымаўся неве
рагодны помнiк Рыгору Барадулiну, Ларысе Генiюш, Уладзiмiру Караткевiчу.
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Дзяўчына ад шчасця спявала.
....................................
Стронцый быў у дажджы...
Але — i новую непагоду — перажывем. Памятлiвасць, любоў дапаможа пе
раадолець не толькi непагадзь дажджоў.
P. S.
Дзесьцi ў 1970-х гадах трапiўся мне на вочы часопiс «Беларуская думка»,
№11, дзе пазнаёмiўся з артыкулам Юркi Вiцьбiча «Хамутоў не знаюць конi
продкаў». У iм народжаны ў Велiжы пiсьменнiк пiсаў: «Мы не сумняваемся ў
тым, што ўсе беларускiя патрыёты ў БССР з радасьцю сустрэлi адраджэньне
на гербах нашых гарадоў нашае нацыянальнае эмблемы — Пагонi. Тое сла
вутае Пагонi, аб якой у сваiм патрыятычным вершы сучасны паэта Сяргей
Панiзьнiк сьпярша прыгадваючы:
«Пэўна, так iмчалi з далячынь
Коннiкi ўздужалае дзяржавы.
Ля Прыдзвiння табуны iржалi.
Узрыхлялi сухадол iржавы крывiчы»
— канчае яго зусiм у гiстарычным асьпекце слушным сьверджаньнем —
«Хамутоў ня знаюць конi продкаў
На гербах прыдзьвiнскае зямлi».
— О, даражэнькi Уладзiмiр Сямёнавiч! Юбiлей — для вiтанняў. Хамутоў не
зналi конi продкаў!
Будзьма! Шчыра Ваш — Сяргей Панiзьнiк.

У.  Караткевіч і Р. Барадулін на Балтыцы.
«...О, якое цёплае, цёплае, цёплае мора», дзе плешчуцца пад ветразямi
Караткевiча побач яго Ладдзi Роспачы — брыганцiны, каравелы, вiцiны, лай
бы, стругi i каўчэгi, напоўненыя непамерклым натхненнем. А там, у трумах, i
кнiга «У краiне паэтаў — Au pays des poetes», дзе змешчаны i пераклады вер
шаў У. Караткевiча на французскую мову Нiнай Дзябольскай. Яе ж перакла
ды на французскую мову чатырох вершаў Уладзiмiра захоўваюцца ў зборнiку
«Poetes russes belarusses et polonais», выдадзеным В. Хурсiкам у 2013 годзе.
Верш Уладзiмiра Караткевiча «Дзяўчына пад дажджом» заканчваецца ў ары
гiнале такiмi радкамi:
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Шчасце для кожнага сваё...
Што такое чалавечае шчасце? Цi можна быць шчаслiвым у няволi?
Чым лепш займацца — палiтыкай цi лiтаратурай? Якая роля кахання
ў жыццi чалавека? З кiм варта сябраваць? Як можна адпачываць? Дзе
лепей жыць? На гэтыя i iншыя пытаннi — адказы ў гутарцы з вядо
мым пiсьменнiкам i грамадскiм дзеячам, пяцiразовым намiнантам на
Нобельскую прэмiю мiра — Алесем Бяляцкiм...

Алесь Бяляцкі
літаратуразнаўца, празаік, крытык, эсэіст. 
Аўтар кніг: «Літаратура і нацыя» (1991 г.), «Прабежкі 
па беразе Жэнеўскага возера» (2006 г.), «Асвечаныя
Беларушчынай» (2013 г.), «Іртутнае срэбра жыцця»
(2014 г.), «Халоднае крыло Радзімы» (2014 г.), «Бой 
з сабой» (2016 г.) і інш. Нарадзіўся ў 1962 годзе 
ў мястэчку Вяртсіля Сартавальскага раёна ў Карэліі.
Жыве ў Мінску.

Эдуард Акулiн: — Алесь, мы знаёмыя з табой з 1979 года, калi паступiлi
на падрыхтоўчыя курсы Гомельскага дзяржаўнага «ўнiвермага», як любiў
называць нашу alma mater Анатоль Сыс. Якое месца для цябе ў жыццi зай
мае вучоба ў ГДУ? Што яна табе дала? Якiя прыярытэты ты для сябе там
вызначыў?
Алесь Бяляцкi: — Мы паступiлi ва ўнiверсiтэт сямнаццацiгадовымi. I, нi
ты, нi я, здаецца, не памылiлiся з выбарам прафесii. Памятаеш, у тыя часы
было прэстыжна паступiць у вайсковую вучэльню, цi ва ўнiверсiтэты Масквы,
Ленiнграда. Мы ж абралi, ужо ў тым узросце, Гомель, беларускую фiлалогiю,
(рускую нам навязалi ў давесак), каб вучыць беларускую мову, спазнаваць на
шую родную лiтаратуру. Гэта быў свядомы выбар, якi вызначыў наш лёс, якi
прынёс нам багата радасцяў, яркiх хвалюючых хвiлiнаў, i шмат перажыванняў
i драматычных нотаў у нашым далейшым жыццi.
Мы ступiлi на выклятую сцягу тых студэнтаў, каго ў 30-я гады толькi за любоў
да роднай мовы кiдалi ў турмы, адвозiлi пад Навабелiцу, на 9-ы кiламетр, на
расстрэл. Каго пасля вайны грэблiва называлi «нацдэмамi», з каго ў 70-я—80-я
гады вочы не зводзiла КДБ. Хiба ж мы ведалi пра гэта ў свае сямнаццаць?
Тым не менш, унiверсiтэт даў нам так багата добрага, што я i зараз згадваю
гады вучобы ў Гомелi, як цi не найсвятлейшы, бесклапотны час свайго юнац
кага жыцця. Там мы атрымалi сiстэмныя фiлалагiчныя веды, там я вывучыў
беларускую мову, там мы адточвалi свой лiтаратурны густ. Там мы, гуртую
чыся памiжсобку i супрацьстаючы дзяржаўнай палiтыцы знiшчэння ўсяго бе
ларускага, навучылiся пранiзлiва любiць Беларусь. Там я займеў сяброў, якiя
застаюцца такiмi ўжо сорак гадоў i дасюль.
Э.А. — Якую падзею са студэнцкага жыцця ты лiчаш для сябе знакавай,
лёсавызначальнай?
А. Б. — Знаёмства ўлетку 1981 года з «Майстроўцамi» ў Менску, з Вiнцуком
i Iрынай Вячоркамi, Алесем Сушам, Сяржуком Сокалам-Воюшам. Гэта была
чатырохгадзiнная сустрэча, пасля якой я зразумеў, што не адзiн, сам- насам,
з гэтым вечна ныючым болем, з верадам Беларушыны. Што ёсць такiя ж як
я, маладыя хлопцы i дзяўчаты, якiя не толькi плачуць i скардзяцца на цяжкi
беларускi лёс, не затаiлiся па ўласных норах, як тхары, а ведаюць, што трэба
рабiць. Гэтае знаёмства вызначыла ўсё маё наступнае жыццё.
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Э.А. — Хто з сён
няшнiх вядомых бела
рускiх лiтаратараў ву
чыўся разам з табой?
А. Б. — Анатоль
Сыс, ты, Сяржук Сыс.
Большае кола знаёмых
спрабавала сябе знай
сцi ў лiтаратуры, але з
розных прычынаў не
ўсiм гэта ўдалося.
Э.А. — Каго з вы
кладчыкаў ГДУ ты
мог бы назваць у лiку
сваiх настаўнiкаў?
А. Б. — У нас выкла
Рок-гурт «Баскі» (А.Бяляцкі, Э.Акулін, С.Скачынскі,
далi даволi няблагiя
А.Кавалёў)
выкладчыкi. Мовазнаў
цы Уладзiмiр Анiчэнка, Павел Сцяцко, Аляксей Парукаў, лiтаратуразнаўцы Мi
кола Грынчык, Вiктар Ярац, Iван Штэйнер. Людзi розных пакаленняў, рознага
жыццёвага вопыту, кожны з iх па-свойму ўплываў на нас. Уладзiмiр Анiчэн
ка тым, што даў веды пра гiстарычную вартаснасць беларускай мовы. Вiктар
Ярац — найперш, як сапраўдны прафесiйны паэт, якi адчуваў у нас творчы
патэнцыял. Аляксандра Станкевiч тым, што прынцыпова выкладала лацiну
па-беларуску. Iван Штэйнер тым, што бачыў у нас малодшых сяброў i даў
мне накiраванне ў аспiрантуру Iнстытута лiтаратуры Акадэмii навук. Вольга
Шынкарэнка тым, што адпускала мяне з лекцыяў, бо лiчыла, што i так ведаю
дастаткова. Выкладчыкi старажытнай фiласофii, балгарскай мовы, замежнай
лiтаратуры (грэцкай, лацiнскай, сярэдневяковай i пазнейшай) — усё было над
звычай цiкава i карысна.
Урэшце, самае галоўнае, што даў унiверсiтэт — гэта час займацца сама
адукацыяй.
Э.А. — Падчас вучобы ва ўнiверсiтэце ты пачаў займацца лiтаратурай...
З'явiлiся першыя празаiчныя накiды... Памятаю твае апавяданнi, якiя друкава
лiся ў «ЛiМе». Чаму ты не стаў беларускiм празаiкам? Што пайшло не так?
А.Б. — Мабыць, я мог бы пiсаць фабулярную, мастацкую прозу, калi б меў
болей уседлiвасцi i цiкаўнасцi да гэтага. Маю надрукаваных з паўтузiна апавя
данняў i аповесць, але далей справа не пайшла. Бо ў маладосцi меў скрайне
мала вольнага часу i заўсёды думаў — потым, пазней, а калi прыйшло гэ
тае — потым, зразумеў, што мне болей цiкава пiсаць у жанры нон-фiкшэн —
эсэ, успамiны, тое, што насамрэч звязана з рэальнымi людзьмi i падзеямi.
Што ж тычыць тэкстаў пра беларускую лiтаратуру — я нiколi iх не пераставаў

пiсаць больш-менш актыўна. У аспiрантуры я вучыўся i вывучыўся на лiтара
туразнаўцу i лiчыў гэтам сваiм паклiканнем. Але лёс склаўся крыху па-iншаму.
Прыйшлося займацца i адным, i другiм, i трэцiм.
Э.А — У свой час ты актыўна займаўся палiтыкай... А потым раптоўна
сышоў з палiтычнай сцэны Беларусi... Надышло расчараванне? Цi, як напiсаў
у адным са сваiх вершаў Дзмiтро Паўлычка:
Калi пагаслi светачы надзеi,
Аслеплi душы, страцiўшы святло;
Храм Веры зваявалi лiхадзеi,
Але Хрыста ў бажнiцы не было...
А.Б. — Я ўспрымаў палi
тычную дзейнасць як частку
больш шырокай грамадскай
дзейнасцi. I калi была маг
чымасць дзеяць эфектыўна,
працаваць на карысць неза
лежнай, дэмакратычнай Бе
ларусi ў палiтыцы, дык я гэта
i рабiў — у шэрагах Бела
рускага народнага фронту,
будучы дэпутатам Менскага
гарадскога савета. Але пас
ля 1994 года магчымасцi для
палiтычнай дзейнасцi штогод
iмклiва звужалiся, пакуль не
змалелi да мiнiмуму. З 1996
года болей часу пачала забi
раць праваабарона, бо ў нас
з'явiлiся сотнi людзей, якiя
былi рэпрэсаваныя i патра
бавалi дапамогi. Хутка стала
зразумела, што намаганнi ў
праваабароне даюць боль
З Эдуардам Акуліным на тле карціны
шы плён для грамадства, та
А. Квяткоўскага «Пан Лес», 2019 г.
му з пачатку 2000-х я фактыч
на цалкам сышоў у грамадскi сектар, у абарону правоў чалавека.
Урэшце, нiчога новага для мяне ў гэтым не было. Такой самай шырокай
грамадскай дзейнасцю на карысць незалежнай, дэмакратычнай Беларусi мы
займалiся яшчэ з пачатку 80-х гадоў. Час для палiтыкi ў нас прыпынiўся, але
не скончыўся час для грамадскiх iнiцыятыў.
Э.А. — Па беларускiм заканадаўстве ты не маеш права выбiрацца на па
саду Прэзiдэнта краiны... З якой прычыны? Улiчваючы твой досвед працы
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дэпутатам Менскага гарсавета i спробу балатавацца на выбарах у Вярхоў
ны Савет Беларусi, цi не шкадуеш аб гэтым?
А.Б. — Па Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь я не маю права ўдзельнiчаць
у прэзiдэнцкiх выбарах, бо нарадзiўся па-за межамi краiны. Першыя тры гады
свайго жыцця (1962-65 гг.) я пражыў з сям'ёй у Карэлii, на акупаваных СССР у
1940-м годзе фiнскiх землях. Затым мы вярнулiся ў Беларусь. Зараз я жартую
ў размовах з сябрамi, што, можа, мне варта папрасiць фiнскае грамадзянства
i паспрабаваць там пабалатавацца куды-небудзь...
Калi ж сур'ёзна — нават калi б была магчымасць удзельнiчаць у прэзiдэнц
кiх выбарах у Беларусi, i нават калi б выбары не фальсiфiкавалiся, так як гэта
адбываецца ў нас апошнiя 25 гадоў, нi ў якiм выпадку — не. Каб прафесiйна
ўдзельнiчаць у палiтыцы, трэба быць, вобразна кажучы, палiтычнай жывёлай i
мець скуру таўшчынёй, як у слана, каб магчы перажыць усе тыя iнтрыгi, хiтрыкi,
кампрамiсы i мэтазгоднасцi, на якiя вымушаныя iсцi палiтыкi. Трэба заўсёды вы
бiраць памiж кепскiм i яшчэ горшым. Камусьцi гэта падабаецца, хтосьцi бачыць
за пастаяннымi палiтычнымi iнтрыгамi вышэйшыя мэты, iншыя — уласную ка
рысць. Навошта мне гэта ўсё? Я значна лепей i ўпэўненей сябе адчуваю, калi
маю магчымасць не крывадушнiчаць, казаць i пiсаць тое, пра што думаю.
Э.А. — Што прымусiла цябе заняцца праваабарончай дзейнасцю?
А.Б. — Нежаданне мiрыцца з несправядлiвасцю. У 1988 годзе я ўвайшоў
у аргкамiтэт першай беларускай праваабарончай арганiзацыi «Мартыралог
Беларусi». Мы тады займалiся дапамогай ахвярам сталiнскiх рэпрэсiяў 193050-х гадоў, абнародваннем праўды пра тыя жахлiвыя часы камунiстычнага
тэрору, зборам iнфармацыi i мемарыялiзацыяй месцаў масавых расстрэлаў.
Затым, напачатку 90-х, я ўваходзiў у камiсiю пры Менскiм гарадскiм Савеце па
рэабiлiтацыi ахвяраў сталiнскiх рэпрэсiяў. Таму дзейнасць па абароне правоў
чалавека для мяне нiколi не была чымсьцi новым. За чвэрць стагоддзя мы з
маiмi калегамi, бо адзiн тут багата не зробiш, дапамаглi тысячам людзей. I гэ
тая праца працягваецца.
Э.А. — Амаль дзесяць гадоў жыцця ты прысвяцiў служэнню Максiму Баг
дановiчу... Як атрымалася, што ты, актыўны ў дэмакратычных колах дзе
яч, заняў пасаду дырэктара Дзяржаўнага Лiтаратурнага музея Максiма
Багдановiча? З якiм пачуццём ты згадваеш гады працы ў музеi?
А.Б. — У 1989 годзе была кампанiя ва ўсiм СССР па выбарах дырэкта
роў рознага ўзроўню. Дайшла яна i да музеяў. Мяне, малодшага навуковага
супрацоўнiка Музея гiсторыi беларускай лiтаратуры, з чатырох кандыдатур,
якiя падалiся, адзiнагалосна абраў працоўны калектыў Лiтаратурнага музея
Максiма Багдановiча. За мной ужо цягнуўся шлейф недабранадзейнасцi — удзел у «Тутэйшых», арганiзацыя Дзядоў у 87-м i 88-м гадах, таму Мiнiстэрства
культуры месяц думала, перш чым зацвердзiць гэтае абранне. Урэшце мiнiстр
Яўген Вайтовiч не пабаяўся ўзяць адказнасць на сябе. Так я ў 27 гадоў стаў
дырэктарам музея рэспублiканскага падпарадкавання.
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Гады працы ў музеi прыпалi на вельмi цiкавы перыяд. Яшчэ не было экс
пазiцыi ў цэнтральным будынку музея ў Траецкiм прадмесцi, пустой стаяла
« Беларуская хатка» на Рабкораўскiм завулку, нiчога не было на сядзiбе ў
Ракуцёўшчыне. У час страшэннага дэфiцыту, iнфляцыi, вялiзных мiтынгаў i
дэманстрацый, урэшце развалу СССР i нараджэння незалежнай Беларусi, па
ўставаў, як той фенiкс з попелу, i наш музей.
Маладыя, таленавiтыя супрацоўнiкi музея, якiя гарэлi на працы, адкрыц
цё некалькiх экспазiцый, паездкi ў экспедыцыi ў Нiжнi Ноўгарад i Яраслаўль,
дзе жылi Багдановiчы, даследчыцкая праца па вывучэннi спадчыны Максiма
Багдановiча i ягонага асяроддзя, батлеечны тэатр, кiпучае культурнае i гра
мадскае жыццё на музейных пляцоўках, прытулак для рэдакцыi газетаў «Сва
бода» i «Наша Нiва», якiя толькi пачалi выходзiць — чаго толькi не было ў
сценах музея ў тыя гады. Мы лiхаманкава, кожны дзень, як апошнi, працавалi
дзеля беларускай культуры, дзеля Беларушчыны. Музей для нас быў не толь
кi сховiшчам пыльных рэчаў i кнiг, але жывой iнтэрактыўнай пляцоўкай, якая
давала ўсiм моцны адраджэнскi пасыл, натхняла iншых людзей да працы на
карысць беларускай культуры. Светапогляд Максiма Багдановiча, ягонае ба
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чанне будучынi Беларусi, грамадская пазiцыя, эстэтычныя густы, былi i з'яў
ляюцца надзвычай актуальнымi для сённяшняга часу.
Вось ужо мiнула столькi гадоў, i я думаю — цi была карыснай нашая праца,
цi дала яна якi плён? Бо ў музеi працуюць iншыя людзi, ужо няма тых экспа
зiцый, якiя мы рабiлi, яны пераробленыя на iншыя. Тэксты i кнiжкi, якiя мы
выдавалi — засталiся дзесьцi ў далёкай гiсторыi. Не ведаю, цi паказваюць
зараз у Хатцы батлейку... Хочацца верыць, што — так. Мы былi жывой част
кай тагачаснага грамадскага, культурнага i лiтаратурнага працэсу. Колькi лiта
ратурных вечарынаў прайшло ў сценах музея! Якiя людзi прыходзiлi да нас!
Але час мiнае. I што застаецца? Памяць. Вельмi хачу, каб мы напiсалi свае
ўспамiны пра музей — i ты, i я, i Палiна Сцепаненка, i Алесь Астраўцоў, i Алена
Лапцёнак. Адчуваю, што ў гэтым—нашая нясплачаная пазыка.
Э.А. — Яшчэ не суцiхлi жарсцi па гiсторыi стварэння самага вядомага та
варыства маладых лiтаратараў «Тутэйшыя»... Ведаю, што ты стаяў ля
ягоных вытокаў... Каму канкрэтна належыць iдэя стварэння «Тутэйшых»?
Якую галоўную мэту аб'яднання ты, як старшыня, для сябе бачыў?
А. Б.— Задумка стварыць незалежнае аб'яднанне маладых творцаў узнiк
ла ў канцы 1996 года ў паэта Анатоля Сыса i ў мяне. 20 снежня мы сабралiся
на першае паседжанне на вулiцы Авангарднай, у пакоi iнтэрната ў Анатоля.
У нас атрымаўся ўдалы тандэм. Анатоль прыцягваў творчую моладзь харыз
май, размахам таленту, незалежнай пазiцыяй, я забяспечваў iдэалогiю, накi
рунак развiцця i сувязi з iншымi моладзевымi беларускiмi суполкамi. Даволi
хутка ў «Тутэйшыя» ўвайшлi iншыя моцныя асобы i творцы, Сяргей Дубавец,
Сяргей Кавалёў, Адам Глобус, якiя прынеслi ў таварыства свае iдэi. 1987-88
гады былi гадамi кшталтавання новага лiтаратурнага пакалення, якое глядзе
ла на свет iншымi вачыма ад сваiх папярэднiкаў.
Э.А. — Хто з удзельнiкаў аб'яднання пакiнуў найбольш яркi след у бела
рускай лiтаратуры?
А. Б. — Усе тыя, хто складае сёння касцяк беларускай сучаснай лiтарату
ры. Апроч названых мной вышэй — Алег Мiнкiн, Эдуард Акулiн, Мiхась Скоб
ла, Андрэй Федарэнка, Iгар Бабкоў, Палiна Сцепаненка, Барыс Пятровiч, Сла
вамiр Адамовiч, Людка Сiльнова, Анатоль Дэбiш, Уладзiмiр Сiўчыкаў, Павел
Змiтрук, Максiм Клiмковiч ды iншыя. Няма ўжо з намi, але яны засталiся ў
лiтаратуры i ў нашай памяцi, Таццяна Сапач, Пятро Васючэнка.
Э.А. — У адным сваiм iнтэрв'ю ты заявiў, што «Мы знаходзiмся ў сiту
ацыi, калi рот заклеены скотчам...» Патлумач, калi ласка, чаму ты так лi
чыш? Здаецца сёння пiсьменнiк можа пiсаць пра што хоча i як хоча... Яму нi
хто не забараняе выказвацца на любую тэму... Можа, сучасныя лiтаратары
баяцца гаварыць праўду? Стараюцца захаваць лаяльнасць у адносiнах да
iснуючай улады? Асаблiва гэта заўважна па дзейнасцi маладых творцаў...
А. Б. — Казаў я гэта адносна свабоды слова i распаўсюду iнфармацыi ў
краiне. Але, безумоўна, тое ж датычыць i беларускiх творцаў. Вядома, зараз
не часы СССР, калi за асабiстыя запiсы ў дзённiку маглi запiхнуць у псiхушку,
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як лiтаратуразнаўцу Анатоля Сiдарэвiча. I гэта трэба цанiць. Але калядзяр
жаўны лiратаратурны працэс: выданнi кнiжак у дзяржаўных выдавецтвах, лi
таратурныя рэдакцыi часопiсаў, «ЛiМа», выступы перад людзьмi, на тэлевiзii
цi радыё, вечарыны, лiтаратурныя выставы, кiрмашы — гэта ўсё манапалiза
вана графаманамi, калялiтаратурнымi кар'ерыстамi цi проста слабымi людзь
мi, якiм, па вялiкiм рахунку, начхаць на беларускую лiтаратуру. Значная частка
з iх пiша па-руску, успрымаюць сябе як акраец «рускага свету» i не з'яўляюцца
фактарам нашай лiтаратуры.
Але, дзякуй Богу, ёсць некалькi незалежных лiтаратурных часопiсаў i аль
манахаў, усе самыя цiкавыя лiтаратурныя навiнкi сёння выдаюцца незалеж
нымi пiсьменнiкамi. Творцы, якiя не захацелi пайсцi на ўслужэнне ўладзе, якая
не бачыць у беларускай культуры, i лiтаратуры ў тым лiку, вартай каштоўнас
цi, на сёння задаюць у беларускай лiтаратуры тон. Гэтае супрацьстаянне доў
жыцца ўжо чвэрць стагоддзя. Улады адабралi ў пiсьменнiкаў Дом лiтаратара,
спынiлi ўсялякую фiнансавую падтрымку, паспрыялi расколу Саюза пiсьмен
нiкаў. Некаторыя творцы за актыўнае выказванне грамадскай пазiцыi прайшлi
праз суды i турму. Гэта i Уладзiмiр Някляеў, i Уладзiмiр Арлоў, i Лявон Бар
шчэўскi ды iншыя. Але да гонару беларускiх пiсьменнiкаў, нiякiя абмежаваннi i
рэпрэсii не паставiлi iх на каленi.
Незалежная жыццёвая пазiцыя дае магчымасць быць незалежным i ў твор
часцi. У душы раба не можа нарадзiцца штосьцi вартае. Закон панавання воль
нага творчага духу — унiверсальны. Ён датычыцца i маладых пiсьменнiкаў.
Э.А. — Чым для цябе стала вязнiца ў сэнсе жыццёвага досведу? Цi паўплы
вала яна на твой светапогляд, светаадчуванне, духоўныя памкненнi?
А. Б. — Тры гады турмы былi
асобным этапам жыцця, не падоб
ным на iншыя. Не я першы з бела
рускiх лiтаратараў, хто праходзiў
гэты шлях, але ў кожнага ён свой.
Я апынуўся зусiм у iншым асяродку,
чым той, у якiм жыў у Менску. Прос
тыя хлопцы, людзi часта са сваiмi хi
бамi i вадамi. У маiм атрадзе ў Баб
руйскай калонii са ста чалавек было
каля сарака забойцаў. Яны, тым не
менш, былi вельмi цiкавымi для мя
не. Найперш, я бачыў у iх людзей. I
да мяне яны ставiлiся з павагай i ра
зуменнем, апроч тых «актывiстаў»,
хто верна служыў адмiнiстрацыi.
Вось ад iх можна было чакаць усяго
чаго заўгодна.
У бабруйскай калоніі
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Турма падобная на больш рэльефны i кантрастны злепак усёй краiны. Я
ведаю Беларусь, таму ў маральным плане мне было не цяжка сядзець. Тым
больш, што я адчуваў магутную хвалю салiдарнасцi з волi, у тым лiку i ад бела
рускiх творцаў. Свае кнiгi з радкамi падтрымкi мне дасылалi Уладзiмiр Някляеў,
Эдуард Акулiн, Палiна Сцепаненка, Адам Глобус, Сяржук Сыс, Аляксандр Фя
дута, Вiктар Сазонаў, Сяргей Чыгрын ды iншыя. Атрымлiваў я лiсты i тэлегра
мы ад Барыса Пятровiча, Лявона Баршчэўскага, Уладзiмiра Арлова, Уладзiмiра
Сiўчыкава, ад украiнскага пiсьменнiка Аляксандра Iрванца i ад канадскага паэта
Нормана дэ Бэльфёя. Турэмнае жыццё паднявольнае, брыдкае i аскетычнае.
Самае каштоўнае, што ты там маеш — гэта тваё я. Скрозь — абмежаваннi, пра
вакацыi, несправядлiвасць, але дух мой, дзякуючы маiм сябрам, упэўненасцi ва
ўласнай праваце, лунаў высока над Бабруйскам i Беразiной...
Э.А. — Парадаксальна, але за час знаходжання ў Бабруйскай калонii ты
напiсаў больш кнiг, чым за ўсё жыццё, пражытае на волi... Турма дысцыплi
нуе, маральна прыгнятае цi, наадварот, духоўна загартоўвае чалавека? У
прыватнасцi, што асабiста табе дало зняволенне?
А.Б. — Я пачаў пiсаць дзесьцi праз тыдзень, як апынуўся на Валадарцы.
Напачатку трэба было закончыць недапiсанае. Мы ж з табой у той час рыхта
валi невядомы зборнiк юнацкiх вершаў Анатоля Сыса «Берагi майго юнацтва».
Я выбраў некалькi ягоных твораў для «Дзеяслова», але прадмову да вершаў
напiсаць не паспеў, таму пiсаў яе ў камеры. А потым пайшлi iншыя тэксты.
Для мяне пiсанне ў калонii мела некалькi сэнсаў. Такiм чынам я пасылаў
пастаянны сiгнал на волю, што не зламаны, што працягваю штосьцi рабiць.
Затым, гэта быў занятак, якi прымушаў трымаць сябе ў творчай форме, не
апускацца да аднаго прымiтыўнага выжывання. I, урэшце, мне сапраўды — пi
салася! Не маючы паўсядзённых клопатаў, калi ўвесь час вырашаеш прабле
мы iншых людзей, пазбаўлены шматлiкiх кантактаў, я, урэшце рэшт, атрымаў
час на сябе самога, час на пiсанне. Хаця, парадаксальна, вольнага часу, асаб
лiва ў калонii, дзе мяне прымушалi працаваць фiзiчна, амаль не было.
Але фiзiчная праца — гэта штосьцi iншае, тое, што не тлумiць табе галаву.
I, працуючы шэсць дзён на тыдзень упакоўшчыкам у швейным цаху, разра
заючы, выварочваючы, звязваючы рукавiцы, пагоны, бялiзну, iншыя транты,
якiя шылi зэкi, я думаў пра сваё. I калi мы вярталiся з працы ў казарму, меў га
дзiну-паўтары ў дзень, каб запiсаць прадуманае. Атрымлiвалася, прыкладна,
старонка тэксту ў дзень. Вось так за тры гады i набраўся немалы аб'ём.
Пра што пiсаць — такога пытання не было. Я пiсаў эсэ, у асноўным успа
мiны, датычныя грамадскай дзейнасцi ў 80-я, 90-я. Напiсаў эсэ, прысвечанае
праваабарончай дзейнасцi напярэдаднi арышту ў 2010-11 гадах, якое выйшла
асобнай кнiжкай «Iртутнае срэбра жыцьця». Сусветнай кампанii салiдарнасцi,
якая бесперапынна праходзiла ўсе гэтыя тры гады, прысвечаная кнiга «Лiсты
салiдарнасцi». За час адсiдкi мне прыйшло болей за 30 000 лiстоў, паштовак,
тэлеграмаў.
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Другi корпус тэкстаў, напiсаны ў турме — прысвечаны, у асноўным, бела
рускай лiтаратуры. У Жодзiнскiм СIЗА я напiсаў эсэ пра малавядомага бела
рускага пiсьменнiка 20-30-х гадоў Хведара Шынклера. У Бабруйскай калонii
напiсаў два тэксты, прысвечаныя тваёй паэзii. Яны склалi аснову кнiгi «Бой
з сабой». Таксама пiсаў пра творчасць Уладзiмiра Някляева, Палiны Сцепа
ненкi, Сяржука Сыса, Адама Глобуса, Сяргея Балахонава. Напiсаў эсэ пра
беларускiя матывы ў аповесцi «Важкi пясок» рускага пiсьменнiка Анатоля Ры
бакова. Пачаў пiсаць эсэ пра беларускага празаiка Барыса Мiкулiча, бабруй
ца, рэпрэсаванага ў 30-я-50-я гады. Не дапiсаў, бо выпусцiлi... Не ведаю, цi
дапiшу яго калi-небудзь...
Пiсаў, у асноўным, на зэкаўскай тумбачцы, якая стаiць пры нарах. Тэксты
на волю перасылаў звычайнымi лiстамi. У неабходнай iнфармацыi для эсэ
мне моцна дапамагалi Алена Лапцёнак i Палiна Сцепаненка, дасылалi ксера
копii артыкулаў i нават кнiжак. Мае лiсты правярала турэмная цэнзура. Гэта
накладала пэўныя абмежаваннi. Нельга было пiсаць пра калонiю i пра прэзi
дэнта. Усё астатняе — можна.
Э.А. — Твая праваабарончая i лiтаратурная дзейнасць неаднойчы была
ацэнена высокiмi айчыннымi i мiжнароднымi ўзнагародамi... Якая з iх i з якой
прычыны найбольш важная для цябе?
А. Б. — Большасць гэтых прэмiй ды iншых узнагарод была дадзеная, калi
я знаходзiўся ў турме, i з'яўляюцца сiмвалiчным жэстам салiдарнасцi з па
лiтычным вязнем, своеасаблiвым пратэстам супраць несправядлiвасцi, якую
ўчынiлi беларускiя ўлады. А таксама ясным сiгналам, што беларуская дэма
кратычная грамадскасць, мiжнародная супольнасць пiльна назiрае за тым,
што адбываецца ў нашай краiне з правамi чалавека, i нiколi не пагодзiццца з iх
грубымi парушэннямi. Таму тут не мая заслуга, а хутчэй, збег абставiнаў.
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З Вацлавам Гавэлам

Я вельмi цаню лiтаратурную прэмiю iмя Алеся Адамовiча, якую надаў мне
Беларускi ПЭН-цэнтр у 2014 годзе за кнiгу «Асьвечаныя Беларушчынай», бо
з вялiкай павагай стаўлюся да Алеся Адамовiча. Важнай для мяне з'яўляецца
прэмiя iмя Вацлава Гавэла за правы чалавека Парламенцкай асамблеi Рады
Еўропы, першым лаўрэатам якой я стаў у 2013 годзе. Я асабiста быў знаёмы
з Вацлавам Гаўлам.
Таксама важнае для мяне — ганаровае грамадзянства Парыжа, якое мне
далi ў 2012 годзе. Наконт апошняга, у мяне часам пытаюцца — а якiя iльго
ты я з гэтага маю? Я жартам адказваю, што мне ў давесак далi бясплатную
кватэру ў Парыжы i бясплатны праезд у метро. I людзi вераць! Даводзiцца
iх расчароўваць. У матэрыяльным плане — гэта нiчога не дае i з'яўляецца
сiмвалiчным, але такiм дарагiм для мяне знакам салiдарнасцi з беларускiм
праваабаронцам.
Урэшце, усе гэтыя прэмii i адзнакi — спакуса для себялюбцаў i лепей тры
мацца ад iх падалей.
Э.А. — Якое месца ў тваiм жыццi займае Каханне? Цi памятаеш, калi ты
закахаўся першы раз?
А. Б. — Iстотнае месца, як у жыццi амаль кожнага чалавека. Каханне на
паўняе чалавека сэнсам iснавання. Без яго нашае жыццё было б прэсным i
нецiкавым.
Памятаю сваё першае захапленне. У другiм класе, мне было восем гадоў,
перада мной на парце сядзела дзяўчынка Iра, цiхмяная такая, высакаватая,
русявая, з доўгай шыяй. I вось я сяджу, гляджу на светлы завiток, пасмачку
на яе патылiцы, на сiнюю жылку, якая торгаецца пад яе празрыстай скурай
на шыi, i раптам адчуваю да яе нейкае незразумелае пачуццё, якое агарнула
мяне. Такое было ўпершыню.
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А так, яшчэ ў дзiцячым садочку я дагнаў дзяўчынку, якая ўцякала ад мяне, i
пацалаваў яе, але гэта ўсё было знарок, малпаванне дарослых.
Э.А. — Ваш шлюб з жонкай Наталляй прайшоў нялёгкае жыццёвае выпра
баванне на трываласць... Чыя большая заслуга ў тым, што i праз 33 гады
сумеснага жыцця вы ўсё яшчэ разам?
А. Б. — У кожнага з нас у жыццi свае выпрабаваннi. Не думаю, што нашыя
былi большыя цi складанейшыя, чым у iншых людзей. Сямейны гвалт, непа
вага адзiн да аднаго, астылыя пачуццi, эгаiзм, легкадумнасць i здрада, нежа
данне чуць адзiн аднаго, саступаць адзiн аднаму — цi ж гэта не выпрабаваннi?
Мне падаецца, што ў наш час людзi становяцца ўсё больш эгацэнтрычнымi i
самадастатковымi. Iм добра жыць адным. Яны не хочуць абцяжарваць сябе
дадатковымi абавязкамi яшчэ перад кiмсьцi. Расплатай за гэта — духоўная
адзiнота.
Э.А. — Па сваёй грамадскай дзейнасцi ты шмат вандруеш па свеце...
Знаёмства з якой краiнай уразiла цябе найбольш? Калi б была магчымасць
выбiраць месца для жыхарства, ты выбраў бы...
А. Б. — Прыгадай, за якой жалезнай сцяной мы жылi ў СССР! Каб выехаць
за мяжу, нават у краiны «сацыялiстычнага лагеру», трэба было мець безда
корную бiяграфiю ў вачах парткамаў ды КДБ. Першы раз у жыццi я выехаў у
Беласток, калi мне было ўжо 30 гадоў.
Беларускі Мюнхгаўзен.…
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З таго часу я пабываў багата ў якiх краiнах. Падчас гэтых паездак амаль уся
ўвага i ўсе сiлы аддаюцца працы. Часта проста не зважаеш на прыгажосць i
адметнасць iншых гарадоў, краявiдаў, людзей. Таму заўсёды радуешся, калi
ёсць дзень, каб проста пахадзiць па горадзе, цi наведаць музей.
Запомнiлiся назаўжды музеi Парыжа, Вены, Бруселя, Капенгагена, Стак
гольма, жырафы i сланы ў Паўднёва-афрыканскай рэспублiцы, фьёрды i горы
Нарвегii, старыя кварталы гарадоў у Лiсабоне i Празе, у Правэне, у Генце i
Бруге, неверагодна цёплы акiян на Кубе, лядовыя таросы на возеры Мiчыган
у Чыкага, альпiйскiя лугi ў Гармiшы, а цяньшаньскiя каля Бiшкеку, велiчныя
касцёлы ў Страсбургу i ў Кёльне, старажытныя калiзеi ў Рыме i ў Тарагоне,
антычныя храмы ў Сiракузах. Урэшце, свет зараз адчынены для ўсiх, толькi
былi б жаданне i магчымасцi.
Але нiдзе я не адчуваю сябе цалкам камфортна. Ужо праз некалькi дзён
пачынаю сумаваць па Беларусi. Яшчэ ў Вiльнi, у Беластоку — так-сяк, а далей
ужо — не. Самы цяжкi час для мяне маральна быў, гэта служба ў войску на
Урале, калi паўтары гады я мусiў жыць на чужыне. Усё ж, я вельмi дамасед
лiвы, беларускi чалавек. А жыць я хацеў бы ў Гомелi. Не гледзячы на ягоную
бясконцую правiнцыйнасць, гэта — мой горад, па клiмаце, па людзях, па рыт
ме жыцця. Але гэта, мабыць, ужо ў другiм жыццi.
Э.А  .— Ведаю, што
ты апантаны дачнiк... А
тваё хобi — кветкавод
ства... Адкуль у цябе,
гарадскога хлопца, та
кая незвычайная цяга да
зямлi?
А.Б. — Праваабарон
цы, як i многiя грамадскiя
актывiсты, ужо чвэрць
стагоддзя жывуць у стрэ
савай сiтуацыi. Увесь час
штосьцi адбываецца: ка
госьцi арыштоўваюць,
судзяць, iншыя пастаян
ныя праблемы з правамi
чалавека ў нашай краiне.
Мы часта апынаемся на
вастрыi падзей, падпада
ем пад удар. Таму зямля
для мяне — гэта мой
псiхолаг i псiхатэрапеўт.
Папораўшыся на выход
Гарбузовае шчасце…
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ных, калi атрымлiваецца, у
градах, вяртаешся ў Менск
як новенькi. Зямля выцяг
вае ўсе трывогi i клопат,
надае спакой i раўнавагу.
Апроч усяго, ад сада
водства я атрымлiваю
i эстэтычнае задаваль
ненне. Мы не працуем на
зямлi ад таго, што нам не
хапае ежы. Зараз гэта —
для душы. Мяне ўражвае,
што я магу ўдзельнiчаць у
стварэннi цуду, калi з ма
ленькага зярнятка вырас
тае пяшчотная кветка цi
вялiзны, ледзь падняць,
гарбуз. Ты назiраеш, як
штогод аднаўляецца, узнi
кае, квiтнее i марнее жыц
цё, бясконцы кругаварот, у
якi ўцягнуты i ўсе мы. Ты
заўважаеш, якiя птушкi лё
Ракаўскі патрыцый
таюць у цябе над галавой,
якiя хмары плывуць, якiя вожыкi ўлетку цi зайцы ўзiмку прыбягаюць да цябе на
агарод. Чалавек — дробненькая часцiнка прыроды, i зямля дае магчымасць
адчуваць гэта напоўнiцу.
Э. А. — Алесь, ты лiчыш сябе шчаслiвым чалавекам? Калi так, то што,
па-твойму, такое чалавечае Шчасце?
А.Б. — Шчасце — гэта зменная, а не канстанта. Для кожнага яно ў нечым
сваё. У любы момант яно можа разляцецца на дробныя аскепкi цi развеяцца,
як дым, таму лепей не казаць гоп, пакуль не пераскочыў. Калi ж не паспееш,
дык iншыя скажуць гэта за цябе.
Э.А. — Якая твая запаветная мара?
А. Б. — Убачыць Беларусь сапраўды еўрапейскай, дэмакратычнай краiнай,
дзе б шанавалася беларуская мова, культура, дзе б правы чалавека ляжалi
ў падмурку дзейнасцi ўладаў, дзе б людзi былi свабоднымi, жылi ў дастатку i
нiкому не хацелася адсюль з'язджаць.
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Антанёва
Антанёва — вёска ў глыбiнi Налiбоцкае пушчы. Дзiвосная казка майго
дзяцiнства, Радзiма матулi. Мая светлая радасць, але i глыбокi смутак:
Антанёва памiрае. Даўно няма нi бабулi, нi дзеда, i назаўсёды пайшла мая
мама. Усё тут для мяне — адна цiкавая, таямнiчая легенда, што вырас
ла з аповедаў бабулi i мамы. Кнiга, над якою працую, так i называецца —
«Антанёва». Прапаную ўрывак пра антанёўскi дзiцячы свет.

Нейкую пузю

Ала Петрушкевiч
паэтка, крытык, лiтаратуразнаўца. Кандыдат 
фiлалагiчных навук. Аўтар паэтычнага зборнiка 
«Пярсцёнак». Апублiкавала звыш 200 навуковых прац,
сярод якiх кнiгi: «Iду па слядах: Лiтаратуразнаўчыя 
артыкулы, эсэ» (1997 г.), «Пра творы i творцаў:
лiтаратурна-крытычныя артыкулы» (2002 г.), 
«Некаторыя старонкi беларускай лiтаратуры пачатку 
ХХ стагоддзя» (2010 г.) i iнш. Нарадзiлася ў 1960 годзе 
ў вёсцы Шчонава на Гродзеншчыне. Жыве ў Гароднi.

Файным краўцом у Антанёве быў Мiша Банэдыкаў. Але шыў ён толькi муж
чынскiя рэчы. Кабетам даводзiлася ў Сiняўку хадзiць да Нюркi Васiлеўскай.
Звалi гэтую сям'ю Мiканоравы. За царскiм часам яны таксама ў Санкт-Пецяр
бург выязджалi. Дзецi ўжо падросшы былi, калi вярнулiся. Таму i захавалiся ў
iх мове рускiя словы, i называлi iх у вёсцы, як i яны сябе, на расейскi манер:
Нюрка, Валька, Мiшка.
Даслала вятроўка Матуся Манi Петрыкавай пасылку. А там тканiна Валi на
сукенку. Да Нюркi аднеслi. Дамовiлiся, што краўчыха накажа, калi на прымерку
прыйсцi. То Валя ўжо адна пайшла. Да Сiняўкi антанёўскiя дзецi самi хадзiлi,
не глядзелi, што дарога няблiзкая i праз лес. I зайшла, i сукенку памерала, i
вярнулася. Але забылася, пакуль да Антанёва iшла, што загадала краўчыха
прынесцi. А нешта ж загадала! Выпытвала Маня: мо гумку, мо гузiкi. А малая
ўсё не i не. Бо нейкае слова нянаскае, нейкую пузю прынесцi трэба.
Нiчога не зробiш. Пайшла Маня сама ў Сiняўку, каб даведацца, што ж трэ
ба да другое прымеркi прынесцi. I што б вы думалi? — Гузiкi! А чаму дачка не
запомнiла, бо «руская» Нюрка «пуговiцы» сказала.
Маня, якая ўсё дзяцiнства ў Санкт-Пецярбурзе пражыла, ведала, што такое
«пуговiцы».
Няпроста давалася антанёўскiм дзецям у тыя далёкiя, даваенныя часы чу
жая руская мова.
Мой унук, якому пра такое расказваю, здзiўляецца: «А чаму Маня пайшла?
Чаму праз тэлеграм не спытала?» Ужо нават не па тэлефоне, а праз вайбер,
тэлеграм. Як можна раслумачыць сённяшнiм дзецям, што тады i звычайных
тэлефонаў не было?

Першая «трагедыя»
Што толькi не прыдумвалi людзi пра жыццё пад саветамi. Стэпачка ўяўля
ла, што ўсе будуць хадзiць у шаўкох. Бо калi адтуль паступалi якiя тавары,
мяшкi былi з шаўкавiстае тканiны.
А стрыечнiцы Валя Петрыкава i Зiна Паўлiкава верылi, што на ўсiх вокнах у
кожнай хаце будуць стаяць лялькi.
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Якраз тады, пасля верасня 1939-га года, купiлi Зiне першую ў жыццi ляльку.
Радасцi было! Даглядала ляльку дзяўчынка, як не кожная мацi дзiця даглядае,
песцiла, з рук не выпускала. Але ж выпусцiла аднойчы. Паклала на калодцы
на надворку, а сама адышлася. Вярнулася, а лялька на зямлi валяецца ўся
скалечаная. Свiння пагрызла.
Якая ж гэта была бяда! Трагедыя! Першая трагедыя ў жыццi дзяўчынкi,
першая страта. Зразумелi бацькi, як цяжка перажыць дачцэ гэтую бяду, i купiлi
новую ляльку.

За яго не пайду!
ван Фацiн, сынок ад першага шлюба з Лаўрэнам Клаўсуцем, быў вельмi
прыгожым, вясёлым. Называлi яго ласкава Iванчык. Юныя паненкi падабалi
дарослага хлопца. I Зiна Паўлiкава не на жарт у Iванчыка закаханая была.
Неаднойчы заяўляла свайму абраннiку:
— Я за цябе замуж пайду.
Мела дзяўчынка чатыры гады. Крыху смешна гэта выглядала, але i мiла.
Першая ваенная зiма ў Антанёве была спакойнаю. Як пост закончыўся, мо
ладзь часта танцы ладзiла. Тым разам гулялi ў прасторнай Дашынай хаце.
Iванчык танец за танцам спраўна вытанцоўваў. Заўважыў сваю юную «нявес
ту», падбег да яе, падхапiў на рукi i... пасадзiў на грубку. Зiна ажно зайшлася
ад злосцi. Такою непавагай падаўся ёй Iванчыкаў жарт. Пад самаю столлю
апынулася, дзе нi разагнуцца, нi дыхнуць ад пылу не было чым. Закрычала
яна, заплакала, запатрабавала зняць i на месца паставiць.
Прыйшла дахаты i заявiла маме:
— Я за яго замуж не пайду: ён дурны!
Так i закончылася першае Зiнiна каханне.

Ангоравая шапка
Вельмi хацелася Валi Петрыкавай белую шапку з ангоры, з кутасом. Мяк
кая, цёплая, пушыстая. Фарсiлi ў iх дзяўчаткi, у якiх браты старэйшыя цi бацькi
ў партызанах былi. А ў яе ж таксама брат, Iван Фацiн, у партызанах. То чаму
iншым сваякi шапкi папрыносiлi, а ў яе няма? Як толькi завiтае Iванчык у вёску,
так i дакучае яму сястра з ангораваю шапкаю. Тлумачыць Валi:
— Ну, як ты не разумееш, што не магу я ў людзей забiраць, каб табе дага
дзiць?
А яна сваё:
— Шапку хачу. Ва ўсiх ёсць...
З'явiўся аднойчы да Петрыкавых са жмутом ангоравае воўны i расказвае,
як заехалi партызаны на вячоркi ў адну вёску, а там дзяўчаты з праснiцамi.
Прадуць белую воўну. Папрасiў ён у адной дзяўчыны:
— Дай мне гэтае воўны. Сястра ў мяне малая. Усё просiць шапку.
Адарвала дзяўчына жмут i аддала партызану.

Умела Валя з ранняга дзяцiнства i прасцi, i вязаць. Сама ўсё i зрабiла. Не
магла нарадавацца на тую ангоравую шапку.

Антанёўскiя маладагвардзейцы
У лесе, за сядзiбаю Барадатых, пасля вайны яшчэ доўгi час зямлянкi былi,
у якiх жылi антанёўцы пасля пажару 1942-га. Зацiшнае месца. Там дарослыя
гарэлiцу гналi. А дзецi iхнiя забаўку цiкавую сабе знайшлi. Партызанка жыла
хай сабе не ў iхняй памяцi, то ў бацькоўскай, пра што згадвалася, расказва
лася. Ды i ў савецкай школе толькi i гаварылi, што пра подзвiгi ў гады вайны.
Культавым быў раман Фадзеева «Маладая гвардыя».
Усё ў тых гульнях пераплялося: i партызанка тутэйшая, i падполле красна
донскае. Арганiзоўвалi атрады, выбiралi камандзiраў, выпiсвалi пасведчаннi.
Не на Мiру Васiлеўскую цi Надзю Бандарыкаву, а на Ульяну Громаву, Любку
Шаўцову.
У зямлянках парадак наводзiлi. Старалiся малыя гаспадынькi, каб хораша
было. Мiра ўпотайкi ад мамы прынесла з дому прыгожыя вышыванкi. Абвесiла
iмi сцены. Прыгажосць — вачэй не адвесцi!
Пайшлi дажджы. Тыдняў са два не хадзiлi малыя ў свой лагер. Як прыйшла
Мiра, глянула на вышыванкi, ажно жахнулася: яны былi брудныя, пайшлi чор
нымi цвiлымi плямамi. Спалохалася дзяўчынка. Але ж неяк ратавацца трэба,
бо атрымае ад мамы. Нiчога iншага не прыдумала, як скруцiць i схаваць назад
у шафу.
Перад святам дастала Нiна свае вышыванкi, а яны!.. Мы ўжо ведаем якiя.
Не магла даўмецца кабета, што сталася. Сырасцi ў хаце няма, а пачарнелi, у
цвiлых плямах усе. Спрабавала мыць. Ды дзе там! Нiчога не дапамагло. Так
i звалялiся...
Бачыла Мiра мамiны перажываннi. Але маўчала. Не прызналася, баялася
малая. I вырасла — не прызналася. I нiколi не прызналася.

Таполёвая галiнка
Даўняю-даўняю вясною гэта было. У Антанёўскай школе закончылiся за
няткi. Да Парыневай Тамары падышоў Чэсiк Янкоўскi з Рудзьмы. Вiдаць, што
саромеўся, хваляваўся.
— Гэта табе, — ён прамовiў так нясмела, так спешна. Падаў ёй таполевую
галiнку. Хутка павярнуўся i пайшоў у сваю Рудзьму.
Прынесла дзяўчынка дахаты таполевую галiнку i ткнула на надворку. А вя
дома ж, таполя, каб толькi да зямлi, то i схопiцца за жыццё. Прынялася i тая
галiнка. Нiхто асаблiва на яе не зважаў, нiкому яна не перашкаджала.
Падрастала Тамара, вырастала таполя. З'ехала дзяўчына з роднага до
му, школу закончыўшы. Калi вярталася, заўсёды першым магутнае дрэва на
родным надворку яе сустракала, вiтала. Як памяць пра тую даўнюю дзiцячую
закаханасць, так сцiпла, нясмела выказаную...
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Нядаўна знiкла старая таполя з Парыневага надворка. Бо цянiстая, пух у
вочы ляцiць, ды i ненадзейная.
А ў памяцi Тамары тая хвiлiна нявыказанага прызнання засталася назаў
сёды.

Мамiн кажушок
Вясёначка то ў Мiры Пугоўскае файная. Але ж — ветрам падшытая. Як на
восень i весну, то добра. А вось зiмою, калi мароз цiсне i ажно да трыццацi
выцiсне, не надта ў вясёнцы добра.
Так i было тым разам. Дарогi пазамятаныя (нiхто iх i не чысцiў), мароз лю
ты, да школы ў Пагарэлку сем кiламетраў. Не маглi бацькi дзiця ў вясёнцы
адпусцiць. Прынеслi мамiн кажушок. Прыгожы, аўчынкаю абшыты, ды яшчэ й
вышываны. Але ж памер мо пяцiдзясяты. Доўгi, вiсiць на дзяўчынцы як на ка
лочку. Плакала яна, прасiлася, каб дазволiлi ў вясёнцы iсцi. Засёды стрыманы
бацька катэгарычна заявiў:
— Зусiм у школу не пойдзеш, калi не апранеш.
Мусiла паслухацца. Прыйшла ў школу i павесiла кажушок у самым куточку.
Закончылiся заняткi. Чакае Мiра, каб усе апранулiся, а тады ўжо яна якнебудзь, незаўважна. А тут выходзiць настаўнiца Марыя Мiкалаеўна Васi
леўская, бачыць, што ўсе апранулiся, а Мiра адна ў сукеначцы i каптанiку, i
кажа:
— Давай, Маруся, дапамагу табе апрануцца.
I што ж тут зробiш? Настаўнiцы ж не запярэчыш. Толькi адзiн яе кажушок i
вiсеў у кутку. Падавалася дзяўчынцы, што ўсе на яго глядзелi, на яе глядзелi,
бо так недарэчна на ёй выглядаў...

У бруснiцы
З мяшком хадзiлi. Ажно на Чорную. Якiя ж былi ягады! Ярка-чырвоныя, бар
вовыя гронкi, зафарбаваныя апошнiм летнiм сонцам. Буйныя, бо вадзiцы ў
лесе поўна было. Тады яшчэ балоты не асушалi. Толькi не лянуйся, зрывай i
кiдай у вядзерца, якое ўраз напаўнялася. Нiхто i не ленаваўся, бо ведалi дзецi,
што ягады — гэта праўдзiвая антанёўская валюта. Праўда, што такое валюта,
слова такога, не ведалi. Iншых грошай, апрача савецкага рубля, даўно не бы
ло на нашых землях.
Назбiралi Мiра з Зояй цэлы мех бруснiцаў. Як падняць, як дахаты данесцi?
Добра, што хлопцы ў тым дзiцячым гурце былi. Славiк Ёсiпаў i Вiцiк Марусiн.
Не былi б то мужчыны: змайстравалi насiлкi. А дарога тады была! Балацi
на. Лужыны на дарозе вялiзарныя, iшлi па каленi ў вадзе. А па бакох купiны.
Цягнуць дзяўчынкi свой мех, з сiлаў выбiваюцца. I раптам пасярэдзiне аднае
лужыны загразлi, з месца скрануцца не могуць. Падцягнулi мех да купiны, а
далей — нiяк. I нiхто дапамагчы не можа.
Пакiнулi iх дзецi i пайшлi ў Антанёва. Чакалi сястрычкi, у лужыне стоячы,
якога збавення. Ды нiхто па iх не прыйшоў. Цямнець пачало, страшна ў пушчы
стала, холадна, бо ж прамоклыя наскрозь. Ужо i слёзы праступаюць. Крыўдна,
жудасна...
Не было такога, каб дзецi антанёўскiя ў лесе прападалi. Не мог Божанька
такога дапусцiць. I тым разам таксама. Iшоў якраз па той дарозе Лёшка, ляс
нiк, iхнi дзядзька. Вынес пляменнiцаў з балота, мех выцягнуў. Выратаваў! Цi
ж не цуд Божы?!

Праз Нёман

Як Гагарын у космас!

О, як магутна разлiваўся Нёман у даўнiя часы! Ад Сiняўкi амаль да Ярэмi
чаў залiвала вадзiца зямлю. Мост разбiралi, бо не ўстояў бы перад стыхiяй.
Перабрацца на другi бераг можна было толькi на лодцы.
Гурток антанёўскiх дзетак пасля вясновых вакацый ветраным днём у Пага
рэлкаўскую школу iдзе. Дайшлi да Нёмана, а ён iмчыцца, выкручваецца, крыгi
нясуцца. Страшна нат паглядаць, а не тое, каб гэтую злосную вадзяную кру
цель асiлiць. Нiхто не бярэцца перавезцi школьнiкаў. Бо гэта згуба — супраць
раззлаванага Нёмана плысцi. Але малыя ўпартыя. Знайшлi-такi смелага, а
хутчэй неразважнага чалавека, якi з турмы нядаўна вярнуўся. Поўную лодку
дзетак насадзiў. Ляцелi яны, кружляючы мiж крыгаў, а вецер як уздыме хвалю,
як асвенцiць вадою ледзяною. Шляху такога больш за два кiламеры...
Абышлося тым разам. I дзякуй Богу!
А бацькi нiчога i не ведалi.
Не так проста на злом галавы з дзецьмi ляцеў рызыкант. Па дваццаць капе
ек з кожнага «пасажыра» садраў.

Палёт Гагарына ў космас — самая важная падзея вясною 1961-га года ў
СССР. I ў Атанёве таксама. Праўда, пасля бульбы, якую трэба садзiць, на
ват калi заўтра канец свету. Ва ўсiх газетах — «амаль што беларус» Гагарын
(праўда, пра гэта нi слова, бо галоўнае — савецкi чалавек) з ягонай невера
годна прыгожай усмешкай, у кожнай размове — пра яго. I ў Атанёве таксама.
Уся крама, а яна месцiлася тады ў Настасiнай хаце, была абклеена газетамi. I
з кожнае кожнаму антанёўцу прыгожа ўсмiхаўся Юрый Гагарын.
Гэтая ўсенародная любоў, iмкненне быць хоць у нечым падобнымi да героя
не абышлi i антанёўскiх дзяцей. Цалюткае лета прападалi яны ў ягадах. Гэта
была нялёгкая праца, але — адзiн з неблагiх заробкаў. Збiраць ягады ўвесь
дзень з дня ў дзень дзецям моцна надакучвала. То i прыдумлялi сабе ў пера
пынках розныя забаўкi. Летам 1961-га, зразумела ж, ляталi ў космас. Залазiлi на
самыя вяршалiны бярозаў, хапалiся рукамi i — ляцелi. Як Гагарын у космас!..
Гэта ж такая рызыка была! Не ўсе бярозкi паслухмяна схiлялiся, выводзя
чы юных «касманаўтаў» на арбiту. Часам вяршалiны ламалiся, i тады «кас
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манаўт» прызямляўся на родную зямельку, не адчуўшы захапляльнага адчу
вання палёту, але паспытаўшы закон прыцягнення, што было даволi балюча.
На шчасце, Неба берагло свавольнiкаў: нiхто не атрымаў траўмаў, не было
пераломаных рук, ног.
— А ўсякае ж магло быць! Гэта ж забiцца можна было цi калекаю застац
ца, — згадвае сёння тыя даўнiя палёты адна з «касманаўтаў» Мiра Пугоў
скiх.

Дрывасекi
Усё жыццё яна была самотнаю. Не мела мужа. Праўда, дачушку нарадзiла.
Хоць тая больш у сястры Надзеi жыла, i маладая сямейка дачкi там жа пры
тулiлася. I вось ужо ўнукаў дачакалася. Але ўсё роўна ўсё адна i адна. I ўсе
справы нялёгкiя мужчынскiя на яе плячох.
Не агледзелася, як унучак падрос. Амаль дзесяць гадкоў меў ужо. То i па
ехаў з бабуляй у лес па дровы. Секлi, на воз складалi. Не адставаў малы ад
кабеты, дапамагаў як мог. Поўны воз дроваў наскладалi. А снегу ў лесе многа,
дарогi пазамятаныя. Вяртаюцца нарэшце дахаты. Ажно нейкi корч пры самай
дарозе. I дзе ён ўзяўся? Ублытаўся ў воз, учапiўся, бы кiпцюрамi, i нiяк конь з
месца воз скрануць не можа. Што нi рабiлi дрывасекi, а воз на месцы стаiць.
Бедны конiк з усiх сiлаў рвецца. Раззлавалася гаспадыня, схапiла сякеру i кi
нулася да каня:
— Засяку!
Як жа моцна спалохаўся хлопчык! Дзiця ж яшчэ. Усiх яму шкода. Бабулi
шкода. Конiка шкода. Заплакаў хлопчык, закрычаў i кiнуўся ў вёску. Ляцеў што
сiлы меў. Падавалася яму, што чуе, як страшна iржаў конь, бо бабуля секла
таго сякераю. Уяўлялася яму, як крывавыя пырскi снег акрапляюць. Прыляцеў
i, задыханы, знямоглы, хутчэй да бацькi:
— Татачко, бабуля каня сякераю сячэ!..
Як рукою развёў мужчына бяду гора-дрывасекаў. Прыбег, выблутаў воз. I
дахаты шчаслiва даехалi...
Героi гэтае гiсторыi антанёўцы Алiмпа, яе ўнучак Колiк Лёшкаў i ляснiк Лёш
ка Васiлеўскi.

Дыяфiльм
Было гэта, калi Машчары ў школе працавалi. Часам паказвалi дзецям дыя
фiльмы. Вельмi гэта падабалася. Бо i забаўка, i навучала чамусьцi.
Запрасiлi аднойчы настаўнiкi вучняў да сябе. А кватэравалi яны ў Анюты.
Прыйшлi дзецi, знялi ў сенях свае боцiкi, цiха расселiся ў пакоi хто дзе. I па
чаўся дыяфiльм. Такога цуду яны яшчэ нiколi не бачылi: людзi на экране i ха
дзiлi, i гаварылi. А фiльм якi — «Маладая гвардыя»! Глядзелi, баючыся хоць
што прамiнуць. Захаплялiся прыгожымi i смелымi героямi, перажывалi, слёзаў
стрымаць не маглi, калi ў канцы гiнулi мужныя маладагвардзейцы...

Ды ўсё заканчваецца. «Канец фiльма» — прачыталi яны на экране. А iм так
хацелася яшчэ раз угледзець прыгожую Любку Шаўцову, сур'ёзную Ульяну
Громаву i такога мiлага, адважнага Сярожку Цюленiна. I яшчэ раз перажыць
узрушэнне, захапленне...
Просяць вучнi, каб настаўнiкi iзноў пакруцiлi дыяфiльм. Растлумачылi iм,
што фiльм паказвалi па тэлевiзары, што не бывае такога, каб другi раз пака
залi.
Так упершыню антанёўскiя дзецi пазнаёмiлiся з тэлевiзарам. I зразумелi,
што стужку жыцця назад не адкруцiш.

Футбол
Улюбёная гульня антанёўскiх хлопцаў. Кожную вольную ад працы гадзiну
кожны мусiць на трэнiроўцы быць. Каб выйграваць у сiняўскiх, пагарэлкаўскiх,
ярэмiцкiх.
Цёплы летнi вечар. Сшарэла, ужо i вiдаць не вельмi. Але так хочацца хлоп
цам у футбол гуляць, бiць па мячыку, галы забiваць! Бо дня мала. Поле — да
рога насупраць Петрыкавае сядзiбы. Спрытна лупяць па мячыку старэйшыя:
Колiк Лёшкаў, Юра Казёлчыкаў. Крыху малодшы Колiк, унук Петрыкаў, не ад
стае. Удар — мячык пералятае праз Петрыкаў плот. Колiк ляцiць на надворак,
хапае яго i заходзiцца ад болю. Слёзы з вачэй лiюцца, ды не плача, не кры
чыць. Трывае боль, бо смяяцца хлопцы будуць, калi заплача...
Баба Маня вячэру на вулiцы гатавала. Дзве цаглiны, на якiя чыгунок ставiў
ся, памiж iмi трэскi, паленцы. Варылася то бульбачка, то булён. Ужо i зварана
ўсё i агонь патух, а Колiк вячэраць не iдзе, у футбол ганяе.
Спяшаўся хлопчык, каб мячык хутчэй прынесцi, не разгледзеўся ў цемры i
схапiў голымi ручкамi гарачы чыгунок...

Алiмпа i ўнукi
Такое выразнае, адзiнае на ўсё Антанёва iмя мела гаспадыня з роду Сцяпа
на Ульянкi. Кожную вольную хвiлiну аддавала яна сваёй дачцэ, унукам. Печ пад
палiць, пакуль дровы ўгарацца, яна ўжо да Марусi збегае. Клiкала дзетак, каб да
яе прыходзiлi, пераначавалi. А iм не надта хацелася ажно ў канец вёскi iсцi. Бо
тут, каля iхняе хаты, увесь прытулак дзетвары. Весела. Ды i мама тут.
Прыдумвала бабуля, чым iх завабiць. Смачненькiм! Аладачкi яе тоненькiя,
маслiцам пашмараваныя, цукрам пасыпаныя дзеткам вельмi смакавалi. Пры
бяжыць каторае, пераначуе, аладкаў паесць ды iзноў дахаты.
Часта ўгаворвала малодшую Аню летам, каб пажыла ў яе хоць тыдзень:
— Унучачка мая, ну хiба ж табе ў мяне нядобра? I паспiш, колькi захочаш, i
з'ясi, што захочаш.
Паслухаецца дзяўчынка i давай збiрацца. Сур'ёзна рыхтуецца. Дастане ку
фар мамiн пасажны, адзенне сваё складзе, зацягне куфар на ровар, увяжа
вяроўкаю, каб не звалiўся. I — да бабулi!
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Праўда, па вулiцы iсцi саромелася: пачне яшчэ хто распытваць, куды ды
чаго. Ды яшчэ навошта куфар цягне. То яна за агародамi, па Пружменi, ажно
да Парыневае сядзiбы дацягне ровар, а там праз надворак пяройдзе i ўжо на
месцы. А тут баба Алiмпа радуецца, нарадавацца не можа, што ўжо не адна,
што ўнучачка з ёю пажыве, самоту яе развее.
Дзень пражыве ў Алiмпы Аня. А здоўжыцца ён! I нiчога цiкавага тут няма. I
сябровак няма. Туляецца з кута ў кут. Дзень неяк да вечара дацягнецца. На
заўтра ўжо зусiм сумна. Няма больш сiлаў у бабулi заставацца. Збiрае свой
куфар, цягне на ровар. I праз Парынеў надворак на Пружменю. I дахаты, да
мамы! Якое шчасце — вярнуцца ў родную хату!

Палавiнку просiм
Няпiсаныя законы самыя абавязковыя для выканання. У антанёўскiх дзя
цей былi такiя.
Калi хто еў якi прысмак: цукерку, пячэнiк, пернiк — пачуўшы: «Сорак во
сем — палавiнку просiм», абавязаны быў падзялiцца. Ала, унучка Петрыкава,
усё ж у Антанёве чужая, не надта прызвычаена была да такога. То i чула ўвесь
час, як што смачнае ела, «сорак восем», i дзялiлася. Бо ж закон! Сама мала ад
каго цукерачак атрымлiвала. Бо прасiць нiколi не ўмела. А пакуль згадае пра
«сорак восем», пачуе: «Сорак адзiн — ем адзiн!» Азначала гэта, што прасiць
нельга, бо ж адзiн. Як адзiн раздзялiць можна?..
Цiкава, хто прыдумаў гэтыя антанёўскiя забаўкi-законы? Зрыфмаваў, каб
выразна, яскрава гучалi. Жыў у Антанёве калiсьцi паэт невядомы...

Мiж Торнфiльдам i Антанёвам
Яна не магла дачакацца, калi ўсе хатнiя, паабедаўшы, разыдуцца па сваiх
справах. Па гэтых штодзённых, бясконцых i такiх нецiкавых працах, якiя за
бiраюць увесь час, усё жыццё. Ёй хацелася нечага iншага. Трапiць у iншы,
далёкi, цiкавы свет. Дзе жывуць прыгожыя людзi, якiя i кахаюць, i пакутуюць
прыгожа. Зойка Пугоўская знаходзiла такi свет у кнiгах.
У Нiны галоўны закон — праца. Усё каб зроблена было i ў час, i акуратна.
Накажа дочкам свiней, курэй дагледзець, а сама — на працу. Шмат зелля на
збiраць трэба, каб свiннi галодныя не былi, не пiшчалi на ўсю ваколiцу.
Сыдзе мацi, не паспее Мiра агледзецца, а Зойкi няма. Бярэ яна мех i цяг
нецца ў лес травы нарваць. Ледзьве дацягне да хаты поўны мяшок.
А дзе ж гэта Зойка падзелася? На гары. Залезе па драбiнах, а там са шчы
та, мiж дошак, упрытык прыбiтых, тонкая палоска святла падае. Большае
дзяўчыне i не трэба. З кнiжкаю яна. Вельмi чытаць любiла. Усю бiблiятэку
антанёўскую перачытала. Блукала па старонках кнiгаў з улюбёнымi героямi,
захаплялi яе цiкавыя прыгоды, рамантычныя пачуццi. Не магла адарвацца ад
рамана Шарлоты Брантэ, захаплялася тым, як перамагала жыццёвыя нягоды
маленькая, але такая моцная Джэйн Эйр. Сябе бачыла дзяўчына ў тым замку,
побач з прыгожым, ды няшчасным Эдвардам Рочэстэрам...
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То якiя свiннi? Якая трава? Не магла яна ў гэты нялюбы ёй свет добраах
вотна з вышынi спусцiцца. Хай ужо Мiра сама. I Мiра сама парабляла ўсё за
дваiх. I нiколi не скардзiлася, бо любiла сястру, бо разумела, што Зойка не ад
працы ўцякае, а ў iншы свет, ёй, Мiры, недасяжны.
Так i блукала душа юнай антанёўкi то па таямнiчых закутках велiчнага,
змрочнага Торнфiльда, то па сцежках-дарожках роднага Антанёва. I марыла
хутчэй закончыць школу, з'ехаць. Пэўная была: недзе ж ёсць i яе рамантычны
герой. Яе чакае новае, цiкавае, захапляльнае жыццё...
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Песня трапляе ў сэрцы людзей...
Што значыць музыка ў ягоным жыццi? Як нараджаюцца песнi? Як
здабываецца званне «Народнага гурта»? Адкуль бяруцца таленты-са
мародкi? Якiя творчыя дарогi пройдзены? Чаго не стае беларускаму
музычнаму эфiру? Перад кiм лепш выступаць? Што чакае наперадзе?
Адказы на ўсе гэтыя, i не толькi, пытаннi ў нашай гутарцы з вядо
мым беларускiм бардам, кiраўнiком Народнага гурта «Плiса» — Касту
сём Герашчанкам.

Кастусь Герашчанка
бард. Кiраўнiк Народнага гурта «Плiса». Скончыў Мiнскi
радыётэхнiчны тэхнiкум. Аўтар кампакт-дыска «Час
выбiраць» i суаўтар i выдавец кружэлкi гурта «Плiса» —
«Я застаюс я тут...». Падрыхтаваў i запiсаў разам 
з удзельнiкамi гурта больш за 100 аўтарскiх i народных
песень. Нарадзiўся ў 1953 годзе ў вёсцы Буглавi 
на Краснапольшчыне. Жыве ў Плiсе.

Эдуард Акулiн: — Перад пачаткам нашай з табой гутаркi, я запытаўся
ў Гугла, што ён ведае пра Народны гурт «Плiса»... I вельмi здзiвiўся, што
усёведны Гугл сцiпла прамаўчаў... Таму, калi ласка, Кастусь, распавядзi кры
ху пра гiсторыю стварэння свайго калектыву...
Кастусь Герашчанка: — Што тычыцца Гугла, то, калi запытацца пра На
родны гурт « Плiса», нешта ўсё — такi вылезе, але гэта ў асноўным, нейкiя
канцэртныя вiдэасюжэты, ды й то — аматарскiя, з тэлефонаў. Былi калiсьцi
iнтэрв'ю i выступы на радыё, але ўсё гэта яшчэ да шырокага iнтэрнэта. ВIА
з'явiўся ў нашым ДК амаль адразу пасля адкрыцця. Як аказалася, i ў Плiсе, i ў
наваколлi знайшлiся добрыя галасы i класныя iнструменталiсты.
I «Ранiца» (так называўся ВIА) гучала вельмi прафесiйна i на шматлiкiх кон
курсах займала заўсёды высокiя прызавыя месцы. I вось у канцы мiнулага
веку сабраў я ўсiх тых, хто калiсьцi граў цi спяваў у ансамблi, пачаў рабiць
аранжыроўкi беларускiх народных песень. Свае таксама пацiху з'яўлялiся, i
ўжо праз тры гады iснавання, у 2000 годзе, здаецца, мы атрымалi ганаровае
званне «Народны», i з тае пары з'яўляемся лепшым вакальным калектывам
раёна, а цяпер ужо нягоршыя i ў вобласцi, а магчыма, i ў Краiне.
Э.А. — Мы з табой знаёмыя амаль трыццаць гадоў... Нас пазнаёмiла бе
ларуская бардаўская песня... Калi ты пачаў спяваць па-беларуску? Хто цi
што падштурхнула цябе да гэтага?
К.Г. — Мусiць усё пачалося, калi на Беларусь прыйшло Адраджэнне. Гэта
было, як вясновая паводка, якая змывае зiмовы бруд. Аказалася, што бела
руская гiсторыя налiчвае многiя стагоддзi. I гэта магутная, слаўная гiсторыя ў
адрозненне ад нашых усходнiх суседзяў — iлжывыя, псеўдагiстарычныя бай
кi, якiя нам пiхалi ў галовы на ўроках «гiстoрыi». Мы нарэшце ўдыхнулi чыстае
паветра, паветра праўды. За гэта мы заўсёды будзем удзячныя Мiколу Яр
маловiчу, Мiхасю Ткачову, Уладзiмiру Караткевiчу, Леанiду Дайнеку, Зянону
Пазняку. Дарэчы, першы раз я выйшаў з гiтарай на мiтынгу ў Барысаве, дзе
на стадыёне выступаў З. Пазняк.
Э.А. — Пераважная большасць беларускiх бардаў, у тым лiку i я, не маюць
музычнай адукацыi... А як у цябе склалiся адносiны з музыкай?
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К.Г. — Вось глядзi! Калi ты ўзяў у рукi камень, то можаш пабiць нейкае
шкло, набiць гуз камусьцi, але толькi аднаму. А песня трапляе адразу ў сэрцы
вялiкай колькасцi людзей. Дарэчы, у тыя часы, я маю на ўвазе 90-я гады, песнi
амаль заўсёды гучалi на мiтынгах, песням надавалася значна больш важкае
значэнне, чым зараз. Мы ж ведаем, якое значэнне надавалi песням бальшавi
кi. I якiя музычныя «мастадонты» пiсалi iх. Вось толькi, на жаль, iлжывыя яны
амаль усе.
«Широка страна моя родная», «Хотят ли русские войны» i т.п. Можна пра
маўляць доўга i нудна, але нiкога нi ў чым не пераканаць, а добрая песня ро
бiць гэта з лёгкасцю...
Э.А. — Распавядзi крыху пра свой радавод... Хто твае бацькi? Якую аду
кацыю ты атрымаў? Дзе зараз працуеш?
К.Г. — Родам я з вёскi Буглаi, што на Краснапольшчыне. Гэта ўскраiна на
шай Беларусi. Калi я за тры км хадзiў да дзеда ў неiснуючую зараз вёску Ша
маўшчына, то грыбы збiраў ужо ў расейскiм лесе. Адтуль i бацькi мае. Мацi ў
свой час была класнай закройшчыцай, магла пашыць усё: i кашулю, i палiто.
Мацi, дасць Бог, летам ужо 90 год споўнiцца. Ну, а бацькi няма ўжо даўно.
Уся мая музычная адукацыя — гэта Мiнскi радыётэхнiкум. А працую апошнiм
часам кiраўнiком Народнага гурта «Плiса» Акцябрскага (даруйце) ДК, Смаля
вiцкага раёна.
Казакі…

Алег Сёмін, саліст гурта

К.Г. — У музычную школу хадзiць мне не давялося, бо там, дзе я вучыўся,
першыя сем школьных гадоў, музычнай школы проста не iснавала, але нот
ную грамату ведаю, вучыўся самастойна па розных самавучыцелях, Матэо
Каркассi — мой першы настаўнiк. Хто грае гiтарную класiку — добра яго ве
даюць.
Э.А. — У якiм узросце ты ўзяў у рукi гiтару? Цi памятаеш, як яна да цябе
трапiла?
К.Г. — Я ўжо быў на апошнiм курсе Мiнскага радыётэхнiкума, калi ў мяне
з'явiлася першая гiтара, рублёў, хiба, за 8-10. I з тае пары ўсё астатняе ады
шло далёка на заднi план: вучыў ноты, песнi, акорды — аж да крывi на паль
цах. Ну i вось... Як аказалася — не дарэмна.
Э.А. — У бурныя на палiтычныя падзеi 90-я гады цябе можна было часта
сустрэць на вулiчных акцыях... I калi нехта падчас такiх «мерапрыемстваў»
браў у рукi камень, ты выходзiў да мiкрафона з гiтарай i спяваў... Ты сапраў
ды лiчыш, што беларуская песня ў пэўныя часы нашай гiсторыi можа аб'яд
наць i ўмацаваць Дух i Веру народа?
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Э.А. — Я ведаю, што разам з гуртом «Плiса» ты шмат выступаеш як
на Беларусi, так i за яе межамi... Распавядзi, калi ласка, дзе вам пашчасцiла
выступiць? Якiя краiны i кантыненты вы здалелi скарыць сваiмi спевамi?
К.Г. — Выступаць можна было б i больш, бо ўзровень калектыву даволi вы
сокi. Магу сказаць, што не было яшчэ нiводнага нашага сольнага канцэрта без
авацый i ўставання ўсёй глядзельнай залы напрыканцы. Пабывалi мы ўжо ў
Славакii, Польшчы, Францыi, Латвii, Эстонii, Украiне, Кiтаi i Расii. У снежнi гэта
га года амаль цэлы месяц будзем, калi дасць Бог, спяваць у Дубаi.
Э.А. — Ваш гурт носiць званне «Народнага»... Як яно прысвойвацца? Што
неабходна рабiць, каб гэтае званне захаваць?
К.Г. — Званне «Народны» атрымлiваецца проста. Трэба стварыць калек
тыў. Зрабiць цiкавы рэпертуар. I праз тры гады актыўнай творчасцi гурт пра
слухоўвае камiсiя i дае (цi не дае) гэтае званне. Дарэчы, падавалiся мы пад
назвай «Ранiца», але нам паведалi, што гэтых «Ранiцаў» на Беларусi хоць гаць
Ірына Велянцейчык, салістка гурта

гацi... I мы з патрыятычных пабуджэнняў, (бо тут у нас i вёска Плiса, i рэчка
Плiса) сталi «Плiсой». А зараз раён прапануе нам стаць «Смалярамi» — гэта
скарочана ад Смалявiцкiя песняры. Званне «Народны» патрабуе пацвярджэн
ня кожныя тры гады, але, шчыра кажучы, нам яго, улiчваючы наш узровень,
пацвярджаюць аўтаматычна.
Э.А. — Дзе ты знаходзiш удзельнiкаў гурта? I, дарэчы, назавi сваiх музы
каў, як кажуць, пайменна...
К.Г. — Шукаць удзельнiкаў далёка не трэба было, усе яны тутэйшыя. Вель
мi багатая аказалася на добрых вакалiстаў Плiса i ваколiцы. Алег Сёмiн, Iрына
Велянцейчык, Iлля Канапелька, Тацяна Дымшава — усе яны нарадзiлiся тут.
Са Смалявiч — баянiст i клавiшнiк Iван Алешка, фiлосаф, дарэчы, па адука
цыi. А я сюды пераехаў у 1968 годзе.
Э.А. — Гэта праўда, што салiста гурта «Плiса» Алега Сёмiна ў свой час
запрашаў у склад «Песняроў» сам Уладзiмiр Мулявiн?
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К.Г. — Алег i сапраўды з'ездзiў на праслухоўванне ў «Песняры», i Мулявiн
тады сказаў, што Алегу праз некалькi дзён трэба прыязджаць на афармленне.
Але, на вялiкi жаль, адбылася трагiчная аварыя, якая забрала вялiкага Пес
няра...
Э.А. — Што ты любiш рабiць больш: ствараць i запiсваць песнi, цi гаст
раляваць з канцэртамi?
К.Г. — Яно ўсё цiкава, усё патрэбна. Калi не будзеш працаваць над рэпер
туарам, то не будзе з чым i гастраляваць, цiкава i калi атрымлiваецца нейкая
новая песня, якую трэба яшчэ i аранжыраваць i зрабiць якасную фанаграму, i,
зразумела, не менш цiкава выносiць свае песнi на суд слухачоў. I вельмi пры
емна, калi мы бачым, што тое, што мы робiм, знаходзiць водгук у сэрцах тых
людзей, што прыйшлi паслухаць нашыя спевы. Гэта моцна падштурхоўвае i
натхняе на далейшую творчасць.
Э.А. — Я ведаю, што сам ты не пiшаш тэкстаў да сваiх песень. З кiм з
беларускiх паэтаў ты творча супрацоўнiчаеш? На чые словы напiсаная най
большай колькасць твораў?
К.Г. — Ёсць у мяне колькi песень i на свае словы, але ў асноўным, гэта пес
нi на вершы нашых беларускiх майстроў вершаванага слова: У. Някляева, У.
Супруна, В. Шнiпа, К. Цыбульскага, Эдуарда Акулiна i iншых. Я б так сказаў,
што з нотамi ў мяне атрымлiваецца значна лепш, чым з лiтарамi...
Э.А. — Зараз сярод музыкаў стала модна запiсваць каверы вядомых пе
сень. Каго з беларускiх выканцаў вы найчасцей перапяваеце? Вашы каве
ры пiшуцца пад капiрку з арыгiнала, цi дабаўляеце ў папулярны хiт нешта
сваё?
К.Г. — Мы былi i застаемся непахiснымi прыхiльнiкамi Мулявiнскiх першых
«Песняроў». Падабаюцца таксама i «Беларускiя песняры». Вось мы i зрабiлi
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колькi песень з iх рэпертуару, але ў кожную аранжыроўку дадаем нешта сваё.
Нават бессмяротная «Канюшына», якую любiў касiць Ясь, i тая гучыць трохi
iначай, па-плiсаўску.
Э.А. — Я з вялiкiм задавальненнем слухаю запiсы «Плiсы», едучы ў аўто...
Яны зроблены на высокiм прафесiйным узроўнi, уражваюць багатай галаса
вой палiтрай i, галоўнае, яны не надакучаюць... Iх можна слухаць i слухаць
бясконца... На жаль, толькi ў салоне свайго аўто... Чаму «Плiсы» не чуваць
на беларускiм радыё i FM-станцыях? Няўжо, прычына адмовы самая баналь
ная — нефармат...
К.Г. — Пра FM-станцыi лепей не ўспамiнаць. Тое, што там гучыць, гэта ў
асноўным, нейкае калямузычнае лайно. Тут табе i мярзотны расейскi шан
сон, i не менш паскудная i брыдотная расейская папса. Ну, яшчэ i розныя
«тыц-тыц» ад усялякiх DJ-яў. Калi параўнаць, напрыклад, з лiтаратурнай твор
часцю, то калi садзiлiся за пiсьмовы стол Купала, цi Колас, то ў iх з-пад пяра
выходзiлi — у каго — « Тутэйшыя», у каго — «Новая зямля». А ў DJ-яў з iх
музычных скрынак, у якiя загадзя закладзены, як у буквары, розныя музычныя
склады, выходзiць нешта накшталт:
«Ма-ма мы-ла,тыц-тыц,мы-ла-ра-му,тыц-тыц» i г.д.... Ну, а на дзяржаўным
радыё нашыя песнi, калi-некалi, ды i гучаць...
На музычным фестывалі ў Славакіі
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Э.А. — Я ведаю, як няпроста сёння музыкам знайсцi магчымасць запiсаць
свае песнi, выдаць кампакт-дыск... Дзе вы робiце свае цудоўныя запiсы? Цi
звяртаецеся, так бы мовiць, да прафесiяналаў?
К.Г. — Сёння якраз i запiсаць, i выпусцiць запiсанае на СД вельмi проста.
Гэта можна зрабiць нават у хатняй студыi. Таму зараз i свiшча з усiх дзюрак i
шчылiн усялякая дрэнь. На жаль, у нас няма прафесiйнага студыйнага абста
лявання, i, мусiць, нашыя запiсы высокаякаснымi назваць нельга. Але, як ты
кажаш, слухаць можна.
Э.А. — Чуў, што ў мiнулым годзе «Плiса» разам з калектывам Валянцiна
Елiзар'ева з вялiкiм поспехам гастралявала ў Кiтаi. Як кiтайскiя слухачы
ўспрымалi беларускi балет i беларускую песню? Цi не ўзнiкалi нейкiя моўныя
бар'еры для поўнага ўзаемапаразумення?
К.Г. — I, сапраўды, нам пашчасцiла пабываць у Паднябёснай яшчэ да гэтай
заразы, якая абрынулася зараз на планету. У складзе беларускай дэлегацыi
мы пабывалi ў горадзе Чуньцыне. Якi, як аказалася, памерамi большы за Аў
стрыю, i ў якiм насельнiцтва больш, чым у Гiшпанii. Святочныя мерапрыем
ствы, у якiх мы прымалi ўдзел, ладзiлiся з нагоды 75-годзя КНР. Прымалi нас
вельмi гасцiнна i цёпла, моўных перашкод не было нiякiх, бо з намi заўсёды
былi перакладчыкi. А песнi нашыя кiтайскiм слухачам прыйшлiся да душы, бо
на апладысменты яны не скупiлiся...
Э.А. — Многiя музыкi, асаблiва з перыферыi, скардзяцца на недахоп якас
ных iнструментаў i музычнай апаратуры. Як у вас з гэтым? Цi задаволены
ты «плiсавым» музкамплектам?
К.Г. — Што тычыцца iнструментаў, то калi мы спяваем не пад «мiнусоўку»,
то абыходзiмся баянам i гiтарай (плюс бубен i жалейка). Спачатку прыдбалi

крытыка публіцыстыка эсэ 199
нам новы баян, а цяпер i якасная элетраакустычная гiтара з'явiлася. Але мы
больш нацiскаем на шматгалосы вакал, i ў нас даволi многа акапэльных пе
сень.
Э.А. — Калi б была магчымасць выбiраць, куды паехаць наступны раз на
гастролi? Якую краiну ты б выбраў?
К.Г. — Асабiста мне вельмi падабаецца бываць у Польшчы. У нас там ёсць
ужо i сябры, ды i мову польскую я ведаю вельмi добра. З задавальненнем
наведаў бы i Нямеччыну, дзе я раней бываў у якасцi вулiчнага музыкi, ды i з
нямецкай мовай у мяне праблемаў няма. А наш баянiст Iван Алешка яшчэ i
свабодна валодае ангельскай мовай.
Э.А. — Аб чым ты, як музычны кiраўнiк гурта «Плiса», сёння марыш?
К.Г. — Хацелася б калiсьцi заспяваць i ў нашай беларускай фiлармонii, бо
ў Тальяцi ў фiлармонii мы спявалi i ў нацыянальнай Адыгейскай, у горадзе
Майкопе, выступалi аж тры разы. Хацелася б, каб на беларускiм радыё з'я
вiўся нейкi рэтра-канал, накшталт iснуючых расейскiх, на якiм можна было б
паслухаць не толькi «Песняроў», але i iншых беларускiх музыкаў, у тым лiку i
нашу «Плiсу»...
На дажынках у польскай Вжэшні

крытыка публіцыстыка эсэ 201

Лёс беларуса, 
якi нiкога не баяўся...
Пра лёс беларуса Васiля Лукашыка (1905-1975) з Беластока можна
здымаць шматсерыйны мастацкi фiльм. I выдумляць нiчога не трэба,
а проста праўдзiва паказваць яго жыццёвы шлях — ад нараджэння да
смерцi — так як было ўсё насамрэч. А лёс яго складваўся няпроста,
што нават дзiву даешся, як чалавек у розных складаных сiтуацыях
выжываў i заставаўся жыць. Можа, беларусу заўсёды Бог дапамагаў,
цi проста шанцавала. Не ведаю. Але пра ўсё папарадку...

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.

Беларускi палiтычны i культурны дзеяч, выдавец, актывiст беларускага ру
ху ў даваеннай Вiльнi, дзеяч беларускай дыяспары i стваральнiк Беларускай
Грамады ў Швецыi Васiль Лукашык нарадзiўся 11 жнiўня 1905 года. Але ў паш
парце быў запiсаны, што нарадзiўся ў 1911 годзе на беларускай Сакольшчыне
(цяпер гэта тэрыторыя Польшчы). Бацька ў Васiля быў беларусам, а мацi панацыянальнасцi руская i мела прозвiшча Цвярдынская.
Гадаваўся хлопчык Васiль у Беластоку, дзе бацькi мелi ўласны дом на Ва
сiлькоўскай вулiцы, 61. Пры Польшчы Васiль Лукашык у Беластоку скончыў
рускую гiмназiю, а потым паступiў у Вiленскi ўнiверсiтэт iмя Стэфана Баторыя,
дзе вывучаў палiталогiю. Жывучы ў Вiльнi, Васiль Лукашык шчыра пасябраваў
з беларускiмi хлопцамi i дзяўчатамi, якiя далучылi яго да нацыянальных спраў.
Асаблiва добрае сяброўства Васiль меў са сваiм земляком, доктарам i лiта
ратарам Станiславам Грынкевiчам (1902-1945). Станiслаў Грынкевiч таксама
быў родам з Сакольшчыны з вёскi Новы Двор. Ён скончыў медыцынскi фа
культэт Познаньскага ўнiверсiтэта. А напачатку 1927 года пераехаў з сям'ёй у
Вiльню. Вiдаць, яны былi добра знаёмыя яшчэ да Вiльнi. А ў Вiльнi сустрэлiся
як даўнiя сябры. Якраз у 1927 годзе Станiслаў Грынкевiч выдае некалькi сваiх
цiкавых кнiг: «Аб тэатры», «Капля вады», «Народ». Вядома ж, гэтыя кнiгi ў па
дарунак ад сябра-земляка з аўтографамi атрымаў i Васiль Лукашык.
У вераснi 1939 года на Беласточчыну прыходзiць савецкая ўлада. I як пiша
ў сваёй кнiзе «Шведы ў гiсторыi i культуры беларусаў» (Мiнск, 2002. С.221)
Андрэй Катлярчук, Васiль Лукашык на Беласточчыне стварае сетку беларускiх
школ. А потым яго хутка прызначаюць загадчыкам Беластоцкага дзiцячага до
ма, якi хутка напаўняюць дзеткамi рэпрэсiраваных саветамi бацькоў (палякаў,
беларусаў, яўрэяў, рускiх). Па дакументах, якiя захоўваюцца ў аўтара гэтых
радкоў, рукой Васiля Лукашыка напiсана, што ён два гады працаваў на паса
дзе дырэктара Беластоцкага выхаваўчага дома для беспрытульных, дзе яго
часта абкрадалi i абвiнавачвалi. Магчыма, гэта адна i тая ж была педагагiчная
ўстанова.
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Доўга дзiцячы дом у
Беластоку не праiсна
ваў, бо пачалася Другая
сусветная вайна, i нем
цы хутка лiквiдоўваюць
гэтую ўстанову. А адука
ванага Васiля Лукашыка
прызначаюць бурмiст
рам Беластока. Справа
ў тым, што восенню 1941
года Васiль Лукашык ра
зам з Сяргеем Хмарам,
Iванам Гелдам, Васiлём
Вiрам i Юркам Стасевi
чам удзельнiчаюць у не
легальнай канферэнцыi
тых даваенных актывiс
таў Беларускай сялян
ска-работнiцкай Грама
Васіль Лукашык
ды, якiх удалося склiкаць
сябру БСРГ Юльяну Саковiчу. Васiль Лукашык, Iван Гелда i Юльян Саковiч
прапануюць супрацоўнiчаць з немцамi i гэтым самым выкарыстоўваць кожны
момант для рэалiзацыi нацыянальных патрэб. Але супраць гэтых прапаноў
выступiлi iншыя ўдзельнiкi канферэнцыi. Тады i была створана нелегальная
Беларуская Народная Грамада.
Пасля перамоваў з немцамi беларусам удаецца атрымаць дазвол нямец
кай акупацыйнай адмiнiстрацыi на стварэнне беларускай цывiльнай адмiнiст
рацыi. Вось тады Васiль Лукашык i становiцца бурмiстрам Беластока. Але не
надоўга. Па даносе аднаго з правакатараў, яго арыштоўвае гестапа i адпраў
ляе ў канцлагер Асвенцiм (Аўшвiц). Адтуль беларус уцякае i дабiраецца да
Варшавы. У сталiцы Польшчы Васiля зноў арыштоўваюць гiтлераўцы i саджа
юць у турму. У жнiўнi 1942 года ён уцякае з турмы i ўвесь год жыве без нiякiх
дакументаў у Варшаве. А потым набывае дакументы зусiм неiснуючай асобы
Яна Калiноўскага з Вiльнi. З гэтымi дакументамi i працягвае жыць. Але яго
зноў арыштоўваюць немцы, i з дакументамi на Яна Калiноўскага юнака высы
лаюць у раён Палярнага Круга ў Нарвегiю на прымусовыя работы. Але i там
Васiль Лукашык (Ян Калiноўскi) абдумвае план уцёкаў у Швецыю. У Нарвегii
Ян Калiноўскi лiчыўся палякам. I ўсiм палякам, а таксама i Яну Калiноўскаму, у
Нарвегii выдалi пiсталеты. А праз пэўны час разам з некаторымi хлопцамi, Ка
лiноўскi-Лукашык уцякае ў Швецыю. Ды нядоўга ён быў на волi. Яго зноў хутка
ў Швецыi ловяць i на тры месяцы вяртаюць у горад Бергхольнес у паўноч
ную Нарвегiю. Нямецкая жандармерыя забiрае ў яго пiсталет, а дае ўзамен
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iншы — straczak. Праўда, пiсталет нiякай ролi ў лёсе Лукашыка не адыгрываў,
бо ён нiколi яго пры сабе не насiў.
Праходзiць час, i Васiль Лукашык з групай землякоў праз горы зноў уця
кае ў Швецыю. I ўжо назаўсёды. Праўда, жыццё ў гэтай скандынаўскай краiне
наладзiлася не адразу. Васiлю прыходзiлася шмат разоў даказваць, што ён
не паляк Ян Калiноўскi, а беларус Васiль Лукашык, што хоча жыць у Швецыi,
таму што ён ужо «нервова замучыўся i так шмат перажыў за ўсе гады вайны,
што яму вяртацца ў тую частку Еўропы, з якой ён родам, i ў якой, асаблiва ў
Беластоку, да вайны i цяпер iснуе палiтычны хаос i нацыянальны разнабой —
раўназначна добраахвотнай смерцi...». Таму ён i прасiў Швецкую Камiсiю па
замежных справах працягнуць ягоны пашпарт.
Адна з заяў Васіля Лукашыка на рускай мове
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Пiсаў Васiль дзясяткi разоў лiсты з просьбамi i заявамi ў Мiнiстэрства за
межных спраў Швецыi, у Польскае пасольства ў Стакгольме, у iншыя iнстан
цыi. Выступаў з рознымi заявамi, даказваючы сваю беларускасць, i тое, што
ён нi ў чым не вiнаваты. Вось некалькi пунктаў з адной з заяў Васiля Лукашыка,
копiя якой захоўваецца ў аўтара гэтых радкоў:
1. Як маючы за собой двухгадовую практыку на пасадзе дырэктара выха
ваўчага дома для беспрытульных, дзе мяне часта абкрадалi i абвiнавачвалi,
iншага за сабой не адчуваю.
2. На працягу апошнiх 5 гадоў па палiтычных ганеннях, пасля розных канц
лагераў, у тым лiку i Асвенцiма, я навучыўся там выжываць.
3. Прыгавораны да вышэйшай меры пакарання — я ўцёк з турмы напярэдад
нi расстрэлу. Я прывык да пачуцця страху i навучыўся нiкога нiдзе не баяцца.
4. Фiзiчнае знiшчэнне геспапаўцамi маiх родных i блiзкiх навучыла мяне не
баяцца болю...
«У заключэннi гэтай заявы , лiчу неабходным сказаць, што ў Польскай кра
iне — наваколлi Варшавы, я пражываў па дакументах асоб польскай нацыя
нальнасцi, а гэта таму, што нямецкае гестапа, шукала небяспечнага белару
са», — пiсаў Васiль Лукашык.
А гэтым небяспечным беларусам, сапраўды, быў Васiль Лукашык, якi нiкога
i нiчога не баяўся, бо перажыў i бачыў шмат.
Жыццё беларуса ў Швецыi пачало наладжвацца толькi пасля 1948 года.
Ён прымае ўдзел у Першым сусветным з'ездзе беларускай паваеннай эмiгра
цыi, якi праходзiў у Парыжы. Пабываўшы ў Парыжы i сустрэўшыся з многiмi
суайчыннiкамi свету, Васiль вяртаецца ў Швецыю i разам з сябрам Язэпам
Федарчуком стварае там Беларускую Грамаду. Было зрабiць гэта няпроста,
бо палякi цягнулi да сябе, рускiя — да сваiх арганiзацый. Але Васiль Лукашык
заўсёды быў i заставаўся беларусам. Лукашык i Федарчук атрымалi рэгiстра
цыйнае пасведчанне сваёй суполкi, выдалi статут па-беларуску i па-шведску i
шчыра працавалi шмат гадоў на Беларусь i на сябе.
Васiль Лукашык, якога прыгадвае ў сваёй кнiзе «Шведы ў гiсторыi i культу
ры беларусаў» Андрэй Катлярчук, меў непахiсную ўпартасць, талент, арганi
затарскiя здольнасцi. Ды i вопыт жыццёвы ў яго быў вялiкi. Дарэчы, да вайны
ў Беластоку ён пяць гадоў кiраваў будаўнiчай фiрмай «Будова». А, жывучы ў
Швецыi, Васiль падтрымлiваў сяброўскiя сувязi з многiмi беларусамi свету, пе
рапiсваўся з iмi, запрашаў iх у госцi. Таму яго шведская Беларуская Грамада
кожны год наладжвала розныя беларускiя мерапрыемствы, сябры Грамады
падтрымлiвалi сувязi з дыяспарамi ЗША i Аўстралii i з iншых рэгiёнаў свету. На
адрас Беларускай Грамады iшлi ў Швецыю розныя выданнi беларускай эмiг
рацыi , ды i сам Васiль Лукашык супрацоўнiчаў з газетай «Беларус» i яе тага
часным рэдактарам Станiславам Станкевiчам. Перапiсваўся беларус з Янам
Тарасевiчам, Мiколам Абрамчыкам, Сяргеем Хмарам, Язэпам Рэшацям... I гэ
ты спiс беларусаў свету можна доўга працягваць.
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У 1975 годзе Васiль
Лукашык рыхтаваўся да
чарговых угодкаў Бела
рускай Народнай Рэспуб
лiкi. Але 17 сакавiка яму
раптоўна стала дрэнна, i
беларус нечакана пакiнуў
гэты свет. На смерць Ва
сiля Лукашыка найхутчэй
адгукнулася газета «Бе
ларускi голас» у Тарон
та, якую выдаваў Сяргей
Магіла Васіля Лукашыка.
Хмара. У некралогу паве
дамлялася, што 17 сакавiка 1975 года нечакана ў Густаўбергу ў Швецыi памёр
Васiль Лукашык, якi паходзiў з Сакольшчыны...
Са смерцю шведскага беларуса спынiла сваю актыўнасць i Беларуская
Грамада ў Швецыi. Праўда, у 1998 годзе там узнiкла новая беларуская су
полка пад назвай «Vitrussland». Штогод беларусы Швецыi ў апошнюю суботу
кастрычнiка наведваюць магiлу Васiля Лукашыка, прыбiраюць яе, ускладва
юць кветкi i чытаюць вершы.
Да ўсяго сказанага вышэй, неабходна дадаць яшчэ, што Васiль Лукашык
з'яўляўся сябрам Камiтэта вольнай Беларусi i Федэрацыi вольных беларускiх
журналiстаў. I апошняе. Шчыра дзякуй Наталлi Гардзiенка за дапамогу ў по
шуках звестак пра Васiля Лукашыка. Пошукi працягваюцца.
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«Няўжо гэта я намаляваў?!.»
Пра Вiцебск — як творчую Мекку... Пра мастацкi i жыццёвы рада
вод... Пра вандроўны дух Драздовiча i дзiвосны свет Мiколы Селешчу
ка... Пра неба Шагала... Пра ўлюбёныя колеры i ўлюбёныя гарады... Пра
вечнае i чалавечнае... Пра мастацтва любiць — наша гутарка з выбiт
ным вiцебскiм мастаком Эдвардам Галуставым...

Эдвард Галустаў
мастак, музыка. Скончыў Мастацка-графiчны факультэт
Вiцебскага ўнiверсiтэта (1987 г.) Сябра Асацыяцыi
польскiх мастакоў Варшаўскай акругi. Удзельнiк
шматлiкiх мiжнародных мастацкiх сiмпозiумаў,
конкурсаў, бiенале i трыенале ў Польшчы, Iталii,
Венгрыi, Грузii i Беларусi. Сябра Мастацкага таварыства
еўрапейскай iнтэграцыi SAIE ў Шчэцiне. Карцiны
экспанавалiся ў Венгрыi, Германii, Iталii, Галандыi,
Славакii, Аўстрыi, а таксама ў Расеi, Украiне, Грузii,
Польшчы i Беларусi. Нарадзiўся ў 1963 годзе 
ў Кiравакане (Арменiя). Жыве i працуе ў Вiцебску
i Варшаве.

Эдуард Акулiн: — Спадар Эдвард, вы для многiх прыхiльнiкаў беларуска
га выяўленчага мастацтва, у тым лiку i для мяне, з'яўляецеся, кажучы ме
тафарычна, — tabula rasa... I я патлумачу чаму... Па запыце ў Гугле «Эдвард
Галустаў» выскоквае спасылка на варонежскага бiзнесоўца, якi гандлюе
сельскагаспадарчай тэхнiкай... Вы — не гандляр... Вы — мастак. У самым
што нi на ёсць сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але, як гэта часта здараец
ца, — вы добра вядомы ў мастацкiм свеце за межамi Беларусi, а на Радзiме
пра вас амаль нiхто не ведае... Цi згодны вы з старажытным выслоўем —
«Няма прарока ў сваёй Айчыне»?..
Эдвард Галустаў: — Так, уласна... Я паспрабаваў таксама ўпiсаць сваё iмя
i прозвiшча па-расейску ў Google — выскачыла шмат iнфармацыi, але не пра
мяне... Чаму так? Бо ўжо шмат гадоў я дзейнiчаю як мастак па-за Беларуссю ў
Польшчы. Наконт «Прарока ў сваёй Айчыне...» — гэта хiба што моцна сказана...
Проста ў Беларусi даўно не выстаўляўся. А яшчэ дастаткова ўпiсаць маё iмя i
прозвiшча лацiнскiмi лiтарамi — будзе значна больш iнфармацыi пра мяне.
Э.А. — Распавядзiце крыху аб сабе... Адкуль вы родам? Хто вашыя баць
кi? Дзе вучылiся? Дзе працавалi?
Э.Г. — Нарадзiўся я ў горадзе Кiравакане (зараз Ванадзор) у Арменii. Калi
мне было 6 гадоў, мы з сям'ёй пераехалi ў Баку. Потым ужо ў сярэдзiне 70-х гг.
пераехалi на гiстарычную Радзiму маёй матулi ў Пiнск. Тата мой быў вайско
вым iнжынерам-будаўнiком, што праўда ў Беларусi ён працаваў будаўнiком
(не вайсковым). Мама працавала амаль усё жыццё на пошце, на тэлеграфе.
Вучыўся я ў Вiцебску на Мастацка-графiчным факультэце. Скончыў у 1987
годзе. Працаваў 20 гадоў у школе, як настаўнiк выяўленчага мастацтва, чар
чэння i апошнiя гады, як выкладчык Сусветнай мастацкай культуры. У 90-я гг.
вучыўся ў Кракаўскай Педагагiчнай Акадэмii i яшчэ ў Сiлезскiм Унiверсiтэце.
Э.А. — Вам падабалася працаваць у школе? Як вы лiчыце, на колькi сёння
аўтарытэтнай з'яўляецца праца настаўнiка ў Беларусi?
Э.Г. — Складанае пытанне... Першыя гады вельмi было няпроста. З аднаго
боку мне падабалася працаваць з дзецьмi i моладдзю, але кожны верасень
я шукаў сабе iншую (непедагагiчную працу). Добра, што ў тыя часы можна
было працаваць дадаткова (напр. у камбiнаце «Мастацтва»). Чым ганаруся,
што меў вельмi добры кантакт з моладдзю. Асаблiва падабалася працаваць у
гады «беларусiзацыi», калi мае прадметы выкладалiся па-беларуску. Склада
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настолькi гэты горад непадобны да Пiнска, у якiм прайшлi гады майго перад
iнстытуцкага юнацтва. Горад са сваёй школай мастацтва, i, нават, я б сказаў,
школамi, бо выпускнiкi МГФ абсалютна iнакш працавалi, чым выпускнiкi мас
тацкiх факультэтаў тэхналагiчнага iнстытута... Але ў 80-я гг. Вiцебск выглядаў,
мякка кажучы, не вельмi прывабна... Толькi на пачатку 90-х гг. горад пачаў
прыгажэць, адбудаваныя старажытныя святынi. I нядаўна я зразумеў, што на
рэшце ў Вiцебску ёсць, што паказаць турыстам.

лася ўражанне, што робiш нешта незвычайнае, гiстарычнае... На жаль, праца
ў школе а нi ў тыя часы, а нi, тым больш, зараз, не з'яўляецца а нi прэстыжо
вай, а нi аўтарытэтнай. Уласна, у Польшчы iнакш... Калi я скончыў iнстытут, то
лiчылася, што той, хто пайшоў працаваць у школу — чалавек, у якога нешта
не атрымалася, а ў Польшчы людзi пасля Акадэмii Мастацтваў ахвотна iдуць
працаваць у школу i вельмi гэтым ганарацца.
Э.А. — Каго вы лiчыце сваiм творчым настаўнiкам?
Э.Г. — Таксама складанае пытанне... Назваць некага канкрэтна цяжка, бо
ясна, што ўплыў мастакоў на маю творчасць, безумоўна, быў, але няма такой
адзiнай асобы. Вельмi люблю творчасць Andrew Wyeth, Edward Hopper, мас
тацтва Паўночнага Рэнесансу. А настаўнiкi з iнстытута... Хiба што ад кожнага
нешта добрае ўзяў.
Э.А. — Ёсць меркаванне, што Вiцебск — гэта сталiца беларускага мас
тацтва... Нешта ў гэтым горадзе ёсць такое, што стымулюе творчую
натуру да працы... Пэн, Малевiч, Шагал, Азгур, Бембель, Багатыроў, Бы
каў — вось толькi самыя зорныя iмёны, якiя заззялi на небасхiле айчыннай
культуры, дзякуючы свайму непасрэднаму дачыненню да гэтага стара
жытнага горада... Вы падзяляеце гэтую думку? Чым асабiста для вас стаў
Вiцебск?
Э.Г. — Для мяне Вiцебск — гэта горад майго студэнцтва, сапраўды, мас
тацкi горад з творчай атмасферай, хаця я доўга не мог да яго прызвычаiцца,

Легенды Калхіды, акрыл, палатно, 2015 г

Э.А. — Я з'яўляюся шчырым прыхiльнiкам вашай творчасцi... I даўно сачу
за вамi як творцам у сацыяльным сецiве... Калi б з'явiлася магчымасць, то з
вялiкiм задавальненнем схадзiў бы на вашу творчую выставу... А цi выстаў
лялiся вашы працы ў Беларусi? Калi так, то дзе? I цi можна чакаць у блiжэй
шы час вашага мастацкага вернiсажа?
Э.Г. — Выстаўляўся, але вельмi даўно. Час ад часу ўдзельнiчаю ў калек
тыўных выставах (апошнi раз мая выкладчыца, вядомая беларуская мастачка
сп. Вялянцiна Антонаўна Ляховiч, запрасiла ўдзельнiчаць у выставе «Ляховi
чы», дзе выстаўлялася яна i яе былыя студэнты). А персанальная выстава
была хiба што ў 2003 г. у Браслаўскiм музеi. Хацеў бы зрабiць выставу ў Бела
русi, але неяк не атрымлiваецца пакуль. Спадзяюся, што калiсьцi зраблю.

210

крытыка публіцыстыка эсэ 211

Э.А. — А за межамi Беларусi? Як успрымаецца ваша творчасць замежны
мi аматарамi выяўленчага мастацтва? Цi пазiцыянiруеце вы сябе як бела
рускага мастака?
Э.Г. — За межамi Беларусi я маю штогод некалькi выставаў. Але гэта ў
асноўным у Польшчы. Напрыклад, хiба што ў 2016 г. меў ажно 7 iндывiдуаль
ных выставаў у розных манерах i тэхнiках. Шмат людзей любiць маю твор
часць, хаця некаторым падабаюцца мае «казачныя» абразы, некаторыя лю
бяць мае так званыя «дэкаратыўныя» абстракцыi, шмат людзей любiць мае
пейзажы, а некаторым падабаюцца мае графiчныя творы... Цi пазiцыянiрую
сябе як беларускага мастака? Хутчэй не. Бо належу да Польскага Саюза Мас
такоў Варшаўскага аддзялення, выстаўляюся больш у Польшчы. Ды i хiба тое,
што раблю, лепей прымаецца ў Польшчы, а не ў Беларусi. Але для польскага
гледача я ўсё роўна беларускi мастак, бо i школа iншая, i тэматыка. Крыху

Пачатак падарожжа, акрыл, палатно, 2020 г.

смешна, калi знаходзяць падабенства з Шагалам, i злуюся, калi ў маiх пра
цах знаходзяць уплыў расейскай казкi, тады адпавядаю даволi востра. Акрамя
гэтага, ужо ў некалькiх альбомах пра польскае мастацтва (апошнiя: «100 lat
Niepodleglosci Polski», «Malarstwo Polskie 2019») ёсць рэпрадукцыi маiх абра

зоў як польскага мастака. Маю ўзнагароду — срэбрны медаль «Labor omnia
Vincit» за ўзмацненне культурных сувязяў памiж Польшчай i Беларуссю.
Э.А. — Вашы творы, асаблiва апошняга часу, нагадваюць мне творчую
манеру заўчасна сышоўшага беларускага мастака Мiколы Селешчука... Яны
гэткiя ж маляўнiчыя, насычаныя яркiмi колерамi, i што вельмi iстотна , яны
прымушаюць думаць... Цi былi вы асабiста знаёмыя з Мiколам Селешчуком?
Цi, магчыма, я памыляюся? I выток вашага творчага натхнення палягае ў
iншых геаграфiчных месцах i iншых часавых вымярэннях?
Э.Г. — З Мiколам Селешчуком, на жаль, не быў знаёмы, але ягоная твор
часць мела на мяне вялiкi ўплыў. У ягоных працах упершыню ўбачыў арна
мент, як вельмi важны элемент кампазiцыi. Акрамя таго, у сваiх працах, так
званых «казачных», я натхняюся пазнейшым сярэднявеччам i Паўночным Рэ
несансам. Гэты перыяд у гiсторыi мастацтва найбольш мне блiзкi, тым больш,
што дзясятак гадоў я спяваў у Вiцебску ў Ансамблi старажытнай музыкi. Мы
спявалi найбольш песень часоў Рэнесансу, мiж iншым, некалькi твораў з «По
лацкага сшытку» i псалмаў Саламонавых у перакладзе Яна Каханоўскага i
Сiмяона Полацкага...
Э.А. — Да якой мастацкай школы вы сябе адносiце? Ваша ўлюбёная тэх
нiка... Не ў сельскагаспадарчым, а ў мастацкiм сэнсе? З чым вам найбольш
падабаецца працаваць? З алоўкам, тушшу, алеем, нейкiмi iншымi выяўлен
чымi сродкамi?
Э.Г. — Цяжка сказаць да якой школы... Што датычыцца накiрунку маёй
творчасцi, то я гэта акрэслiў бы як «метамарфозы арнаменту» (ад арнамен
ту, як упрыгожвання архiтэктуры, вопраткi, прадметаў побыту, да арнаменту
ў чыстай абстракцыйнай форме). Тэхнiка — акрылавая фарба, палатно. Але
таксама працую каляровай тушшу на паперы.
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Э.А. — Што прымусiла вас пакiнуць Радзiму? Дзе вы цяпер жывяце? Чым
займаецеся, так бы мовiць, каб зарабляць на хлеб штодзённы?
Э.Г. — Ды нiчога не прымусiла, не пакiдаў, проста часта запрашаюць на
розныя пленэры ў Польшчы. Дарэчы, у Польшчы вялiкая колькасць самых
розных пленэраў i арганiзаваных рознымi iнстытуцыямi, i прыватных. А яшчэ
ў Польшчы кожны мастак можа знайсцi сваю нiшу ў мастацтве, вельмi шмат
магчымасцяў для выставаў. Езджу па ўсёй Польшчы (i не толькi) па пленэ
рах, сiмпозiумах, яшчэ час ад часу канцэртую з песнямi польскiмi, беларускiмi,
украiнскiмi. Так званы «folk modern».
Э.А. — Цi маеце вы творчых пераемнiкаў? Магчыма, нехта з вашых вi
цебскiх вучняў пайшоў па вашых слядах?

Шукальнікі скарбаў, акрыл, палатно, 2020 г.

Э.Г. — Так, маю даволi шмат, нават цяжка пералiчыць. Але найбольш гана
руся сваёй былой вучанiцай, акторкай i рэжысёрам Аленай Ганум, якая пай
шла па гэтай сцежцы дзякуючы таму, што ўдзельнiчала ў школьным фальк
лорным гуртку, у якiм я загадваў музычнай часткай. Зараз яна знаны рэжысёр
у Тэатры Янкi Купалы ў Менску.
Э.А. — Цi ёсць у вас дзецi? Чым, калi не сакрэт, яны займаюцца па жыццi?
У некага з iх ёсць цiкавасць да мастацтва?
Э.Г. — Так, я маю дачку Марысю, вельмi здольную творча. Яна выкладае,
валодае некалькiмi еўрапейскiмi мовамi, i што датычыць творчасцi, яна пай
шла па мамiнай сцежцы. Мая жонка Алiцыя — таксама выпускнiца МГФ, але
яна працавала i працуе ў дэкаратыўна-ўжытковым мастацтве (ткацтва, гафт
i г.д.). Дарэчы, яны мае галоўныя дарадцы i крытыкi.
Э.А. — Для мяне ўзорам сапраўднага беларускага мастака, у iсным сэнсе
гэтага слова, з'яўляецца Язэп Драздовiч... Мастак — пiлiгрым, мастак-ра
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Э.А. — Што асабiста для
вас азначае паняцце «творчае
шчасце»? Чаго вам не стае ў
жыццi для поўнага шчасця?
Э.Г. — Творчае шчасце?
Скажу так. Вельмi люблю сваю
працу. Калi малюю — усё для
мяне становiцца на сваё мес
ца, падчас працы я вельмi
шчаслiвы. А якое гэта шчасце,
калi доўга не бачыш сваю пра
цу ў арыгiнале, а потым на яе
глядзiш i думаеш: «Няўжо гэта
я намаляваў?!». Гэта неве
рагоднае пачуццё, для гэтага
варта жыць i маляваць. Ха
целася, каб Пан Бог дазволiў
яшчэ папрацаваць i стварыць
шмат абразоў на радасць сабе
i людзям!
Гісторыя адной сям’і, акрыл, палатно, 2019 г

мантык, мастак-фантаст... Адным словам, — творца не ад гэтага свету...
Як вы ставiцеся да творчасцi Язэпа Драздовiча? Цi любiце, як калiсьцi Драз
довiч, вандраваць па Беларусi ў пошуках мастацкiх вобразаў? Цi геаграфiя
вашых падарожжаў значна шырэйшая за драздоўскую i не абмяжоўваецца
толькi Беларуссю?
Э.Г. — Вельмi люблю i шаную Язэпа Драздовiча i ягоную творчасць. Па
шчасцiла ўдзельнiчаць у пленэры iмя Я. Драздовiча ў вёсцы Германавiчы. У
пленэры ўдзельнiчалi вядомыя беларускiя мастакi: Алесь Марачкiн, Чэслаў
Шамшур, Яўген Шатохiн, Георгiй Скрыпнiчэнка i г. д. Дарэчы, пра гэты пленэр
i яго арганiзатарку Аду Райчонак быў зняты фiльм «Галерэя Ады» (рэжысёр
Уладзiмiр Колас). Геаграфiя маiх падарожжаў хiба што шырэйшая. На жаль,
менш ведаю Беларусь, больш аб'ездзiў Польшчу. Акрамя гэтага —Нямеччы
на, Францыя, Чэхiя, Славаччына, Венгрыя, Грузiя, Грэцыя, Партугалiя, Украi
на. Усё гэта дзякуючы мастацкiм пленэрам.
Э.А. — Дзе вам лепш працуецца дома цi за межамi Беларусi?
Э.Г. — Цяжка сказаць. Я б сказаў не лепш, а iнакш. Iнакш у Беларусi, iнакш
у Польшчы. Як ужо i казаў раней, мая творчасць лепей прымаецца ў Поль
шчы, а не ў Беларусi.
Э.А. — А жывецца?
Э.Г. — Жывецца iнакш усюды. Але не наракаю. Нармалёва жывецца.

Гульня з залатымі шарыкамі, акрыл, палатно,2018 г.

крытыка публіцыстыка эсэ 217

«Мы знаiм, што ён за пцiца...»

Генадзь Лапацiн
паэт, фалькларыст. Аўтар кнiг паэзii: «Без чисел 
и дат» (1997 г., 2003 г.), «Лепить из снега» (2002 г.), «Луны
преобладанье» (2003 г.), «Увидеть дерево» (2008 г.),
«Около облака» (2012 г.) а таксама шматлiкiх публiкацый
у альманахах i часопiсах. Нарадзiўся ў 1955 годзе 
ў Гомелi. Жыве ў Гомелi.

Мой больш за трыццацiгадовы вопыт працы ў Веткаўскiм музеi — гэта
больш за трыццацiгадовы вопыт экспедыцыйнай працы. За гэты час я пабы
ваў, прычым неаднаразова, практычна ва ўсiх беларускiх пасёлках i вёсках
Веткаўскага раёна. Экспедыцыi — гэта заўсёды сустрэчы i размовы з жанчы
намi, носьбiткамi традыцый сваiх вёсак.
Адной з самых любiмых маiх суразмовiц з'яўляецца былая жыхарка пасёлка
Амяльное Варвара Аляксандраўна Грэцкая. За перыяд з 2005 па 2020 гг. ад яе
запiсана ўжо сто шэсцьдзясят аўдыёкасет. У яе памяцi ў значнай ступенi заха
ваўся практычна ўвесь фальклорна-этнаграфiчны рэпертуар Амяльнога. Гэта
песнi каляндарнага i сямейна-побытавага цыклаў, лiрычныя, дзiцячыя, сiро
чыя песнi, замовы i апiсаннi абрадаў i звычаяў, легенды, прыкметы, прыказкi,
прымаўкi, павер'i. Усё гэта ўвасобiлася ў матэрыялы навуковых канферэнцый,
публiкацыi ў такiх аўтарытэтных выданнях як «Palaeoslavica» (Massachusetts,
ЗША), «Живая старина» (Масква), «Беларускi фальклор. Матэрыялы i дасле
даваннi». Асобна выйшлi кнiгi «Варвара Грэцкая як з'ява беларускай народнай
культуры», «К каждаму разгавору прыказка ё...» З вопыту вывучэння дыялект
най фразеалогii. Матэрыялы да фразеалагiчна-парэмiялагiчнага слоўнiка асо
бы». Чытачам «Верасня» iмя Варвары Грэцкай знаёма па нататках «Я прэда
на песнi...» (1/2011) i «Тады ўсе людзi зналi, калi якiя песнi пець...» (2/2015).
Але ўсё гэта, так бы мовiць, класiка жанра. I за межамi публiкацый застало
ся шмат цiкавага. I ў гэтым плане адметнае месца займаюць птушкi. Быццам
бы самыя звычайныя вераб'i i галубы, совы i сокалы, ластаўкi i зязюлi, арлы i
каршукi, жаўрукi i сiнiцы, салаўi i вароны... Усiх не пералiчыць... Але птушкi для
амяленцаў — гэта не проста прадстаўнiкi мясцовай фаўны... Гэта — гульнi i
мянушкi, гэта прыклады таго, як трэба будаваць хату i ствараць сям'ю, жыць у
сям'i i паводзiць сябе ў грамадстве... I яшчэ сум па птушках, якiя знiклi ў сувязi
з наступствамi мелiярацыi.
Птушка — асоба. Назоўнiк «пцiца» час ад часу ўзнiкае ў тых выпадках, калi
трэба вызначыць тога цi iншага чалавека як асобу... Адмоўную альбо станоў
чую — гэта ўжо нават невызначальна i неiстотна.... Такiм жа чынам, як мы, час
цей з абурэннем, запытваем: «Ну, што ты за чалавек?!» Альбо гаворым: «О, гэта
такi чалавек...» У такiх самых сiтуацыях назоўнiк «чалавек» можа быць замене
ны «птушкай». Як узгадвае Варвара Грэцкая: «Гаворяць: « Я знаю: «Якая ён пцi
ца!» <Чаму пцiца?> Ён хiцёр, напрымер, чылавек... Цi ўрэдны, цi такi бандзюга...
Знаiш: «Якая ён пцiца...» У нас адзiн нап'ецца... Дак ўсi гаворяць: «У-у-у!.. Бан
дзюга, бацьку прыдушыў...» А як падыходзя: «Драствуйця!..» З усiмi: «Здароў!..
Здароў!..» — «Здароў... Здароў, Сашок...» I пойдзя... Яны: «Ох.. Мы знаiм што
ён за пцiца... Да нада пры горы бандзiта бацькам назваць...» Дак i гаворяць:
«Ох... Ета пцiца добрая...» <Чаму: як пцiца?.. Ён жа чалавек...> «Ну, я не знаю, к
чаму яны гаварылi «пцiца». Напрымер, ён будзя гаварыць i будзя атказывацца
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ад чаго-нiбудзь... I ты, яiя будзiм гаварыць: «Дзе ён прызнаiцца?... Ён зная, якая
ён пцiца...» Урэдны чылавек, дак ён зная, якая ён пцiца. <...> Вот гаворяць Ён
зная... I пцiцы вумныя, панiмаяць усё... Сядзiць пцiца, не чапай яе, яна будзя
сядзець... А як будзiш... Яна пырх — i паляцела... Панiмая...»
Сапраўды, чаму пцiца? Першае, што прыходзiць на розум: птушкi былi
створаны Госпадам на пяты дзень, а чалавек — на шосты. У аповедзе Варва
ры Грэцкай, на мой погляд, вызначальна: «Якая пцiца...» Кожная птушка яшчэ
з бiблейскiх часоў з'яўляецца эталонам нейкай якасцi ўласцiвай i чалавеку. I
таму з птушкамi, каб падкрэслiць асаблiвацi знешняга выгляду, голасу, харак
тара, паводзiнаў, параўноўваюць сябе, сваякоў, суседзяў. Паводле параўна
нняў, прыказак, прымавак, жанчына можа выглядаць, як пава, можа спяваць,
як салавейка альбо каркаць, як варона. Яна можа, як удод, нараджаць што
год, i можа, як зязюля, адмаўляцца ад навароджаных немаўлятак. Мужчынам
у гэтым плане пашанцавала значна менш... Мужчына можа красацца сабой,
як певень памiж курэй, а можа лётаць каля жонкi, як птушка... I можа, як сокал,
прычым у розных iпастасях...

З аповедаў 
Варвары Аляксандраўны Грэцкай
«Гульня такая была...»

Гульня такая была. Ета ў Марозаўцы так было, i ў нас на Амяльном. Кла
даў'ё было... Сасонкi былi... Багата... Кажды кала сваёй магiлкi садзiў... Сабi
ралiся дзецi: «Куда?..» — «Пойдзiм на кладаўё...» I сасонкi ўжо былi тоўстыя.
Ужо можна было: узлезуць i калышацца, бяруць за ствол i калышацца... I будзя
крычаць... Ты, напрымер, крычыш: «Ка-а-а-р! Ка-а-а-р!» Як варона. Хто, як плi
сачка: «Тя-тя-тя...» I дробненька-дробненька бегая... Iх цiперь i нiма ўжо. Яны
такiя малiнькiя, лёгiнькiя, у iх тонiнькiя ножачкi... I яны скорынька бягаць, яны ня
ўмеяць хадзiць, як верабей i прыгаць... Гаўнакопкi калiсь былi... Послi атаму iх
не стала... Ластавак ня стала... Яны паўзлазiлi... Гаворя: «Я буду верабей...» «Я
буду дзяцел...» «А я буду бусел...»Ляпаў ладонямi... Так i пазывалi. Хто: «Я буду
сарокай...» А тады яно ўжо i пашло... I выдуць гуляць... I знаяць... Ты, напрымер,
раз быў бусел i астаўся... I гулялi... Дзецi, школьнiкi, у сёмы клас хадзiлi... I: «Хтота пашоў?» — «Бусел...» «Хто там?» — «Салавей». Хто якоя аблюбуя, I называлi
так... Вот наравiцца табе пцiца якая... «Я буду цапляй...» Кажды сабе, якiя нара
вяцца пцiцы. Хто не паддумая: «Якой мне быць?» — «Будзя гаўнакопкай» —
«Ня хочу я гаўнакопкай!» Гаўнакопкай нiхто ня быў. Такая малiнькая пцiчкi, i чуб
кi ў iх на галаве. I параслi... I тут быў, ён учыцiлем ужо быў... Дак Снiгiр... «Я буду
Снiгiрём...» «Хто-та пашоў?» — «Снiгiрь iдзець». «Чый урок?» — «Снiгiрёў». Ён
знаў i не сердзiўся за ета. «Васiль Пятровiч, вот вас жэ Снiгiрём...» — «На вулi

Г. Лапацін і В. Грэцкая.
цы Снiгiрём завiця... Я не сержусь... Ета любiмая маё... Я сябе назваў...» Замуж
як пойдзя дзеўка... Таня Кiзепава... «Хто-та?...» — «Ета Салаўёва пашла...» Па
брату... I тады здзелалi: «Хто-та жыве?» — «Дзятлавы...»

«Не па пер'ю...»
Другi скажа: «Тую ўзяў... Яна мне не па пер'ю» — «Не па пер'ю!.. Не бяры!
Ня лезь... Бяры сябе такую, штоб па пер'ю». Там, цi багатая, цi дужа красiвая,
дак ты знай, што яна за цябе ня пойдзя... Чо ты плывеш к ёй... Напрымер, ты
красiвы, а дзеўка не красiвая... А вот наравiцца табе... I на дзеўку гаворяць:
«Ня йдзi за яго... Ён с табой жыць ня будзя... Ён табе не па пер'ю... Ён будзя
вабражаць». Калiсь было такоя.
У нас калiсь Мiшка ўзяў жонку... Яна цi два, цi тры класа кончыла... У старасцi
радзiлi... Усё памiралi ў iх... Танька — канцавая асталася... Яна i красiвая была...
А ён узяў... Як толькi: «Пень!... — На яе... Да. — Пень!» «Чо ты браў? Не па пер'ю
яна была табе...» — «Ну, дак яна красiвая была...» — «Красiвая... Ты знаў, што
яна табе не па пер'ю... Было ўчыцiлку браць... Чаго ты ня браў? А яе ўзяў...» Век
пражылi... Не пражылi, а прамучылiся... <Пер'я пры чым?> Гусь будзя гуляць з
вуткай?.. Яна не па пер'ю... I за курыцай будзя бегаць, шчыпаць... У мяне калiсь
былi i вуткi, i гусi, i куры. Еслi певень падойдзя, будзя каля вуткi хадзiць, селя
зень бягiць, будзя шчыпаць яго, пер'я вырываць. Не па пер'ю — ня лезь!..
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«Нада гняздо сваё вiць, а на чужоя не паглядываць...»
Цi ты гняздо з маладосцi будзiш вiць сабе, забоцiцца i знаць, што ета точна
тваё... <Гняздо звiў — гэта як?> Хату дзелаць... Якую б ня здзелаў, но ета яго...
Ета называiцца гняздо звiў. Пцiца... Ета толькi кукушка па чужых нясецца...
Яйца адкладая... А ўсi кладуць у сваё гняздо. Мурашка, i тая, сваё гняздо ўе.
Нiхай яна маленькае гняздзечка... Кажды доўжэн сваё... У ваўка сваё лагво...
Ён туды iдзець, аддыхая. I чылавек так. Еслi ён не саўе сабе за весь век гняз
до, ён ужо нi чылавек. Усi тады казалi: «Нада гняздо сваё вiць, а на чужоя не
паглядываць... Каждая пцiца сваё гняздо ўе. Гнёзды нi ва ўсiх адзiнакавыя...
Бусел гняздо ўе с палак, пакiдая-пакiдая тыя палкi. На палках на тых i яйцы
ляжаць, i выводзяцца... Верабей такоя гняздо ўе, ластаўка такоя... Кажды сваё
гняздо зная... У нас на смародзi вывялiсь такiя маленiчкiя пцiчычкi. Верабенят
кi... Там i валосiкi, там i пер'я, там усё, i такоя шчытнiнька, цёплiнькая.

«Гол, як сакол...»
З уяўленнем пра сваё гняздо звязана i агульнараспаўсюджанае параўнанне
«гол, як сакол». Парактычна ва ўсiх Слоўнiках прыказак, прымавак, фразеа
лагiзмаў, параўнанняў, у ты лiку складзеных I.I. Насовiчам, А Сержпутоўскiм,
Л.М. Салавей, Т.В. Валодзiнай, за гэтым параўнаннем замацавана вызначэнне
беднага чалавека. I практычна ўсе слоўнiкi пры тлумачэннi этымалогii гэтага
вызначэння тыражуюць у розных варыянтах вядомае яшчэ з часоў У.I. Даля, у
якiм сакол — не птушка, а «сценабiтная прылада, у выглядзе жалезнага лома,
якая ўжывалася ў старадаўнiя часы пры штурме крэпасцi».
У Варвары Грэцкай, неабцяжаранай веданнем дадзенай этымалогii, знай
шлося сваё, незафiксаванае нi ў водным слоўнiку тлумачэнне, у якiм сокал
застаецца рэальнай птушкай: «Гаворяць: «Ходзя гол, як сакол... Бедны чыла
век... Ходзя, весялiцца... Песня такая была: «Парэнь гол, як сакол, а ходзя ж
весялiцца...» <А чаму як сакол? > Кажаць, у сокала гнязда нiма... Кажаць: «Хо
дзя гол, як сакол...» I сапраўды, паводле адмысловай энцыклапедыi, прысве
чанай птушкам, сокал, сапраўды, не будуе ўласных гнёздаў, а займае чужыя.
Або гэта гнёзды, якiя не заняты нiкiм, або ён выганяе адтуль iншых птушак».
Тут цiкава яшчэ i iншае. Варвара Грэцкая практычна паўтарыла пэўны ар
тыкул «Фразеологического словаря русского литературного языка» А.I. Фёда
рава, якi выйшаў у 2008 годзе: «Гол, как сокол. Разг. Экспресс. Абсолютно
беден, ничего не имеет. Богачу-дураку и с казной не спится; Бобыль гол как
сокол, Поёт — веселится (И. Никитин. Песня бобыля)». Зразумела, што гэтага
выдання, яна не можа ведаць, нават проста па вызначэннi. Сама дайшла.
I калi вызначэнне «гол, як сакол» агульнавядомае i агульнараспаўсюджа
нае, то дзеясловы «абсаклiць» i «падскалiць», якiя напрамую з iм звязаныя i
маюць значэнне «абабраць», «абчысцiць», «пакiнуць без нiчога» — выключна
амяленскiя.

<Абсакалiць... Гэта што?>
Абсакалiць чылавека... Хто гаворя: «Абсакалiць...» А хто гаворя: «Во пры
ехалi, абшчыкацiлi i паехалi...» Ета аббяруць, што нада iм пабяруць, паедуць,
а ты як хочыш... Ё ў цябе што... Кусок хлеба...» Сяргей наш кажа: «Прыехалi,
абсакалiлi... Паехалi!..» А другi кажа: «Абчысцiлi..» Райка мне казала: «Пры
ехаў зяць i з дачкой, абчысцiлi Райку, сабралiся i паехалi...»
<Чаму такое слова: абсакалiць?>
Абсакалiць... Прыехаць, абабраць цябе i паехаць... Гаворяць: «Сокал гол,
як сакол... Ходзя, весялiцца...» Усё яму весела, ходзя, дзюбкай б'е... Дак ета —
абсакалiць... А хто гаворя: «Абчысцiць...» А хто гаворя: «Абработаць...» Дзед
Майка калiсь казаў... Гаварю: «Паехала Таццяна на Магiлёў?» У Магiлёвi яе
мужык жыў, Архiп, дзеда Усцiна сын... Дак я гаварю: «Паехала Таццяна ўжо
с Архiпам?» Калi скажа: «Абработалi...» А калi скажа: «Абчысцiлi i паехалi к
такой мацеры! Прыехалi з голымi рукамы i паехалi... А тута-ка i цыбуля нада
i чыснок, i тога нада i тога... I квасолiчкi, i крышэнiкаў...На машынi прыехалi,
падгрузiлся i паехалi...»
«Во свiннi ядуць, i адна адну рэжаць клыччам етым, дак баба цi матка будзя
казаць: «Я вас падсакалю!.. Заўтры нi дам есцi ўвечары!.. Вот вам што будзя...»
I на свiней... I на кароў будзя казаць... «На, папей ету вадзiчку...» Яна... Аж iз рота
плыве... Ня хоча... Яна: «Я цябе падсакалю... Другi раз я табе солькi не дадам...
Падсакалю...» Яна ж напоя ўсё раўно... Но будзя казаць: «Я цябе падсакалю...»
У амяленскай гаворцы iснуюць i iншыя сакалiныя вызначэннi: « Не паймаў
шы сокала, пер'е не скубi, не назваўшы зяцем, хлопца не кармi», « Вiдзен со
кал па палёту». I яшчэ адно вызначэнне, якiм сокал дзелiцца з савой. Але сава
яму патрэбна толькi для таго, каб падкрэслiць сваю сумленнасць: «Як браць
пазычаць, як просяць — дак вочы сакалiныя, а як аддаваць, вочы савiныя:
«Нада грошы аддаваць. Тады вочы ня будуць савiныя, а будуць сакалiныя.
Гаворяць: «Як просяць, дак вочы сакалiныя. А аддаваць — савiныя на яе фо
не . Дак ня будуць савiныя, а будуць сакалiныя». Выбар савы як альтэрнаты
вы шчыраму сокалу вельмi i вельмi ўдалы, паколькi сапраўды:

***

Сава любя украсць i курыцу, i цыплёнка, i вераб'я на хаду... Я бачыла адзiн
раз... Ганяiцца сава за вераб'ём... I пакуль не ўхвацiла... У воздусе... Мы з
Райкай сядзелi, гаварылi... Як што мелькая... Райка: «Палядзi?» — «Дак што
там?» А яна гаворя: «Сава вераб'я ў воздусе ловя». Ухвацiла i паляцела. Дак
яны i называяць «савiныя». Сава ўкрала, з'ела... Яна жываласцю пiтаiцца. Вот
i называяць «савiныя». А ў сокала вочы харошыя. Сокал ўрэду ня дзелая, яго
не баяцца. А сава ляцiць, куры ўжо чустваяць... Дзесь яна лятая, а куры ўжо
нашатыряцца i будуць убягаць... У кучку збiваяцца, хаваяцца... Баба: «Дзецi,
пасядзiця... Ета сава ўжо лятая...» Сава ўрэдная... Яе усi баяцца... I гаворяць...
Як просяць... Прыдзя... Вочы сакалiныя... Прося: «Дай!..» Гаворяць: «Рассы
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пiцца, як малiна, перяд табой... А як аддаваць, савiныя ўжо... Ня хоча адда
ваць...» Сава сажрала i сядзiць, iшчэ выглядая.

«Спiць сава, да курэй бача...»
Гаворяць: «Сава спiць, да курэй бача». Усё на Тусю нашу казала баба...
Сала матка атрэжа... У каморцы... I прынося ў хату... Вот мiгам саскоча... Цi
хонiчка нажом атчырыня i на печ... I нiма хлеба, за пазуху схавая i: «Пайду на
двор схажу...» Сала i хлеба возьмя, пойдзя, сажрэ... Дак баба ўсё казала...
Матка: «Ну, хтось сала атрэзаў... — Яна знала, што толькi яна здзелала. —
Хто сала?» Туся: «Я на печы спала...» А матка будзя казаць: «Спiць сава, да
курэй бача!.. Мы цябе знаiм». I ты б сядзеў цiхонька, а ўсё глядзеў, iдзе хто
што паложа... Дак на ета i гаварылi: «Спiць сава, да курэй бача...»

«Як голуб з галубкай...»
Ета як харошая пара, дак гаворяць... Вон як жыве мужык з жонкая, як голуб
з галубкай...<Чаму як голуб з галубкай?> Яны век ня б'юцца, усё варкуяць,
упару садзяцца... Упару ўсягда...
Бiзун калiсь казаў: «Я ўбiваць...» У яго клеткi... Навярху будкi дзелаў... У яг
но былi галубы... Дак гаворя: «Голуб з чужой галубкай нiкалi нi сядзя...» Раска
зываў нам. Мы гаворым: «Чо ж ты не бярэш яйцы?» — «А яны выводзяцца, я
iх убiваю тады. Сядуць начываць... Я iх ноччу бяру... Убiваць... Я ўсягда ўпару,
штоб суп Анюта варыла...» Жонка ў яго Анюта. «Дак штоб не скучаў голуб па
галубцы, а галубка... Убiваць, значыць двох убiваю. У мяне ж iх багата навыво
дзiлi... Дак я дзверцы. Мы зачыняю, руку туда, галубку бяру, Анюцi адам, паня
се, тады голуба бяру... I ўбiваю двох, штобы адзiн... Забяры галубку, — плача
голуб... Я бачыў, як галубы плачаць... Адзiн астае: «Ку-гу, ку-гу...» I плача. А
я не перяжываю... Тады жалею iх...» Ён жорсткi быў чылавек... А «Жалею...»
«Хоць галубка, да будзя плакаць... Убiваць, значыць двох... Плачаць, я не пер
жываю тады...» У яго багата было галубоў...
Вон жэ песня... Я цябе пела, што i перыйка то, i той жа пушок, а як ён не
спяваў, усё ня iой галасок...»

***

Пражылi, як голуб з галубкай. Цэнiць ён яе, а яна яго цэня. Вот ета яны жы
вуць, варкуяць, як голуб з галубкай. Ё такiя се'мi! Ета сем'i адзельныя такiя ё.
А еслi ён у дварэ бушуя... Жывуць, як голуб з галубкай. Ета харашо жывуць.
<На каго так казалi?>
Жывеш ты са сваёй Людай... I слава Богу. Ты ёй падчыняiсся, а яна та
бе. Нада ўдваiх, удваiх. Ета счытаiцца, як голуб з галубкай. Паваркуяць, пага
воряць, паабсуждаяць. А еслi адзiн будзя адно... Пасць разявiць... <Чаму: як
голуб з галубкай?> Ну, харашо!.. Ты, напрымер, пасядзiш, пагаворыш... I ўсi
так гаворяць... Ета даўно прыказка... Голуб з галубкай... Галубкi ўсё сядзяць
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удвох, гаворяць... То тэй варкуя, то тэй памаўчыць... У нас вялiся i варкавалi...
Так i чылавек... Ты сядзiш, ты находзiш што гаварыць... Як голуб з галубкай,
сядзяць... Цiшына парядак... Пагаварылi, пад'елi, аддыхнулi. Вот ета i называ
iцца: голуб з галубкай. Калi дзед прыдзя Iванюшкаў, а матка з бабай пяюць...
I я з iмы... Ён: «Ну, на тэй раз, Вайра (ён мяне Вайрай зваў), ты падаждзi....
Нiхай яны па старынушкi пяюць». Я гаварю: «Дзед, нi хадзi к нам.... Ты мне не
даеш пець...» Матка: «Правiльна i казаў. А то ты... Вон дзела дзелай! А не пе
сен слухай...» Ён будзя казаць: «Вы, як дзве галубкi... Пеяцё, як дзве галубкi».
А баба будзя цi матка будзя казаць: «I ты к нам... Ты ж пець умеiш». Так мы
ревнём песню... Пасмяюцца, пашуцяць... Еслi дзе бабы так сядзяць, гаворяць:
«Ну што вы, як дзве галубкi, сiдзяцё, варкуiця?» Прыказкi такiя...

«Каждая пцiца сваiм голасам пяе...»
Каждая пцiца сваiм голасам пяе... Сiнiчка сабе, па-свойму... Iдзе зраўня
iш якую... Не...Чачотачка будзя: «Ча-ча-ча-ча... Ча-ча-ча-ча...» «Баба, а ета
што?» — «Чачотка... Чачотачка...» Як хто красiва пяе... Па цiлявiзару хто кра
сiва пяе...Калiсь баба наша... Дзеўкi пяюць, яна будзя ў вакно слухаць... Кажа:
«Маруся мая памёрла, голас харошы быў, i пела красiва, дак я думаю: «Можа,
i мая Маруська там?» Яна ж пела, як салавейка...» <У бабы дачка была?> Па
мёрла, васiмнаццаць гадоў было...» Гаворя: «Мая ж Маруся пела, як салаве
ечка...» I Адарка, матка Пашкiна пела красiва... I бацька наш... Бацька наш пеў
ой красiва! Бацька з маткай... У маткi нашай голас харошы быў тож... Дак яны,
як празнiк... Помню, матка бутылку паставя, бабе валле, сабе валле i бацьку...
I празнiк, якi... Троiца... Ён i кажа: «Давай любiмаю спяёма...» Пелi «Салавейсалоўка смуцён не вясёл, павесiў галоўку, зёрна не клюёць...» i пелi: «То не
вецiр ветку клоня, не саловушка паёт...» I ўсякiя пелi... I бацька красiва пеў.

«Пцiчкi ўжо гасподняю малiтву прапелi, песню божжаю...»
Салавей... Серынькая, малiнькая... А пяюць жа яны красiва... Калiсь хава
лi... Сiдарэня быў... Памёр дзед перва... Нiхто нi iдзець... Бедныя, старыя...
Хто пойдзя... Дак я хадзiла, Аляксеяўна, Райка... Мылi, надзявалi. А тады баба
памёрла... I бабу тую хавалi... I што ты думаiш? Прывязлi бабу тую, паклалi,
кала дзеда ямку выкапалi, сiрэнь цвiла... I сталi ўжо прашчацца с той бабай,
мы падышлi к гробу, папрашчалiся, гаворым: «Харошая баба была...» Дак мы
папрашчалiся, пацалавалiся з ёй... I што ты думаiш? Стая такая прыляцела...
I во магiлка, во дзед ляжыць i бабе ямку выкапалi... I тут такi бальшушчы куст
сiрэнi... I далей iшчэ сiрэнь на кладаўе... Яна ж скора рассiваiцца... I яны як
прыляцелi гурьбой i селi... I як пачалi пець! Па сваём так ня плачаць... I мы
плачыма... Там дзед адзiн стаяў, сказаў: «Гасподняя пцiчка прыляцела...» Я
iх бачыла толькi тады: серынькiя такiя, малiнькiя-малiнькiя... I яны як пачалi!..
Iшчэ ж вывадкi не былi... А так сям'ёй прыляцелi... Iшчэ рана было, у маi ме
сяцы... I яны запелi так красiва, што стаяў бы... Прапелi, пакуль папрашчалiся
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мы, i яе накрылi... I людзi гаворяць: «Бог даў... Прапелi салавейкi... Нiма ў iх нi
дачок...» I як гроб закрылi, у ямку спусцiлi i яны ўсё пелi. I дзед там стаяў, ён ска
заў: «Не зарывайця, пакуль салаўi сваю гасподняю песню не скончаць». I яны
ўсё пелi так красiва! I цiшына, нi ветру, нiчога, цiшыня на кладаўе. Вот стаялi мы,
як у Бога за пазухай... Так мы ўсi стаялi. I яны адпелi, i тады ўжо пырх — i паля
целi. Паляцелi... Дзед тэй стаiць i кажа: «А цяперь давайця зямлю кiдаць...» Еслi
б я там не была б, не паверыла. Райка стаiць, на мяне: «Ты бачыла дзiва?» —
«Бачыла». I Людка, i Райка... Суседзi былi... Чылавек дзесяць нас было... Не па
верыў бы... Вот як казаў бы, хто-та ўзяў, iх папрасiў, што прыляцiця... I ён стаiць
i кажа: «Пцiчкi ўжо гасподняю малiтву прапелi, песню божжаю». Я на Райку кажу:
«Яны ж языком ня ўмеюць гаварыць. Яны прапелi i ўсё». А дзед стаiць i кажа:
«Пцiца вумней чылавека... Чылавек урэд дзелая, а пцiца ўсягда добрая здзе
лая. Во яны прапелi, вузналi, што некаму па iх i паплакаць...»

«Iх Жаваранкi празвалi...»
Дзед. Яго звалi Iван Iгнацiч. Iх Жаваранкi празвалi. Яны ўсi... У iх галасы
былi звонкiя-звонкiя... Вот як жавараначкi, пелi... Дак яны сядзяць, летам вы
дуць... У iх быў Iван, Ляксей, Максiм, Параска i Гарпiна — пяцiра... Бацьку ўбiлi
на вайне, не на етай вайне, а нейкая iшчэ была: цi з кiтайцамi, цi фiнлядская, а
матка памёрла, дак iх пяць асталось, дак яны раслi сiратамы. Дак яны выдуць
увечары, сядуць i пяюць песьнi калiсяшнiя. I вот як жаваранкi! Дзед Жаваранка
падводзiў, што баба так не падвiдзе, як ён падводзiў песню. Калiсь жа песнi ўсi
штоб падводзiлi. Етыя басуюць... Аж грымiць сяло. Iх узялi, празвалi. «Хто-та
пяюць?» Так Iсакавы па-вулiшняму звалi... ...»А ета — Iсакавы»... А тады гаво
ряць... Хтось ужо сказаў: «Жавараначкi запелi». Ну i, Жавараначкi... Майка, уро
дзi... Жаваранка i кажа: «Майка, ты наклаў нам iмя». А ён: «Вы ж етага i стоiця,
што пеяцё, як жавараначкi». Дак ужо не сталi Iсакавы зваць, то: «Iсакавы, Iсака
вы», бацька Iсак быў, а тады ўжо нiхто не зваў, i дзецi ў дзядзькi Жаваранка па
раслi, Жаўряняты звалi. Матка: «Вон ужо Жаўряняты iдуць к вам гуляць». Адзiн
скажа, другi i... Ну, а дзiцям: «Жаўрянёнак, хадзi сюда!» Яны ня сердзiлiся.

«Кукушка рэдка плача...»
Кукушка, гаворяць, рэдка плача... Усё баба казала: «Кукушка рэдка плача,
а усё на ветках скача». Мы гаворым: «А чаго яна рэдка плача?» — «А толькi
рэдка плача, што гнязда ня ўе, нi ўмея...» Гаворяць: «Ета кукушка, яна ня ўмея
нiчога дзелаць...» Кiлун, якi не плахi, кiлуны, ну, вераб'i, а яны сабе гняздо,
ого!.. Мягкiя такiя... Во кроквы, ета хрантон, а тута-ка жэрдкi, i вот яны тама-ка
пралезяць i там гняздо дзелаяць. <Кукушка рэдка плача. А калi яна плача?>
А тады плача, як... Мы калiсь: «Баба, чаго яна рэдка плача?» — «А таго, шта
прыпрэ несца, а гнязда нiма. Яна ўжо дзе нагледзя гняздо тама-ка... А тады
iшчэ пагуляя с самцом i зноў у другом гняздзе ў чужом... У вароннiм, дак у ва
роннiм... Цi дзе сарока якая... У чужых гнёздах. Дак тады толькi плача, як яйцы
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раскiдая». <...> У нас казалi пра дзяцей: «А ета матка — кукушка... Наряджаянаряджая, дзеду аддасць, матцы аддасць, i зноў пашла сама плясаць». У нас
казалi: «Радзiла, вырасцi яго... А ня кiдай...» А то ё такiя... Матцы, то хрёснай...
Сама зноў нагулiвая... Кукушкi... Усё тады казалi: «Кукушка...» Як матка ро
дзя дзiцёнка, да i падкiня куда-нiбудзь... Нагуляя баркана i падкiдая пад чужы
двор... Дак гаворяць: «Якая матка... Ета кукушка...» Кукушка яйцы раскiдая...
Гуляя с самцом, а яйца сама не выводзя... Дак i звалi: «Кукушка».

« Не Бог унiчтажая, а хiмiя...», альбо смутак па птушках
Калiсь Пецька быў Тальчук, усё калiсь казаў... Ён с Палесся... Як на Палес
сi iздзелалi... Балота асушылi... Тады сталi на Амяльном асушаць... Дак ён
прыехаў на лесарэзi... Бярёзы тоўстыя, дак зрязаяць. Мужчыны гаворяць: «Во
балоты асушаць, дак будуць сухiя балоты, будуць каровы хадзiць па сухому, а
то ж не iдуць, топяцца». А ён тады кажа: «Будзiця, вы iшчэ па балоту плакаць
па етаму». А мужчыны гаворяць: «А чаго?» ─ «Таго шта будуць, ад малiнькiя
пцiчкi... Усi ўнiчтожацца... Во чайкi лятаяць, крычаць, яны сваi песнi пяюць...
А тады ня будзя». I, праўда, асушылi балота, не стала нi кулiкоў, нi чаяк, нi
курапятак, не стала пцiц тут. Не Бог унiчтажая, а хiмiя... I гаўнакопкi былi... I
гаўнакопкi прапалi, i чачотачкi... I сколькi было ў балоцi ўсякiх... Як асушылi
балота, як карова языком.. Балота... I яны крычаць... Вакно рашчыня баба на
ша, слухая: «Гасподнiя пцiцы пяюць...» I там, у копанi, жабы... Жабы красiва
пяюць... Так выводзяць тонамы жабы... I баба будзя: «Дзецi, хадзiця...» Мы
ўжо сядзiм — Маша, Туся, я... Матка: «Не даёш дзiцям i паспаць...» — «Па
спяць... Памром, выспiмся... А нiхай паслухаяць...» I адна жаба точна пад усiх
ладзя. I нiма — усё прапала... Асушылi, не стала... Вады стала мала, вада
пазбягала...

«I людзi нiроўныя, i пцiцы няроўныя...»
Пцiца... Адна другой... Нiхай, пастаў iх... Можа, мiльёны... I ўсi нiроўныя бу
дуць... I людзi нiроўныя, i пцiцы няроўныя... I звяры бываяць i серыя, i белыя...
<А як гэта: пастаў людзей няроўныя i людзi няроўныя...>
Сколькi пцiць ё на свецi... Роўныя яны?.. Верабей — ё верабей... I масць...
Чым-та да не пахож адзiн на аднаго... Вуткi бываяць i рябыя, бываяць i чор
ныя, усякiя бываяць...
А калi чалавек — не чалавек, дак яго i пароўноўваюць с птушкай, якая — не
птушка. Адсюль i прыказка: «Курыца — ня пцiца, i баба — нi чылавек». I на
курыцу навешваюць ўсё самае горшае: недасканалая праца вызначаецца, як
«куросання гарадзiць»; «гародзiць, як куры на куросаннi»; «курыная вышыў
ка»; «Хiмiны куры гарадзiць»; «Хiмiны куры пайшлi ў разнос»; «грабаць, як ку
рыца лапай» (пра непрыгожы, неразборлiвы почырк). Такая ж не зайздросная
доля ў старой жанчыны, якая жыве у адной хаце з дзецьмi i ўнукам. «Старая
баба, як таўкач у ступi»— гэта менавiта пра яе.
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Далягляды адметнага творцы
Сiўчыкаў У. Пацалаваць Фiдэля. — Мiнск: Выдавец Уладзiмiр Сiўчы
каў, 2020. — 220 с.

Васiль Жуковiч
паэт, празаiк, перакладчык, эсэiст, крытык. Скончыў
педiнстытут у Берасцi (1964 г.). Працаваў будаўнiком,
журналiстам, рэдактарам у газетах, часопiсах i
выдавецтвах. Аўтар шматлiкiх паэтычных кнiг, сярод
якiх: «Паклон» (1974 г.), «Не завiце радзiму малой» (2009
г.), «Золата лiстападу (2012 г.), «Замова ад рабства»
(2017 г.), зборнiка сатыры i гумару «Цудадзейны
вiтамiн» (2011 г.), кнiгi прозы «Арабiнавая ноч» (2016 г.),
зборнiкаў песень «Дарога ля жыта» (2001 г.), «Спяваем
разам» (2008 г.) i iнш. Нарадзiўся на Камянеччыне ў 1939
годзе. Жыве ў Мiнску.

Выйшла гэтай вясною ў свет кнiга Уладзiмiра Сiўчыкава «Пацалаваць Фi
дэля». Выдаў яе сам пiсьменнiк (той, рэдкасны ў нашых краёх, выпадак, калi
аўтар i выдавец у адной асобе).
У. Сiўчыкаў — аўтар спрактыкаваны, чалавек бывалы. Выступае ў друку з
1982 года як паэт i празаiк, драматург i перакладчык. Пабываў у шэрагу кра
iнаў, у тым лiку i далёкiх ад Бацькаўшчыны, да прыкладу, у Грузii, ЗША, Iс
панii, Нямеччыне, Тунiсе, Швецыi... Невыпадкова на вокладцы кнiгi — вiд на
Нью-Ёрк з Эмпайр-Стэйт-Бiлдынг. I, дарэчы дадаць, з наймення вее-павявае
як бы чымсьцi кубiнскiм. Аднак гэта не азначае, што выданне з iнтрыгоўна-за
гадкавым назовам шчытна заселенае гiсторыямi з чужых земляў. Зусiм не!
У абсалютнай бальшынi твораў (i нават у некаторых «замежнага паходжан
ня») — глеба чыста беларуская. Мiжволi ўзгадалiся словы Генадзя Бураўкiна
з верша, якi подаўна стаўся песняю ў выкананнi амерыканскага беларуса Дан
чыка: «Толькi дзе за морам нi быў я, Беларусь мая снiлася мне».
Проза ў кнiзе падаецца ў трох блоках: «Новыя крынiцы» (з нiзкi «Уладзе
вы гiсторыi»), «Аднойчы вясною ў Амерыцы» (з нiзкi «Штатныя нататкi») i
«Магiчныя мапы». Прыканцы, пасля зместу, iдуць бiяграфiчныя звесткi пра
пiсьменнiка, мастака, выдаўца Уладзiмiра Сiўчыкава i здзейснены майстрам
Уладзiмiрам Джэйгалам фотапартрэт непаседлiвага творцы з пранiклiвым
позiркам.
Натуральна, пры знаёмстве з выданнем не прамiнаю лаканiчную анатацыю,
якую, верагодна, выказаў (як сваё беглае меркаванне пра кнiгу) зоркi рэдак
тар, кампетэнтны ў космасе прыгожага пiсьменства Лявон Баршчэўскi, паэт,
лiтаратуразнаўца, перакладчык, публiцыст; У. Сiўчыкаў таксама мог стацца
аўтарам анатацыi. Тут спокмеўка на «дасцiпныя i фрывольныя тэксты, iранiч
на-займальныя i лёгка чытэльныя гiсторыi ды фацэцыi, а таксама нататкi пра
айчынныя ды замежныя вандроўкi». Так бы мовiць, агляд кнiжнага змесцiва
аб'ектыўны. Толькi чамусьцi нi слова пра самае iстотнае. Магчыма, галоўная
ўвага надавалася задачы прывабiць максiмальную колькасць патэнцыйных
пакупнiкоў кнiгi. Калi так i ёсць, то шкада. Бо такiм чынам элiтарны чытач, яко
му не вельмi вабныя «лёгка чытэльныя гiсторыi», хоць i не iгнаруецца, але
ставiцца на другi план пасля масавага... Нехта скажа, маўляў, анатацыi не
чытаюцца. Яшчэ як чытаюцца, асаблiва ў кнiгарнях.
Што ж самае iстотнае ў кнiзе У. Сiўчыкава? Тое, што ў ёй напоўнiцу выявi
лася цвёрдая пазiцыя свядомага беларуса, падсвечаная яго высокiм iнтэле
ктам, эрудыцыяй. У нашай краiне, суверэнiтэт якой не раз апынаўся ў небяс
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пецы, толькi духоўна багатыя постацi з незамутнёнаю гiстарычнаю памяццю,
любоўю да роднае мовы, свабоды, дэмакратыi, справядлiвасцi, здольныя
фармаваць грамадскую думку i стрымлiваць разбуральныя сiлы ў грамадстве.
Таму так важна мастацкiм словам выхоўваць у людзей пачуццё патрыятыз
му i самастойнасць мыслення. Чытаючы Уладзiмiра Сiўчыкава, заўважаеш,
якi ён прынцыповы i паслядоўны ў пытаннях, датычных Бацькаўшчыны, яе
святыняў. У шмат якiх ягоных творах пульсуе жыццядайная крынiца моцнага
нацыянальнага духу.
У «Магiчных мапах» не могуць не звярнуць на сябе ўвагу «Вайсковыя
могiлкi». Менавiта гэтыя могiлкi — знаны сталiчны некропаль, куды прафе
сар Сцяпан Александровiч замiж планавай лекцыi па гiсторыi беларускай
лiтаратуры завёў аднаго разу цэлы курс, больш за сотню фiлфакаўцаў-пер
шакурснiкаў. Юныя студэнты шмат нязведанага ўведалi ад яго: i што непа
далёк ад магiлы Янкi Купалы спiць вечным сном яго мацi Бянiгна Iванаўна,
«якая перажыла славутага сына толькi на два днi, нiбыта адчуўшы ягоны
трагiчны сыход у далёкай Маскве», i што «поруч ляжаць Кузьма Чорны, якi
перажыў неверагодныя пакуты ў чэкiсцкiх засценках, i Мiхась Клiмковiч, якi
ачольваў Саюз пiсьменнiкаў, цi не дзевяноста адсоткаў чальцоў якога ста
лiся ахвярамi сталiнскiх рэпрэсiй. Распавёў Сцяпан Хусейнавiч i пра чорную
ноч беларускай гiсторыi з 29 на 30 кастрычнiка 1937 года, калi ў сутарэннях
«амерыканкi» энкаусаўцы расстралялi больш за сто прадстаўнiкоў нацыя
нальнай iнтэлектуальнай элiты».
Цытаваў ён i верш Рыгора Семашкевiча:
Вайсковыя могiлкi Мiнска
Не будуць варот зачыняць.
Спынiся — далёкi i блiзкi —
Тут маршалы нацыi спяць.
Неардынарныя паводзiны i такая дасведчанасць Сцяпана Хусейнавiча
сведчаць, што гэты прафесар выхаваны быў не таталiтарным савецкiм рэжы
мам... Нельга не пранiкнуцца шчыраю павагай да адметнае асобы педагога i
пiсьменнiка, таму рукi мкнуцца да вядомага даведнiка «Беларускiя пiсьменнiкi.
Бiблiяграфiчны слоўнiк», каб знайсцi бiяграфiю С.Х. Александровiча... Яшчэ
карцiць даведацца, калi, у якiм годзе вядомы навукоўца распавёў горкую праў
ду ўнiверсiтэцкiм навабранцам у цiхiм кутку сталiцы.
Было тое, як пiша аўтар, трыццаць два гады таму. У такiх выпадках твор па
вiнен датавацца. У Сiўчыкава даты напiсання «Вайсковых могiлак», на жаль,
чамусьцi не аказалася. Даводзiцца ў разлiк браць год выдання кнiгi. Адсюль
атрымлiваецца, што прафесар С. Александровiч працаваў на фiлфаку ў 1988
годзе, але ж ён ужо ў 1986-м спачыў вечным сном... Гартаю даведнiк i знахо
джу звестку, калi спадар Сiўчыкаў паступiў у БДУ: у 1982 годзе. А гэта i азна
чае, што восеньскую экскурсiю для першакурснiкаў выкладчык правёў якраз у
тым самым 1982-м. Таталiтарны рэжым яшчэ не збiраўся канаць, яго пiльныя
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органы сачылi за творчай i на
вуковай iнтэлiгенцыяй, стукачы
падслухоўвалi, даносiлi... Так
што смелы чалавек быў Сця
пан Хусейнавiч Александровiч.
Пашанцавала юнакам i дзяў
чатам павучыцца ў яго... Як жа
ўспрымалi выкладчыка-праў
далюба студэнты-пачаткоўцы?
Сёння iм па столькi гадоў, коль
кi тады было яму, i некаторыя
з iх подаўна сталiся вядомымi,
як, напрыклад, Лявон Баршчэў
скi, Рыгор Сiтнiца дый аўтар
гэтай кнiгi. Няхай бы ён, Ула
дзiмiр Сiўчыкаў, у «Вайсковых
могiлках», канстатуючы факты,
хоць нейкiмi штрыхамi перадаў
i моладзевую стыхiю, i жывую
гамонку, рэплiкi, пытаннi. Хоць
бы кагосьцi аднаго. Як на яго
паўплывала пачутае ад педа
гога i творцы?.. Не выключана,
што i змянiла ў нечым жыццё.
Нездарма кажуць: праўды не бывае шмат.
У шэрагу заакiянскiх сюжэтаў (нiзка «Штатныя нататкi») хочацца вылучыць
нататку «Самы беларускi». «Як нi дзiўна, але самы беларускi скульптурны
помнiк тут — польскi!» — пiша аўтар, на першы погляд парадаксальна, пра
адзiн з помнiкаў на ўзбярэжжы Нью-Джэрсi. На п'едэстале — лаканiчны надпiс
па-польску: «Katyn 1940». У скульптурнай фiгуры пазнаецца (па форме i кан
федэратцы) польскi вайсковец, у спiну якому ўсаджваецца чырвонаармейскi
штых. Якраз тут, у Нью-Джэрсi, кампактна пражывае польская дыяспара. А
палякi ўмеюць ушаноўваць сваiх герояў i пакутнiкаў. Можа ўзнiкнуць пытанне:
прычым тут беларусы? Пiсьменнiк тлумачыць: «...многiя тысячы служылi, як,
да прыкладу, будучы выдатны празаiк Янка Брыль, у польскiм войску. Шмат
хто з iх патрапiў у палон у вынiку «вызвольнага» паходу Чырвонай армii на
пачатку Другой сусветнай вайны, а пасля быў закатаваны i расстраляны пад
Смаленскам паблiзу вёскi Катынь». У. Сiўчыкаў з пэўнасцю заяўляе пра гэ
та, бо на свае вочы бачыў i мемарыял у Медным, што пад расiйскiм горадам
Цвер. Там на шыльдачках ахвяраў, чытаю далей, — безлiч прозвiшчаў, рас
паўсюджаных i сёння ў заходнебеларускiх рэгiёнах. «Адных толькi Адамчы
каў, — апавядае аўтар, — налiчыў я пад два дзясяткi!»
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Вяртаючыся да памяцi ахвяраў, палеглых у Катыньскiм лесе, ён пiша пра
тое, што помнiк надзвычай выразны, зразумелы кожнаму паляку, кожнаму да
сведчанаму беларусу, усiм амерыканцам i iхным гасцям, усiм, хто шануе iдэа
лы свабоды, дэмакратыi i справядлiвасцi.
Пачуццё справядлiвасцi — неад'емная якасць душы Сiўчыкава-творцы,
што адчуваецца шматкроць, калi чытаеш ягоныя творы, асаблiва тыя, у якiх
гаворка йдзе пра Беларусь, яе слынных, ды часта недаацэненых, сыноў, да
чок, яе гiсторыю, якая нярэдка скажаецца навукоўцамi-лакеямi, культуру, якой
цяжка выбавiцца з фiнансавай галечы, родную мову, толькi фармальна дзяр
жаўную, а на справе занядбаную ўладамi, духоўнасць, нацыянальныя святынi
i сiмвалы.
Вядома, першы сiмвал дзяржаўнага адзiнства — не што iншае як гiмн. Не
абышоў яго i наш праўдзiвы i адначасна з'едлiвы пiсьменнiк, дазнаны ў гiс
торыi стварэння як бээсэсэраўскага дзяржаўнага, так i «старога новага» гiм
на — ужо для Рэспублiкi Беларусь. Распавёўшы пра гвалтаванне маральна
састарэлага тэксту нябожчыка ягоным сааўтарам, ён ужыў просценькае фор
маю, ды сакрушальнае зместам барадулiнскае азначэнне — гiмнюк, якое ска
рысталася i ў якасцi загалоўка.
З любасцю распавядаючы пра парк, блiзкi з малалецтва, Уладзiмiр Сiў
чыкаў называе вiдную мясцiну, дзе стаiць Планетарый, а пры iм — бюст
Канстанцiна Цыялкоўскага. «Хацелася б бачыць там помнiк i нашаму Язэпу
Драздовiчу, аўтару трактата «Нябесныя бегi» i цыкла касмiчных палотнаў»
— слушна разважае апантаны беларушчынай пiсьменнiк. I тут жа пiша пра
сцiплую на цагляным аднапавярховiку шыльду, якая сведчыць пра тое, што
да вайны тут стаяў дом, дзе жыў маг беларускага мастацкага слова Якуб Ко
лас. Дужа трапная Уладзева характарыстыка — маг, бо па сiле ўздзеяння на
чытача мастацкае слова шмат якiх ягоных твораў магiчнае. I факт неаспрэч
ны: легендарны класiк жыў менавiта ў гэтым парку. Значыць, i аргумент над
звычай важкi: парк павiнен насiць новае, належнае iмя — iмя аўтара паэмы
«Новая зямля». Вераю ў тое, што ён насiцьме iмя беларускага генiя, завяр
шаецца нататка «Парк Горкага».
У кнiзе вельмi багата Уладзевых гiсторый, iх тут самая ёмiстая нiзка. I
добра, што яны надта розныя: пазнавальныя i павучальныя, iнтэлектуальна
заглыбленыя i просценькiя, вясёлыя i журботныя, фрывольныя i высокама
ральныя, як правiла, дасцiпныя, словам — на любы чытацкi густ. Адны — з
непасрэдным Уладзевым удзелам, другiя — з таго, што пачулася, убачылася
i легла на душу, трэцiя — з таго, што пачуў i пераказаў яму хтосьцi. Ёсць гiс
торыi з трапным, дзе-калi гаваркiм найменнем i кароткiм, але жыватроплiвым
зместам, такiя iншы раз трошачкi нагадваюць «жменю сонечных промняў»
Янкi Брыля, як вось гэтая: «Пачуеш часцей мову нейкiх гасцей». ...Ранiца ў
метрапалiтэне. «Як прыемна чуць добрую, нязмушаную беларускую мову!»
Так сказала маладзiца з прыязнаю ўсмешкаю сiвабародаму чалавеку, якi ады
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ходзiўся ад акенца касы. Той быў вiдочна не ў гуморы (заўважана Уладзем),
таму адказаў як адрэзаў: — Шкада толькi, што ў Менску сёння куды часцей
пачуеш не беларускую, а кiтайскую цi арабскую мову! — Але як пабачыў, што
ветлiвая кабета збянтэжылася, дык дадаў ён куды больш лагодна: — Але дзя
куй вам на добрым слове! Добрага вам дня!
Мiнiяцюру, у якой нiчога нi дадаць, нi адняць, хочацца назваць класiчнаю.
Яна ж i актуальная, бо закранае вельмi балючую для беларусаў праблему. А
пра вялiкую шкоду рэформы беларускага правапiсу 1933 года iдзе доказная
гаворка ў нататцы «I зноў пра мяккi знак».
«Прачуханкi» — можна сказаць, трагiкамiчная гiсторыя. Аповяд пра дзве
сустрэчы ў Жодзiне, куды разам з ураджэнцам горада па-над Плiсою завiталi
ягоныя калегi: сталiчныя госцi паэт Генадзь Бураўкiн i перакладчык, палiтолаг,
педагог, экс-дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь Лявон Баршчэў
скi. Першая сустрэча ладзiлася ў жаночай гiмназii, там педагог-гiсторык Галiна
А. была вядоўцай, хвалявалася, сёе-тое блытала, прыняла Бураўкiна за Бара
дулiна, потым прасiла ў паэта i слухачак прабачэння, пасля назвала Бураўкiна
народным паэтам. У дзвярах стаяла гiмназiчная iдэалагiня Людмiла Б., якая
прыпазнiлася. Тую праймала хваляванне iншага характару. «Уй, блiн! — чы
талася ў яе на вуснах. — Каго запрасiлi!» Чым далей, страхоцце ўзрастала. Як
пiша аўтар, на твары ў iдэалагiнi можна было прачытаць: «Ну, усё, капец! Калi
не звольняць, дык атрымаю як мiнiмум добрай прачуханкi ў гарана цi нават
у гарвыканкаме!» Iмпрэза ж прайшла ўдала. Знаныя госцi прачыталi вершы,
пераклады, адказалi на пытаннi, падаравалi навучальнай установе свае кнiгi
дый пацешылiся кветкам ад гiмназiстак. Не змаглi вiдныя лiтаратары прамi
нуць i гарадскую бiблiятэку. Пагаманiлi з супрацоўнiцамi, пакiнулi аўтографы
на сваiх аўтарскiх кнiгах, што знайшлiся на палiцах i ў бiблiятэчных фондах, а
таксама сфатаграфавалiся на добры ўспамiн разам з бiблiятэкаркамi. А праз
некалькi тыдняў яны дазналiся: дырэктарка бiблiятэкi, лаўрэатка прэзiдэнцкай
прэмii «За духоўнае адраджэнне» Тамара Ч. выйшла з адпачынку i ўзняла
гвалт, калi падначаленыя пахвалiлiся ёй нядаўняй iмправiзаванай сустрэчай i
аўтографамi знакамiтых майстроў слова:
— Ды вы што! Знайшлi каго запрашаць, знайшлi каго прывячаць у храме
культуры! Вы што, не ведаеце — гэта ж бээнэфаўцы, гэта ж апазiцыянеры!
Праз тое нашы ўлады iм нi званняў, нi прэмiй, нi пасадаў не даюць!
Некалi знакамiты Вiктар Роўда ў падобных выпадках казаў коратка: пк. I
расшыфроўваў: пытанне культуры... Тут жа драма глыбейшая, яна вынiкае з
рабскай псiхалогii...
Затое ў «Шчырым беларусе»— нiчога такога, што б нагадвала рабскую псi
халогiю цi бескультур'е. Уладзiмiр К., едучы па праспекце Пераможцаў, пару
шыў правiлы. Напярэймы ягонаму мiнi-бусу кiнуўся лейтэнант-даiшнiк з пя
рэстым чорна-белым жэзлам. Калi Уладзiмiр прыпаркаваўся ля ўзбочыны, з
другога боку аўтамагiстралi шыбаваў да яго мiлiцыянт у чыне маёра. «Ну, усё,
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капцы...» — асуджана ўздыхнуў кiроўца. Але маёр аказаўся выхаваным, iнтэ
лiгентным чалавекам. Прагледзеўшы пададзеныя яму дакументы, звярнуўся
да вiноўнага далiкатна. Назваўшы ягонае iмя ды iмя па бацьку, мякка папра
кнуў за парушэнне дарожных правiлаў (ды яшчэ на такой трасе! «Вы што ж,
не ведаеце, хто тут рэгулярна праязджае?!..») Чамусьцi адчуваецца ўсмешка
важнага даiшнiка. Неўзабаве высветлiлася: кiроўца спяшаецца на заняткi, ён
працуе дырэктарам Беларускага гуманiтарнага лiцэя iмя Коласа. Маёр паваж
лiвым тонам запытаўся:
— А-а, дык вы дырэктар таго самага, знакамiтага, напалову падпольнага
лiцэя?! Ну, i як там лiцэй, спадар Уладзiмiр? Трымаецца?
Пiсьменнiк блiскуча завяршае аповяд: «З гэтымi словамi маёр, якi аказаўся
найперш шчырым беларусам, а толькi потым — службоўцам, не толькi вярнуў
вадзiцелю дакументы, але i адсалютаваў яму на знак павагi.
— Гладкае дарогi, спадар Уладзiмiр!
У полi зроку Уладзiмiра Сiўчыкава нярэдка творчая i навуковая iнтэлiген
цыя, бо гэта ягонае асяроддзе: сам жа — творчая асоба. Дзякуючы яму перад
зацiкаўленым чытачом паўстаюць самабытныя постацi, да прыкладу, дас
цiпнага Адама Мальдзiса («Бiблiйны Адам»), таго ж Мальдзiса-жартаўнiка i
даверлiвага Караткевiча («Цыганка Аза»), харобрага, ды часам неабачлiвага
Янкi Сiпакова («Плывец»).
Што да Уладзевай гiсторыi «Салодкая падзяка», то яна разгарнулася з яго
ным непасрэдным удзелам, прытым тут ён, нядаўнi лысагорац, — галоўная
асоба, якая iльвiную долю ўвагi надае Генрыху ды Марыi Далiдовiчам, iх да
чушцы Людмiле i ўнучцы Злаце. Уладзя на лысагорскiх лецiшчах меў сядзi
бу поруч з Далiдовiчавай, i ў яго на вачах гадавалася Людачка, а пазней i
Людаччына Злата. У аповядзе гаворыцца пра тое, што ў дзень нараджэння
Люды Уладзя адаслаў ёй, iмянiннiцы, вiншаванку i скарыстаў добрую нагоду
перадаць Далiдовiчам сваю кнiжачку вершаў «Багоўка» з серыi «Нашым дзет
кам», ажыццёўленую «Мастацкай лiтаратурай». Аўтограф атрымаўся зрыф
маваны:
Кнiжка з вершыкам пра Злату —
Сонца й радасць ў вашу хату!
Аказваецца яна, Златачка, нават сталася гераiн яю аднаго з Уладзевых вер
шаў:
Прыляцелi дзве сарокi
Пастаўлялi крылы ў бокi.
На драўляны дачны плоцiк
Скочыў i Цiмоха-коцiк:
— Заклiкаю да парадку —
Спiць яшчэ дзяўчынка Златка!
Дык дарма не сакачыце!
Прэч! На сажалку ляцiце!
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Стэлефанаваўся Уладзя са Златкавымi дзядулем ды з бабуляю, з Генры
хам Вацлававiчам i з Марыяй Нiчыпараўнай дый выправiўся на сустрэчу. Ген
рых перастрэў яго каля «Кнiгарнi пiсьменнiка» i наўзамен за кнiжку перадаў
паўлiтровы слоiк варэння з трускалак, «за якi Уладзя папрасiў падзякаваць
шаноўнай Марыi Нiчыпараўне як за незвычайную адзнаку ягонай творчасцi».
Ад запрашэння на каву мусiў адмовiцца, «спяшаўся ў Дом дружбы на вечары
ну, прысвечаную 205-годдзю Тараса Шаўчэнкi. Ведаў, што пабачыць там не
толькi амбасадараў Украiны, Польшчы, Славакii, Аўстрыi, якiя прадэкламуюць
Кабзара па-беларуску i на родных мовах, але i нямала iншых прыязных асо
баў, а сярод iх — гаспадыню, дырэктарку Дома дружбы Нiну Iванову i гэтак
сама лысагорца, паэта i перакладчыка з украiнскай мовы Васiля Жуковiча».
Уладзiмiр (ён жа Уладзя) Сiўчыкаў пунктуальна, а почасту i педантычна зана
тоўвае пачутае, убачанае, перажытае.
У кнiзе «ПАЦАЛАВАЦЬ ФIДЭЛЯ» ёсць аднайменны твор. Тут гамонка пра
тое, як сусед з лесвiчнай пляцоўкi Вiктар Х. анiяк не хацеў адпускаць Ула
дзю, нават калi правёў iншых гасцей, з дня нараджэння свайго. Уладзя прыняў
прапанову, у вынiку пайшла ў iх цёплая сяброўская гамонка. Шмат пра што
гутарылi суседзi — пра кубiнскi ром, з усмешкаю пра Кубу i пра Фiдэля; пасля
Вiктар распавядаў, налiваючы «расхадуху», «аглаблёвую», «забугорную», пра
«нашага чалавека ў Гаване» генерала Iкончыца, якому хросная ягонай дачкi
Леначкi ў свой час, калi ён служыў у Беларусi, давала прыватныя ўрокi i якi,
будучы за акiянам, разам з Раулем Кастра прысылаў па Леначку i яе хросную
самалёт...
I ўрэшце сусед Вiктар падараваў Уладзю незвычайную гiсторыю. «Уцяка
лi з Кубы ў амерыканскi штат Маямi колькi дзясяткаў кубiнцаў, натуральна,
морам — на плыце цi на лодцы. Аднаму старому дужа кепска зрабiлася. «Па
мiраю, — крычыць, — таму хачу развiтацца з родным сцягам... Ёсць у каго-не
будзь кубiнскi сцяг?!»
Анi ў кога не аказалася штандара, але пашкадавала старога адна сэкса
пiльная дзявуля. Падабралася яна да нябогi, задрала спаднiцу i высветлiла
ся, што пад ёю толькi майткi-стрынгi, затое на сцягне вытатуiраваны кубiнскi
сцяг!
Пацалаваў стары той сцяг у ахвотку, а тады й кажа: «А мая ты красата,
павярнiся да мяне перадам! Я зараз хачу пацалаваць i твайго барадатага Фi
дэля! I ўвогуле — перадумаў я — не буду памiраць!» Якая дасцiпная народная
класiка, якая ўдалая рэч... была б, калi б на гэтым аўтар паставiў кропку. Як
мог майстар мiнiяцюрнай прозы страцiць пачуццё меры?! Ён вырашыў добра
пасоленае падсалiць:
— Дык гэта ж акурат як прыпеўка з Барадулiнскага зборнiка фалiчнага
фальклору «Здубавецьця»:
Ой, сват, ты мой сват,
Не бяры мяне за зад,
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Бяры мяне за пярод,
Тады мяне забярот!
Што гэта? Жаданне ўставiць сваё слоўка? Навошта! Тут усе словы Уладзе
вы, бо не сумоўца, а ён данёс да чытача пачутую гiсторыю.
Зашмат патрацiў пораху аўтар нататкi «Партызаны, партызаны...»(пра ар
ганiзацыю шахматных турнiраў у адной творчай суполцы). Ягоныя крытычныя
заўвагi нагадваюць стралянiну з гарматы па вераб'ях. Выказаныя iм меркаван
нi супярэчлiвыя. «Ды вось жа бяда — у суполцы ледзь не паўтысячы чальцоў,
а ўдзел у турнiры бяруць... блiзу дзясятка» — гаворыцца напачатку, а пры
канцы вось так: «Натуральна, можна казаць, што ў суполкi няма вялiкай залы
i iншых мажлiвасцей праводзiць спаборнiцтвы з вялiкай колькасцю гульцоў».
Я ведаю тую арганiзацыю, у памяшканнi даволi цесна нават васьмi-дзесяцi
гульцам, там некалькi сталоў, усе яны загружаны кампутарамi ды iншай тэх
нiкай, кнiгамi, дакументамi, папераю, яшчэ й заплеценыя павуцiннем шнуроў,
правадкоў, дроцiкаў. Так што даводзiцца прыстасоўвацца. У. Сiўчыкаў пiша
пра тое, што, мажлiва, Алесь У. i Барыс П. цi хтосьцi iншы не супраць былi б
памерыцца сiламi «з заўсёднiкамi мiжсабойчыка». Ведаю, што Барыса П. не
ўдаецца ўпрасiць паспаборнiчаць, бо ён — кiраўнiк. Што да Алеся У., то ён
не сябра той суполкi. А што да «iншых», то арганiзатары скардзяцца: вельмi
цяжка ўцягнуць у спаборнiцтва «новенькiх». Адным амбiцыi не дазваляюць,
другiм — занятасць, трэцiя баяцца, бо даўно не гулялi. З'яўляюцца на турнiры
самыя адданыя прыхiльнiкi шахмат, «заўсёднiкi мiжсабойчыка», а перамага
юць, натуральна, мацнейшыя, часам не адзiн год запар, што так турбуе наша
га пiсьменнiка...
Увогле тое, па чым ён палiць з гарматы, вартае не папроку, а захаплення:
у адзiнай на ўсю краiну творчай суполцы ёсць завядзёнка — штогод, увесну i
ўвосень, праводзяцца шахматныя турнiры. Натхнёна спаборнiчаюць мацней
шыя шахматысты. Да менскiх далучаюцца iншагароднiя, прыязджаюць з Бе
расця i Лунiнца, з Бярозы i з Вiцебшчыны...
Я перапрашаю У. Сiўчыкава за такую фантазiю. I спадзяюся: пiсьменнiк
пiсьменнiка, як i шахматыст шахматыста, зразумее. Мне чамусьцi ўспомнiўся
дзённiкавы запiс Кузьмы Чорнага, якi зрабiў ён у сваю апошнюю восень, 10
верасня 1944 года: «Кожная тая кнiга добрая, калi яна ўзбiвае чалавека на
сталыя i важныя думкi».
Кнiга «ПАЦАЛАВАЦЬ ФIДЭЛЯ» добрая. Сталыя думкi пра яе мною выказ
валiся ўжо з першых старонак гэтай рэцэнзii. Застаецца адзначыць шыкоўную
сучасную мову Уладзiмiра Сiўчыкава, якi ўдумлiва ставiцца да кожнага слова.
Скажам, амаль усе пiсьменнiкi карыстаюцца, не цямячы, што пiшуць, знявеча
ным словам «бiблейскi», а ён ужывае — бiблiйны.Падобных прыкладаў можна
прывесцi процьму. Але, жадаючы заставацца гранiчна аб'ектыўным, скажу: ка
лi чытаў я пра Фiдэля Кастра, то не ўпадабаў фразеалагiзм «вешаў локшыну
на вушы», бо можна знайсцi свой адпаведнiк распаўсюджанаму чужому... I
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яшчэ. У дабраякасным творы «Грузiнскiя дранiкi» ёсць такi сказ: «Уладзя па
чухаў патылiцу, але адступацца не было як». «Пачухаў патылiцу» — штамп
беларускай савецкай прозы.
Новая кнiга Уладзiмiра Сiўчыкава завяршаецца цудоўным творам: «Падымi
мяне ў светлы абшар». Тут ёсць радок з песнi «Падымi мяне над мiтуснёю».
Вiншую Уладзiмiра Сiўчыкава з добраю кнiгай i зычу новых высокiх творчых
узлётаў над мiтуснёю i цяжкаю рэчаiснасцю нашай Бацькаўшчыны!
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З чарады Страцiма-лебедзя...
Гэты тэкст, прысвечаны творчасцi Народнага паэта Беларусi Рыгора
Барадулiна, з'явiўся вечарам 24 лютага 2020 года на старонцы Эдуарда
Дубянецкага ў Фэйсбуку... Сваiм артыкулам Эдуард Дубянецкi хацеў прывi
таць дзядзьку Рыгора ў Дзень ягоных народзiн... Атрымалася ж, што гэта
публiкацыя стала развiтальным словам для самога Эдуарда. ..Ужо днём, пi
шучы гэты тэкст, Эдуард пачуваўся дрэнна... Ноччу яго забрала Хуткая. А
ранкам 25 лютага 2020 года, на 54 годзе жыцця перастала бiцца ягонае сэр
ца... Сэрца паэта, празаiка, навукоўца, сэрца сапраўднага патрыёта, сэрца
Беларуса з вялiкай лiтары...
Навiна аб смерцi блiзкага чалавека заўсёды засцiгае знянацку, як гром з
яснага неба... I ты, агаломшаны гэтай навiной, робiшся абсалютна абяз
броеным i бездапаможным перад жыццём i лёсам. I пачынаеш пакутлiва су
мнявацца ў iснасцi Божага промыслу... Ну чаму? Чаму? Чаму так? Мо таму,
што «не па барадзе, а па чарадзе смерць iдзе...»? Алесь Пiсьмянкоў, Ала
Канапелька, Анатоль Сыс, Уладзiмiр Марук, Таццяна Сапач, Мiхал Анемпа
дыстаў, Уладзiслаў Ахроменка... У гэтым жалобным шэрагу з нядаўняга ча
су i — Эдуард Дубянецкi... Ён быў паэтам з рыцарскiм аблiччам i анёльскай
душой — абсалютна шчырым, даверлiвым i бяскрыўдным у адносiнах да лю
дзей... I нi разу не паскардзiўся на бязлiтасны лёс, i не выказаў крыўды на Бо
га за сваю фiзiчную загану... На гэта здольныя толькi сапраўдныя волаты
Духу... Тыя, хто робiць першы крок на Птушыны шлях без самоты i шкада
вання, бо «кнiгу маюць»... Паэт Эдуард Дубянецкi з iх акрыленай чарады...

Памяцi Эдуарда Дубянецкага

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. Памёр 25 лютага 2020 г.

Отговорила роща золотая...
                                                               С. Ясенiн
Нiбыта хтосьцi зло пажарцiў,—
яшчэ учора вершы снiў...
— Ой, Эдуардзе, Эдуардзе!
Ну што ж ты, дружа, нарабiў?!
Жыцця на дробязь не растрацiў...
Хлуснёй душу не замуцiў...
— Ой, Эдуардзе, Эдуардзе!
Ты, як анёл, узнёсла жыў...
Аб моры мару даляглядзiў...
Не шкадаваў балесных крыл...
— Ой, Эдуардзе, Эдуардзе!
Чым Богу ты не дагадзiў?
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Завету Генiюш не здрадзiў...
Больш за жыццё свой Край любiў...
— Ой, Эдуардзе, Эдуардзе!
Не ў час твой гай адгаманiў...
25 лютага 2020 г.
Эдуард Акулiн

Беларускi паэтычны акiян
да 85-годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадулiна
Зараз заканчваю сваё эсэ пра творчасць славутага «дзядзькi Рыгора». Пра
паную вашай увазе некалькi невялiкiх фрагментаў гэтага тэксту:
«Па колькасцi, разнастайнасцi i якасцi зробленага ўсю яго неабсяжную
творчую спадчыну можна небеспадстаўна параўнаць з бяскрайнiм, глыбокiм i
вечна неспакойным паэтычным акiянам. I ў гэтым своеасаблiвым акiяне мож
на знайсцi практычна ўсё: i арыгiнальныя паэмы, i безлiч вершаў у шматлiкiх
вiдах, формах i жанрах, i ўзоры духоўнай, фiласофскай, метафiзiчнай, пейзаж
най, грамадзянскай, любоўнай лiрыкi, i гумарыстычна-сатырычныя, i гуллiваэратычныя творы, i дзiцячыя вершыкi, i вострыя эпiграмы, канечне, мноства
пераствораных/перакладзеных iм на родную мову шэдэўраў сусветнай паэзii.
Акрамя таго, тут яшчэ варта назваць такiя вынайдзеныя iм аўтарскiя вiды
вершаў-карацелек, як «ахвярынкi» i «вершасловы». Так, гэтыя паэтычныя мi
нiяцюры займаюць ўсяго некалькi радкоў (а часам i ўвогуле адзiн!), але ж якiя!
У большасцi з iх — глыбiня, ёмiстасць i вобразнасць! Такiм цудоўным верша
ваным карацелькам могуць пазайздросцiць многiя нават вельмi таленавiтыя
паэты, якiм для таго, каб выказаць штосьцi падобнае, часам бывае патрэбна
напiсаць не адзiн больш-менш аб'ёмны верш, ды й тое без гарантыi таго, што
ўдасца дацягнуцца да барадулiнскай паэтычнай вышынi.
..........
Упэўнены, што i зараз, праз шэсць гадоў пасля смерцi, незабыўны «дзядзька
Рыгор», метафарычна кажучы, сваiмi найбольш удалымi вершамi дае сённяшнiм
вершапiсцам своеасаблiвы вiртуальны майстар-клас паэтычнага майстэрства.
Прычым «узрошчаны» на адметным вушацкiм фальклоры i на спрадвечных тра
дыцыях роднай зямлi, Барадулiн у некаторых творах дэманстраваў сапраўдны
касмiзм паэтычнага мыслення, як, напрыклад, у вершы «Парушынка»:
«Зямля —
Парушынка ў Гасподнiм воку.
..........
I з недасяжнага нам далёку
Нябачнасць бачыць,

Рыгор Барадулін з маці.
Як час бяжыць,
Як парушынка ў балючым воку
Дрыжыць...
Адметна, што многiм барадулiнскiм вершам уласцiва вельмi рэдкая для су
часных паэтаў самаiронiя, уменне па-добраму пакпiць з сябе ды iншых — у
тым лiку i калегаў. На маю думку, толькi самадастатковы, мудры i па-сапраўд
наму ўпэўнены ў сваiх сiлах паэт, як Рыгор Барадулiн, мог з сумнай iронiяй
публiчна параўнаць самога сябе са старым заiмшэлым «пнём». I ў гэтым звяз
ку адразу згадваецца, што калiсьцi два вялiкiя кiтайскiя паэты-сябры Лi Бо i
Ду Фу ў сваiх вершах i падчас сяброўскiх гутарак лёгка маглi назваць «п'янымi
дурнямi» як самiх сябе, так i адзiн аднаго.
..............
Такiм чынам, цудоўныя, блiскуча-мудрыя барадулiнскiя вершы, а таксама
памяць аб нашым выбiтным Майстры, якога Уладзiмiр Някляеў слушна назы
ваў Чарадзеем беларускага слова, найлепшым беларускiм паэтам сучаснасцi
i творцам неверагоднай сiлы i красы, будуць жыць вечна. I ў гэтым, упэўнены,
няма i нiколi не будзе нiякага сумнення, нiякага перабольшання...

З вершаў Рыгора Барадулiна
Жыта жыцця
У жыце жыцця
Не ўсе каласы
Аднолькава любяць зярняты.
Не ўсiм стае
Цеплынi i расы,
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Каб быў каравай багаты.
Умее чакаць
На куце куцця.
Пакорыцца доля прыкмеце.
Пакуль каласуе
Жыта жыцця,
Зямлi не самотна ў Сусвеце...
29 лiстапада 2007 г.

Адпаведна
Па выбоiнах часу
Падскоквае воз,
Што вязе i святло, i пакуты.
Кожны сам
Дакарае i нянчыць свой лёс,
Кожны сам да сябе прыкуты.
I цярплiва чакае
Кожнага дол,
Адварочваецца пагарда спiною.
I над кожным крыляе
Ягоны анёл,
Чорт бяздомны
Варушыцца пад рабрыною...
10 чэрвеня 2007 г.

Крэўнае
Родная старана,
Ты — незагойная рана,
Схаваная ад чужога вока
Старанна.
Душа без цябе
Лодкаю без стырна
Б'ецца ў халодныя
Берагi тугi.
Ты, як душа, адна,
Крэўная старана...
23.06.2007 г.

Голас волi
Голас волi з-за кратаў,
Ён зрынае са стодаў
Крывiсмокаў, вар'ятаў,
Трыстуноў млосных одаў.
Вея лютасцi вые,
Падраслi маладыя.
Не прымаюць iх шыi
Хамуты залатыя.
Рух не спыняць нiколi
Анi здрадай, нi хлуссю.
Сцяг
Пагоню на волю
Ўзносiць над Беларуссю.
Нашы днi, як навэлы,
Значаць крылы палёту.
Беларус —
Значыць смелы,
Непадлеглы прыгнёту.
Дух змаганняў не кволы —
Нi паразаў, нi стратаў.
Веснiць высi i долы
Голас волi з-за кратаў!
23 кастрычнiка 2013 г.
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«Сэрца страляе вершам»:
дыялектыка душы 
ў паэзii Людмiлы Шчэрбы
Шчэрба Л. Я пакiдаю сонца тут...: кнiга паэзii. Мiнск: Кнiгазбор,
2020, 112 с.

Анатоль Трафiмчык
лiтаратуразнаўца, гiсторык, крытык, паэт. 
Кандыдат гiстарычных навук. Кандыдат філалагічных
навук. Аўтар паэтычных кнiг: «Пасведчанне 
аб нараджэннi», «Ноты цноты», «Лiрыка лiрыка» 
i шматлiкiх публiкацый у замежным i айчынным друку.
Нарадзiўся ў 1976 годзе ў вёсцы Вялiкiя Круговiчы. 
Жыве ў Мiнску.

Творчасць Людмiлы Шчэрбы стала вядомай яшчэ ў мiнулым стагоддзi.
Найперш вершы. Яркiя. Экспрэсiўныя. У сувязi з гэтым запамiнальныя. Хаця
не так i часта пiсьменнiца выступае ў друку. Тым болей з кнiгамi. Такое ўра
жанне, што яна акумулюе энергетыку, каб рэалiзаваць яе ў сканцэнтраваным
выглядзе.
Гэта датычыцца таксама прозы. Аўтарка апублiкавала два раманы: «Ула
дар рыбаў» (2003, «Маладосць») i «Урб@н.М. Адзiн дзень не майго жыцця»
(2017). Творы для свайго часу прагучалi, хаця i не сталi лаўрэатамi якiх-не
будзь прэмiй.
Сабранымi пад адной вокладкай вершы Л. Шчэрбы ўпершыню ўбачылi свет
адно сёлета, нягледзячы на яе даволi самавiты творчы стаж, якi наблiжаецца
да трэцi стагоддзя. Што i казаць: як паэтка Л. Шчэрба вядома яшчэ з незабыў
ных першацветаўскiх часоў. I вось толькi зараз яна асмелiлася на паэтычнае
выданне.
Такi крок можна разглядаць як пэўнае падсумаванне. Творчасцi? Жыцця?
Прынамсi, iх этапа, якi называецца маладосцю. Яго пачатак, як лёгка праса
чыць па дацiроўках пад вершамi, адносiцца да 1990 г. («Прыходзяць сны, сы
ходзяць гукi...», с. 30). Цяжка ў гэта паверыць, але Л. Шчэрба паспела пабыць
савецкай пiсьменнiцай.
У той жа час вершы трох дзясяткаў гадоў танальнасцю блiзкiя. Таму iх змя
шчэнне ў выглядзе адной кнiгi (менавiта гэтак маркiруецца выданне) выглядае
арганiчным. Настроi на працягу доўгага перыяду заставалiся тоеснымi. Яны
вылiвалiся ў вершы. Iмi, па прызнаннi самой паэткi, страляла сэрца: «Колькi
яшчэ ў абойме?» (с. 80), — такое пытанне лiрычная гераiня адрасуе не столькi
сабе, колькi свету. Але — пра сябе. Нiбыта спадзяючыся на працяг азначанага
перыяду. Тут жа даецца адказ-перасцеражэнне:
А сакавiк-галадранец
Пусцiць зiму пад адхоны.
Траўнем не падарвацца б
На запазнелым бутоне.
Вясна — самая папулярная ў творчасцi Л. Шчэрбы пара года. Поруч з во
сенню. Але якраз на фоне апошняй падкрэслiваецца значнасць вясны, па
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трэба i прага цяпла. Не толькi для
лiрычнай гераiнi. Але i для яе як для
канкрэтнага прыкладу чалавека з
тонкай душэўнай арганiзацыяй. Та
му паэтка iмкнецца захаваць максi
мум цяпла i вясны. Сабе i людзям.
Гораду i свету.
А я вясне дапамагаю,
Лядзяш каштуючы на смак,
I Iнстаграм зiмы гартаю —
На развiтанне стаўлю лайк.
(«Вясна камечыць белы аркуш...»,
с. 92)
Тым не менш адрозненнi памiж
розначасовымi вершамi прасачыць
можна — па лексiцы. Чым блiжэй да
дня сённяшняга,тым больш неалагiз
маў вiртуальнага свету (прыкладам
— хаця б апошняя цытата). У той жа
час звыклай для падобных выпадкаў
iнтэртэкстуальнасцi вобмаль. Намi
налiчана каля дзясятка пасажаў з адсылкамi да элементаў сусветнай i — што
важна — беларускай культуры:
Сцiскаецца снег
бы аркуш шчыгранавы
цi плач цi то смех
перапёлкi Чыгрынавай... («Шчыгранавы снег...», с. 82)
Адчуваецца, што фiлалагiчныя гульнi для аўтаркi не чужыя, тым не менш
яна iмi не злоўжывае:
Люк
Бесон
Нiца... («Мой горад знiкае над Свiслаччу», с. 72)
Часам пракiдаюцца нават каламбуры — у рыфмах:
Сыходзяць блiзкiя людзi
Да дальнiх. Нiбы да зор.
Кароткае «быў». Не будзе.
Жалобны нясе дазор. («Сыходзяць блiзкiя людзi...», с. 79).
У адрозненне ад сваёй празаiчнай iпастасi, дзе залежнасць ад культуры
постмадэрнiзму кiдаецца ў вочы, паэзiя гэтай жа аўтаркi выяўляе тэндэнцыю
да класiчных традыцый. Найперш — у тэматыцы: тут кола фактычна абмя
жоўваецца любоўна-iнтымнай лiрыкай, зрэдку дамешваюцца фiласофскiя i
пейзажныя вершы.
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Нечакана (непрадказальнасць, дарэчы, характарыстычная адзнака вартай
лiтаратуры) у азначаны тэматычны шэраг уклiньваюцца палiтычныя матывы.
Шчырасць iх несумненная, бо зыходзiць з асабiстага:
...адно на паветра
не ўведзен падатак,
краiна iмчыць
па асфальце шчарбатым,
выходзяць указы —
дзе ўзяць яшчэ ўзятак,
па вушы ў даўгах,
ат, аплоцiць нашчадак,
памiж небыццём
i жыццём — аўтаматы,
над лёсам народа —
заўжды пракуратар... ( «Сярэднестатыстычны марш», с. 22)
Паэтыка вершаў Л. Шчэрбы таксама даволi традыцыйная для ўсходнесла
вянскага слоўнага мастацтва. Але не без некаторых захапленняў еўрапей
скасцю. Яна ўвасабляецца, напрыклад, у цязе да верлiбраў. Гэта тэндэнцыя,
аднак, сябе апраўдвае — якасцю. Напрыклад, вельмi ўдаюцца Л. Шчэрбе iм
прэсii — замалёўкi жыццёвых iмгненняў. У большасцi сваёй — якраз верлiб
рам. Часам некалькiмi словамi чытачу малюецца паўнавартасная карцiна:
Горад дымiць
электроннай цыгарэтай
заводскiх труб —
выдыхае аблокi. («Горад дымiць...», с. 24)
Раскрываюцца створкi ночы,
i жамчужынкай
выпадае дзень. («Раскрываюцца створкi ночы», с. 40)
...сонейкам коцiцца
жоўты гарбуз аўтобуса. («Восень аўтобусам жоўтым...», с. 104)
Адчуваецца, што паэтычнае вока паэткi не спiць у рэжыме штодзённага
жыцця, душа працуе перманентна, сэрца, калi прымяняць метафару аўтар
ства самой паэткi, вядзе перастрэлку...
Асобна адзначым, што вобразнасць у Л. Шчэрбы характарызуецца ад за
надта цьмянай да разгадваемай праз элементы сучаснага жыцця. Прыклад
апошняга пасажу ўрываецца ў наступных радках:
Саламянай лялькаю
з Дажынак
галасуе лета
пры дарозе —
аўтастопам
едзе ў вырай. («Асфальт трашчыць па швах...», с. 68)
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Перабор у вобразнасцi здараецца таксама нярэдка. Такiм, напрыклад,
атрымаўся цалкам верш «Перабiрала валасамi струны на гiтары...» (с. 19). Га
лоўная прычына — у яго iнтымнасцi. Таму ўспрыняць твор змогуць хiба адно
пратытыпы лiрычных герояў. Як варыянт: нехта «падсядзе» на аналагiчную
настраёвую хвалю — i пранiкнецца матывамi. Недасказанасць, канечне, ха
рактэрна для добрай лiтаратуры, але павышаная частотнасць рэзка iндывiду
алiзаваных тропаў звузiць i так не надта шырокае кола патэнцыйных чытачоў
прапануемай паэзii.
Сапраўднасць паэзii Л. Шчэрбы даказваецца праз яшчэ адну спецыфiчную
для мастацтва рысу — правiдэнцыянальнасць.
А за парогам
абшару
сустракае зямля
ў медыцынскай масцы
снегу на твары. («Асфальт трашчыць па швах...», с. 69)
Радкi напiсаны 9 студзеня 2020 г..Наперадзе была большая частка зiмы — i
ўсiм верылася, што яна яшчэ засцеле сваю звыклую прасцiну. Але наўрад цi
паэтцы думалася, што тым самым яна прадугадала наступленне каронавiру
са, якое прымусiла зямлян надзець маскi.
Некаторых агрэхаў Л. Шчэрба ўсё ж не пазбегла. Тэхнiчна ў яе творах не ўсё
атрымлiваецца дасканала. У пагоняй за паэзiяй часам забываецца паэтыка.
Так бывае ў паэтак. Асаблiва ў пачатку творчага шляху. Напрыклад, цi можна
назваць рыфмамi клаузулы наступнай страфы (якая датуецца 1990 г.):
Жылi мы тут, а з намi сны.
I свет, i сон — то мы былi.
Цяпер асобна — ты i я.
А нас няма, i сноў няма. («Жылi мы тут, а з намi сны...», с. 12)
Не прыдаюць гладкасцi ў чытаннi i збоi ў рытме:
Пякучая гарбата студзiць пальцы
Працягнутых з даверам да цяпла
Рук. На шкла зынелай кальцы
Дажджу застыглая смала. («Пякучая гарбата студзiць пальцы...», с. 10)
Мелодыку, гукапiс нiхто не адмяняў. Таму пра iх не варта забываць паэтам.
Не для ўсiх iх верленаўскi прынцып «Музыка перш за ўсё» будзе арыенцiрам,
але ж i фальшывыя ноты непрымальныя...
Тым не меней хiбы (а ў чыёй творчасцi iх няма?) вытлумачальныя: адчу
ваецца, што для Л. Шчэрбы большае значэнне мае паэтычны дух, яго паклi
каннем жыве аўтарка. Разам з тым яна iмкнецца гэты дух, якi на яе зыходзiць
звыш, так бы мовiць, рэiнкарнаваць i пасялiць у зямной прасторы, зрабiўшы яе
болей сонечнай. З такiх матываў кнiга пачынаецца, iмi ж i заканчваецца. Такая
суб'ектыўная паэзiя (гэтым чытача, канечне, не здзiвiць) у вынiку канцэптуалi
зуецца ў перавагу агульна гуманiстычнага над прыватна асабiстым:
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Я пакiдаю сонца тут,
пакуль да зор
зямля ляцiць у войнаў калатнечы,
iдзе дазор
спагады чалавечай,
каб захаваць жыццё як цуд. («Я пакiдаю сонца тут...», с. 109)
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