
Жыццё працягваецца. Смерці няма.



1
— Такім чынам, Камісія ўхваляе рашэнне аб тым, каб

прызнаць яе мёртвай.
Старшыня ледзь чутна паляпаў алоўкам па паперчыне,

у такт алоўку загрукалі ножкі крэслаў, зашумела грамада,
Камісія разыходзілася па кабінетах.

Марына падышла да старшыні. Яна, безумоўна, ведала,
што забіраць паперы трэба будзе праз тыдзень у
дэпартаменце канчатковых рашэнняў, але ж непісаны
пратакол Камісіі абавязваў эксперта падысці да старшыні.
Напэўна, гэта было правільна: абое толькі што здзейснілі
забойства, і яно нейкім чынам звязвала іх нібы,
саўдзельнікаў.

Шкляная сцяна за спіной старшыні струменіла
вечаровым сонцам. Там дыхаў акіян, унізе шамацелі лісцямі
пальмы. Па срэбных хвалях імчалі белыя яхты.

Старшыня падаўся насустрач Марыне.
— Разумею вашыя пачуцці, спадарыня Дамейка, але ж

вы, як навукоўца, не маглі іначай.
— Не хвалюйцеся, Рычард, я не з чуллівых. Усё добра.

Калі мне будзе выдзелена памяшканне, у якім я змагу
цяпер яе захоўваць?

— Заўтра, Марына. Заўтра дамо ключы. Дзявяты
паверх, левае крыло. Дваццаць пяць стэлажоў па чатыры
метры ў вышыню. У дванаццаць разоў болей за палабскую.

— О, дзякуй! Пра гэта няможна было і марыць.



— Мне яна падабалася. Няхай ёй вольна дыхаецца хаця
б пасля смерці.

— Добра, заўтра я забяру ключы.
— Так, і пачынайце працэс. Цяпер у вас працы — на

гады. Марына паціснула сухую далонь старшыні моўнай
Камісіі Міжнароднай Лінгвістычнай Калегіі і пайшла да
ліфта.

У гэтым корпусе, новым, трыццаціпавярховым, толькі-
толькі адбудаваным для Калегіі, з прасторнымі канферэнц-
заламі, архівамі, працоўнымі кабінетамі, лабараторыямі,
было надта ж утульна. У тым памяшканні, якое цяпер,
пасля рашэння Камісіі, адводзілася ёй і яе, цяпер ужо
афіцыйна мёртвай, мове, — дзявяты паверх, левае крыло,
дваццаць пяць стэлажоў для кніг і дакументаў, кабінет,
пакой для адпачынку — стаяла нават шыкоўная канапа, і
Марына дакладна ведала, што на той канапе будзе час ад
часу і начаваць. Бо працу сваю яна любіла, а болей любіць
не было асабліва каго ці што — ані сям’і, ані дзяцей, ані
нават якой коткі. Ідэальны варыянт жанчыны-навукоўцы.

Ліфт спыніўся. Марына выйшла праз хол да акіяна. Так,
трэба прагуляцца. Не кожны дзень ты прымаеш такія
рашэнні.

Канешне, не Марына, дык нехта іншы — афіцыйнае
прызнанне чарговай мёртвай мовай мовы беларускай даўно
наспела. Апошні інтэрнэт-рэсурс, які выкарыстоўваў сярод
іншых моў і беларускую, скончыў працу дванаццаць год
таму, час ад часу нейкія тэксты яшчэ перадрукоўваліся
туды-сюды па сеціве, але ж у асноўным дзеля «парагатаць»,



як называлася гэта на форумах. Напэўна, недзе па свеце
яшчэ насіла таго-сяго з апошніх, хто памятаў, дзе пішацца, а
дзе не пішацца «у нескладовае». Канешне ж, насіла, яна
спадзявалася, што насіла, ды яна і сама вольна і размаўляла,
і пісала, і чытала, не ў паўсядзённым жыцці, а толькі па
навуковых патрэбах, але сёння МЛК не чакае стагоддзямі:
мова выйшла з ужытку — мова павінна памерці. Газет няма,
часопісаў няма, справаводства няма, адукацыі няма,
апошняя кніжка была надрукавана дваццаць два гады таму і
не прадалася зусім — усе пяцьдзясят асобнічкаў зараз
чакаюць свайго месца на стэлажах. Канешне, усе пяцьдзясят
не паставім, але ж адзін — абавязкова. Апошняя кніжка,
пасля якой мова памерла.

Зараз, безумоўна, пачнецца самае цікавае — для яе, для
Марыны. Мову трэба будзе кансерваваць. Падручнікі,
нарматыўныя зборнікі, літаратуру, публіцыстыку, кіно,
запісы спектакляў, нейкія асобныя дакументальныя стужкі
— усё, што назапашана і не запатрабавана сучаснасцю,
перагледзець, ацаніць, выбраць і самае каштоўнае захаваць.
Так зараз робяць з кожнай мовай, а гэта тры мовы ў год. І
перспектывы ёсць: беларуская зойме дзявяты паверх, а
памяшканняў падрыхтавана — да трыццатага. Але ж цяпер
Марыне было ўжо зусім нецікава, што будзе потым. Яна
нават адчула, як па нагах нібы забегалі кіпцюрастыя вожыкі:
так захацелася хутчэй узяцца за кансервацыю. Не, не таму,
што забіла — і хаваць. Таму, што ўжо нарэшце тое, што яна
любіла, будзе такім і толькі такім, якім яна яго бачыць.
Спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн.



Для яе мова не была роднай — яна наогул мала для
каго была сапраўды роднай. Сказаць па праўдзе, Марыне
нават цяжка было ўявіць сабе тых беларусаў ХХІ стагоддзя,
ля калыскі якіх маці вырашала звычайныя паўсядзённыя
пытанні па-беларуску. Існавалі, канешне, нейкія
інтэлектуальныя беларускамоўныя сем’і, купкі, гурткі — ну
дык і лаціна колькі яшчэ жыла, нягледзячы на тое, што
памерла.

Сярод Марыніных аднагодкаў на ўвесь Мінск, напэўна,
было чалавек пяцьсот, якія ўсім гэтым сапраўды цікавіліся.
Нават кніжкі беларускамоўныя тады пачалі выдавацца
менавіта такім сакраментальным накладам — па пяцьсот.
Кожнаму па кніжцы. Цягнулася гэта гады са два, пакуль
выдавецтвы канчаткова не абанкруціліся. А што яны шукалі
ў мове? Па-рознаму, канешне. У асноўным да мовы
прыходзілі з нейкіх інтэлектуальных, палітычных,
кар’ерных ці сямейных меркаванняў, маўляў, мой дзядзька
— вядомы беларускі пісьменнік... Ці як яна.

Гэта быў філфак, пяты курс, два тыдні да абароны
дыплома. Марына Дамейка, выдатніца, надзея кафедры,
будучы аспірант, гэтыя тыдні праводзіла так, што і мама, і
тата, і прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта пасівелі
б, калі б даведаліся. А што рабіць? Дзяржы здадзеныя,
дыпломы ў рэцэнзентаў, з інтэрната яшчэ не папёрлі і
наогул — студэнцтва скончылася. Таму Марына з сардэчнай
сяброўкай нарэшце вырашылі здзейсніць свае запаветныя
мары і пайсці ў сапраўдны запой. Набралі на Камароўцы
агуркоў, квашанай капусты і сала, назапасілі моцных напояў



— і далі нырца.
Назапашанае скончылася а дзявятай: чуткі пра запой

абляцелі інтэрнат, і да сябровак далучыліся з дзясятак
памагатых. Прыйшлося пайсці ў канапу.

Так, гэта была легенда філфакаўскага інтэрната —
канапа з гарэлкай. У адной дзяўчынкі бацька працаваў на
гарэлачным заводзе ў Мазыры, і нейкім чынам меў кожны
месяц колькі бутэлек на вольны продаж. Таму раз на месяц з
чорнага ўваходу ў інтэрнат пры поўным, шчодра
аддзячаным маўчанні афіцыйных асоб разгружалі бусік з
гомельскімі нумарамі, падымалі на ліфце на шосты паверх
пару скрыняў гарэлкі і складалі ў канапу. Гаспадыня канапы
была дзяўчынай не сквапнай і даверлівай, вяла тоўсты
сшытак, куды запісвала пазычальнікаў, і таму на пачатку
месяца ўвесь філфак адчуваў сябе ў поўнай алкагольнай
бяспецы. Нават калі няма грошай — вып’еш з канапы.
Звычайна канапу выпівалі за першы тыдзень, а потым яе
гаспадыня спаганяла пазыкі і выкрэслівала прозвішчы са
сшытка чырвоным алоўкам.

Такім чынам, два дні пілі з канапы. «И за это его
называли Тутанхамо-он!» — меланхалічна цягнуў Бутусаў з
магнітафона, часам ягоны дэпрэсіўны вакал змяняўся
жыццярадаснай «Багемскай рапсодыяй» геніяльнага Фрэдзі,
а часам нехта выконваў пад гітарны акампанемент
балгарскую народную песню «Іматэ лі віно». Карацей,
весяліліся з выдатніцкім перфекцыянізмам.

На трэці дзень, калі сілы патроху сыходзілі з кволых
целаў нашых п’яніц, у дзверы пагрукаўся ён.



Марына чула пра яго і раней: нехта з кампаніі
распавядаў пра надзвычай ваяўнічага першакурсніка з
беларускага аддзялення, які ладзіў адмысловыя сваркі на
рускамоўных парах і пісаў, як казалі, неблагія вершы па-
беларуску. У яго былі нейкія абаронцы ў дэканаце і на
кафедры сучбелліта, таму сваркі сыходзілі яму з рук,
прынамсі, пакуль што. Самае цікавае ў гісторыі з Багданам
Сямёнавым было тое, што ён быў рускім. Але ж такога
беларуса трэба было яшчэ пашукаць. Пяты курс,
зразумела, глядзеў на ягоныя выкіндасы без пафасу: такім,
як Сямёнаў, не так важна, чым эпаціраваць. Рускі беларускі
нацыяналіст — шыкоўна для вяртлявага і невысокага,
неспартовага і наогул нейкага нехлямяжнага хлопца. Ну, і
вершы. Першакурсніцы млеюць і складаюцца штабялямі.
Мо, таму, што пакуль не разбіраюцца ў вершах, мо, таму,
што хлопцаў на філфаку, няхай сабе і нехлямяжных,
заўсёды не хапае.

Карацей, гэта быў Сямёнаў, якога нехта з запойных
памагатых падабраў ля стадыёна «Дынама»: хлопцу трэба
было пахмяліцца, а ў шапіках за вершы ўжо не налівалі.

— Вітанкі, дзяўчаткі! — Сямёнаў выкінуў ушыркі рукі і
запеў нейкі цыркавы туш.

— Салют піянерам, — адгукнулася Марына, не
падымаючы галавы. Яна добра бачыла Сямёнава, бо ўчора
засынала якраз тварам да дзвярэй. У іншым выпадку яна б
наўрад ці здолела павярнуцца.

— Кажуць, у вас тут даюць прытулак прагным і
таленавітым?



— Такім — толькі выспятка! — горла, спруцянелае з
ночы, адмаўлялася надаваць голасу грудны тэмбр і
інфернальны тон.

— Тады я зайду, — пагадзіўся Сямёнаў і плюхнуўся на
ложак побач з Марынай. — Во бурбалкі, я ведаю, яны табе
зараз патрэбныя болей за ўсё, — і дастаў аднекуль
паўбутэлькі ледзяной кокаколы.

Ужо толькі за гэтае яго варта было пакахаць.

Каханне і зубы ў маладых баляць аднолькава.
Пачынаецца ўсё раптоўна: толькі што ты быў чалавек-

чалавекам, сядзеў на канапе, глядзеў у акно, пры наяўнасці
вольнага часу калупаўся ў носе ці, згодна з патрабаваннем
фразеалагізму, лічыў варон, і раптам — жа-а-а-ах! — і
баліць. І так баліць, што дах зносіць, здаецца, зараз бы
адчыніў вакно і скочыў бы ўніз, туды, куды падаюць,
распрастаўшы крылы, вароны, якія ўбачылі на зялёнай
траве крывавы кавалак мяса.

Ой, баліць, мамачка, сілы няма. І віруе, і рве, і падымае
ўсё знутры, і ты імчыш рабіць хаця б што-небудзь: бачыць
яго, дакранацца да кашулі, гістэрычна рагатаць над
нясмешнымі ягонымі жарцікамі ці проста сядзець самотна на
падаконніку, а ён мімаходзь запытаецца: «Ну што, малыш,
засумавала?» — і тут ты павернешся да яго, а вочы такія
глыбокія-глыбокія, і ў іх толькі цені ад чорных крылаў... І
ты глытаеш анальгін, прыкладваеш да дзясны халоднае
сала, завязваеш нітку вакол прыдалоння, а яно ўсё баліць і
баліць, і баліць, і здаецца, няма такога доктара, які



суцішыць гэтакі боль...
А ўначы ты не здолееш спаць і пойдзеш бадзяцца па

калідорах студэнцкага інтэрната, і ля кожных дзвярэй будзе
табе холадна, а ля адных — спякотна, і ты станеш
свідраваць іх позіркам, зусім як свідруе ў галаве невыносны
зубны боль, і ад такога свідравання чэрці вылезуць з пекла,
але ж толькі не ён, хаця што яму каштуе выйсці дасмаліць
пакінуты з вечара апалак... І ты будзеш енчыць і нэндзіць, і
чакаць світанка, і бегчы па доктара куды вочы глядзяць,
шукаючы паратунку.

І будзе доктар, і будуць ягоныя суровыя вочы, зусім як
матчыны, і будзе ён акуратна, шкадуючы твой боль,
бубніць праз павязку: «Ну казалі ж вам, ну колькі раз
казалі, ну гэта ж трэба было так зацягнуць...», а ты будзеш
мыкаць скрозь слёзы і думаць: «Ага, казалі, хто ж ведаў, што
яно так накрые, так пацягне, і ты ж быццам цар звяроў,
чалавек, гэта гучыць горда, а спыніць і пераадолець гэтую
пакуту — ну ніяк, ні інтэлектам, ні анальгінам».

І раптам боль пройдзе, і ты ідзеш такі па вуліцы — усе
твае ўнутраныя скразнякі надзейна запламбіраваныя, і так
табе добра, насамрэч добра, і неяк пуста, але ж гэта добра,
і ты ідзеш, шчаслівы і здаровы, а ўсё ж сумуеш па тым часе,
калі ты і твой боль былі цэнтрам сусвету.

Аднойчы адзін стаматолаг, узрушаны маім занадта
эмацыйным успрыманнем працэсу, сказаў мне: «Вы не
перажывайце, потым зубы так не баляць. Гэта ў маладых
месяц — і зуба няма, а ў сорак будзе ў вас час і на пакуты, і
на лячэнне. Тады якраз будзеце паспяваць маральна



падрыхтавацца да свідравання і пламбіравання».

Так і здарылася. З узростам і каханне, і зубы сталі
балець зусім інакш.

І ты ж ужо, галоўнае, дзяўчына дасведчаная, ты ўжо
ведаеш: о, гэты будзе балець. Будзе-будзе. Бо такія вочы і
такія плечы ў цябе заўсёды баляць. Недзе ля сэрца
здрыганецца тая мышца, якая адказвае за каханне, але ж
заціхне, бо няма калі: дзеці, праца, дом. Ноччу прытулішся
да падушкі, і перад тым, як праваліцца ў сон, раптам: ух!
Як дзергане! Як паўстане перад вачыма ўся гэтая раскоша,
увесь гэты чалавек, як шыбане ягоным пахам, сапраўдным, і
ты ж ужо ведаеш, калі і як гэты пах абуджаецца, і заные, так
заные, што хоць ты бяры які малаток і выбівай гэты зуб,
пакуль ён канчаткова не здурэў. І тут ці муж пад бокам
усхрапне, а то дзіця закашляецца, і ты ціхенька на
пальчыках пабяжыш слухаць ля дзіцячага пакойчыка, і так
патроху ён і супакоіцца. Дзякуй богу, пакуль што доктар не
патрэбны.

Але ж калі ўжо дазволіш сабе не звяртаць увагі,
маўляў, неяк само знікне, калі ты, дарослая жанчына,
дазволіш гэтаму свідраванню атабарыцца ў тваім жыцці —
усё. Інакш, як праз хірургію, ад гэтай навалы не ўратуешся.

Вось скажыце мне, чаму так: у маладосці ты думаеш,
што твой каханы — найлепшы ва ўсім свеце, і таму ты лёгка
аддаешся каханню, але і лёгка забываеш. Ужо праз год, а то
і раней з’яўляецца новы найлепшы, і ты люляеш у сэрцы
мілы ідэал, ажно пакуль ён не пакажа свой доўгі,



блішчасты, з шыкоўнай пімпачкай на канцы, чарцянячы
хвост. Калі табе пад сорак, ты ўсё бачыш адразу: і хвост, і
рогі, і кіпцюры, пад якімі забілася чорным беражком
пякельная сажа, — і ўжо не падманваеш сябе верагоднай
наяўнасцю ў яго анёлавых крыльцаў пад модным сурдутам,
але ж кахаеш так, што толькі скальпелем выразаць.

А то яшчэ бывае — фантомны боль. Здаецца, і няма
ўжо чаму балець, а цягне, і цягне, і цягне...

Як мне выказаць гэтую невыносную пакуту — каханне
да чалавека, якога больш няма? Здаецца, ну няхай было б
яно нешчаслівым, аднабаковым, але каб толькі ён быў, каб
посціў зрэдку свае фоткі ў сацыяльных сетках, і нават няхай
былі б на іх і жонка ягоная, і дзеці, а ты б разглядала гэтыя
родныя, знаёмыя да кожнай змурачкі рысы, малады віхор на
макаўцы, тыя самыя плечы, тыя самыя рукі і прыкмячала б
сваё, патаемнае — вось гэтыя плямы поту пад пашкамі, ён
так лёгка пацее, асабліва калі хвалюецца... Але ён нічога не
посціць, яму нельга патэлефанаваць і памаўчаць у
слухаўку, і ён не патэлефануе і не памаўчыць, такая была ў
іх завядзёнка — тэлефанаваць адзін аднаму і супольна
маўчаць. Яго проста няма, і гэтая невыносная пустэча ў часе
і прасторы не зацягнецца ніколі і будзе балець, балець,
балець, цярпіма, канешне, але ж доўга і працягла, бо можна
разлюбіць жывога, але нельга — мёртвага.

Таму і настойваюць людзі дасведчаныя: дзерганула дзе
— ідзі і лячыся. Неадкладна. Не чакаючы, пакуль пачнецца
сапраўдны боль. Яны так упэўненыя таму, што самі не так
даўно з аперацыйнай. Ведаюць, як яно бывае.



Але ж кажуць, што настане час, калі і гэта скончыцца.
Старым, кажуць, зубы не баляць. У каго — адпрацаваная
звычка да стаматалагічных кабінетаў, у каго — пратэзы.

Крый божа.



2
Чамусьці менавіта гэты дзень яны з аднакурснікамі

святкавалі заўсёды, з самага першага курса, калі выпадкова
трапілі на адмысловы напаўсамадзейны канцэрт, які ладзілі
мясцовыя школьнікі з ласкі нейкай замежнай амбасады
(зразумела, ангельскай, але Марына чамусьці любіла
думаць, што амбасада была ірландская). На танна
аздобленай сінімі і зялёнымі балончыкамі і блішчастым
серпанцінам сцэне танчылі, убіваючы пяткамі ў пол сваё
хваляванне, даўгалыгія і ненатуральна рыжыя дзеці ў
чэшках, музычнае суправаджэнне часам пачынала
трымцець і пыкаць, але ж гэтыя валынкі і скрыпкі былі
такімі захапляльнымі і зайздросна вясёлымі, што хацелася
выйсці ў праход, закласці рукі за спіну і колькі разоў
узбрыкнуць, падкідваючы ногі да па-бядняцкі раскошнай
люстры Палаца прафсаюзаў.

Былі яшчэ дзве такія культуры, акрамя ірландскай, якія
падабаліся Марыне «па ўмаўчанні»: украінская і
шатландская. І музыка, і літаратура, і тэатр (кіно і
жывапісам Марына асабліва не цікавілася) выклікалі
цікавасць адной толькі нацыянальнай прыналежнасцю. У
ірландцаў ёй падабаўся нейкі ўнутраны, глыбока схаваны,
але ж адчувальны ў музычным рытме ці колькасці
вершаваных складоў рух — несупынны, вечны, нескароны,
як тыя ногі танцораў, што выкідваюць дзівосныя каленцы
пры цалкам нерухомым корпусе і руках. Шатландцы



натхнялі глыбінёй і адначасова прастатой: нічога, акрамя
галоўнага. Шатландцу, падавалася Марыне, няцяжка
паміраць: ніякага шалупіння ў галаве, усё зразумела,
прымальна і цалкам лагічна. Менавіта гэтым ёй падабаўся
Бёрнс. Ніводнага непатрэбнага слова ці дэталі, толькі
галоўнае: яна пакахала, ён абяцаўся, яна прыйшла з дзіцём,
а ён здрадзіў, яна памерла, ён зразумеў. Увесь жыццёвы
расклад — як на далоні. Ну, што да ўкраінцаў, то тут
іншае. Такі стракаты, пярэсты, рознакаляровы свет, такая
прага да колеру і гуку, такое багацце знешняга,
прыцягнутага, нібы магнітам, да загадкавага ўнутранага,
такі клубок з эмоцый, жаданняў, адказнасцяў, уцёкаў і
вяртанняў — пакапайся як след у любой украінскай песні і
абавязкова знойдзеш там і свой колішні клопат, і сваю
запаветную мару.

Дарэчы, Мара — так Сямёнаў пачаў называць яе з таго
самага Дня Святога Патрыка, які яны адзначылі разам.

— Фу-у-у, — скрывілася Марына. — Ну гэта ж зусім
неяк празрыста. Танны нейкі прыёмчык, Сямёнаў.

— А хто сказаў, што я буду кадрыць цябе дарагімі? Я ж
бедны студэнт, які закахаўся ў багатую ледзі. Што я цябе,
дыямантамі пацешу? Дыямантаў, ведаеш, табе шмат хто
накупляе. А называць цябе Марай я першы прыдумаў.
Першы ж?

Багатая ледзі кіўнула — ну першы, так, — захуталася ў
пярэсты шалік — паўтара даляра на распродажы ў
Беластоку, і яны рушылі на канцэрт.

Раней святы адзначаліся па адной і той жа схеме.



Спачатку — той самы канцэрт у Доме прафсаюзаў, гэтым
разам — ужо шосты, самадзейнасці ў іх не менела, але
хараства і сваёй, звыклай, зразумелай прывабнасці ўсё ж
паболела. Вунь і балонікі злева тыя самыя, што ў мінулым
годзе, і вянок, толькі перавесілі злева направа, а як вырасла
гэтая даўганосая, якая танчыла сола ўжо два гады запар!
Зусім ужо дзяўчына на выданні! Потым сто грамаў каньячку
паблізу ў якой кавярні ці так, у Панікоўцы на лавачцы,
хаваючыся ад міліцыі, — і дадому, у інтэрнат, яшчэ па
каньячку і торцік. На Патрыка ніколі не напіваліся: па-
першае, пасля 23-га і 8-га і так было цяжка, а па-другое, не
хацелася псаваць канцэртны настрой. Гэтым разам інтэрната
ўжо не было, дзень назаўтра быў працоўны, кампанію
Марыне і Сямёнаву ніхто не склаў — магчыма, усё ж такі з
далікатнасці, а не па прычыне працоўнага дня. Таму і
каньяк, і торцік чакалі дома, на Ляўкова, у малюпасенькай
здымнай кватэрцы на чацвёртым паверсе. Не, Сямёнаў,
канешне, мог паехаць да сябе, але ж Марына ведала, што не
паедзе. Ці таму, што сапраўды хацеў да Марыны, ці таму,
што каньяк і торцік. А можа, у комплексе.

Лічылася, што яны жывуць разам — Марына і Сямёнаў.
Калі пасля выпускнога пачалася гонка па Мінску — знайсці
жыллё, абысці размеркаванне, напрасіцца хоць куды на
працу, сяброўкі нават не ўлічвалі Дамейку ў сваіх
раскладах здымаць кватэру ўтрох ці нават упяцёх. Па-
першае, нікому не хацелася кожны дзень бачыць Сямёнава,
тым больш па-сямейнаму — у майтках, а тое і без іх, ён бы
змог; па-другое, гэтая ягоная гвалтоўная беларускамоўнасць;



а патрэцяе, дзеля сяброўства можна і гэтага прыдурка
пацярпець, але ж перашкаджаць каханкам будаваць
адносіны — ну навошта? А будаваць было што, бо адносіны
былі надзвычай багатымі на падзеі.

Гэты Сямёнаў усё ж такі быў нейкі ненармальны.
Навошта Дамейка з ім звязалася, ніхто не разумеў. Але
амаль усе зайздросцілі: не зважаючы ні на што, абодва
выглядалі надзвычай ашчасліўленымі адно адным.
Насуперак усяму: шалёны тэмперамент Багдана быў, на
думку сябровак, невыносным. Сварыліся Дамейка з
Сямёнавым па тры разы на тыдзень, і кожны раз як апошні:
ён мог выскачыць з таксоўкі наўпрост на хаду, мог сысці ў
ноч без капейчыны ў кішэні і без надзеі на грамадскі
транспарт, мог знікнуць на тры дні, адключыўшы тэлефон
— карацей, гора. Дамейка, канешне, на факультэт не
бегала і пары не цікавала, але ж перажывала. Не праз тое,
што не вернецца — яна была ўпэўненая, што вернецца, а
праз тое, каб не зламаў дзе гэты бэйбус сваёй галавы. Ён
вяртаўся заўсёды не пазней трэцяга дня, з вінаватым
выглядам, якім-ніякім букецікам і абяцаннем мыць посуд
бліжэйшы тыдзень і зранку, і ўвечары. І мыў, прынамсі, у
першы дзень — дакладна. У гэтыя дні да новай сваркі
Сямёнава можна было прыкладаць да раны, любой, нават
гнойнай, і яна б гаілася, зажывала, пакрывалася найноўшай
шыкоўнай скурай. Аднойчы, у тое самае паслявыпускное
лета, пабачылі, як Сямёнаў выкладаў на пляжным пяску
каменьчыкамі «Марыначка каханая назаўсёды», і ўсе
дзяўчаты, якія былі сведкамі гэтага надта рамантычнага



ўчынку, разам падумалі: усё можна дараваць за такі надпіс,
літаральна ўсё.

Карацей кажучы, лічылася, што яны жывуць разам, але
два– тры дні з сямі Марына снедала і вячэрала ў адзіноце з
прычыны буйнага тэмпераменту і дрэннага характару
бойфрэнда. І яшчэ два Сямёнаў недзе бухаў, як гэта і
належыць студэнту другога курса філалагічнага
факультэта. Зразумела, Дамейка з ім не хадзіла: па-першае,
што рабіць у кампаніі нецвярозых малалетак аспірантцы
першага года навучання, а па-другое, ёй не падабаўся п’яны
Сямёнаў.

Ніхто ніколі не верыў Дамейцы, што яна не перажывае,
не злуецца, не крыўдуе. Але знешне так і было: яна не
перажывала, не злавалася і не крыўдавала. Якраз гэтай
парой яна — цалкам вытлумачальна — захапілася
беларушчынай, паступіла ў аспірантуру на кафедру
беларускай літаратуры, хоць пяць год да гэтага займалася
рускай, яе там падхапілі пад белы ручанькі і пачалі люляць
і выпешчваць, бо гадоў з пяць ужо ніхто ў
беларускамоўную навуку не ішоў.

Першыя два гады сваёй беларускамоўнай навукі
Марына потым заўсёды ўспамінала як найшчаслівейшыя ў
жыцці. Адчуванне таго, што да твайго прадмета можна
наўпрост, зараз, без аніякіх перашкод дакрануцца рукой,
павітацца на вуліцы, пабачыць у чарзе ў краме ці спаткаць
у кнігарні, для яе, рускамоўнай філалагіні, было
падарункам. На сваёй першай кафедры яна займалася
рускім пісьменнікам першай эміграцыі. Асецін Гайта



Газданаў, які нарадзіўся і вырас у Пецярбургу, прыйшоў у
літаратуру ў Парыжы, а потым працаваў у Мюнхене, быў
для яе нейкай навуковай умоўнасцю. Колькі яна
пералапаціла літаратуры, каб адчуць у ім ці ў яго раманах
нешта асаблівае, нешта сваё, з чым хацелася б дняваць і
начаваць у бібліятэках і за камп’ютарам... Але ж нічога не
знаходзілася, і яна адчувала, што дарэмна марнуе час.
Другаснасць яе асабістага літаратуразнаўства, гідрапоніка
яе назіранняў і высноў мучылі яе нават у снах. Што яна
ведала пра Гайта Газданава? Толькі тое, што распавёў,
знайшоў, падгледзеў нехта іншы.

А тут яна магла бачыць усю літаратуру на свае вочы.
Трэба — значыцца, сесці на маршрутку і апынуцца ў
Ігумене, прайсціся па вуліцах дзяцінства Марыі Мякоты.
Трэба — узяць курс на Мядзел і, не даехаўшы да Пастаў,
збочыць у Агароднікі Дубоўкі, а едучы назад, завітаць у
Сваткі Максіма Танка. Крок налева — архіў, крок направа —
бібліятэка. Сядзі, пішы. І жніво было — багатае, і жняцоў —
не ставала, як казаў Міхась Скобла, і жаць было прывольна і
шчасна, бо ніхто не перашкаджаў. Не вельмі цікавіліся,
праўда, але ж Дамейка той чужой цікавасці і не прагла.

Гэта было занадта цікавае і напружанае ўнутранае
жыццё, каб засяроджвацца на Сямёнавым. Так тлумачыла
Марына, адказваючы на прамыя і бессаромныя пытанні
сябровак. Але што там было на самой справе — не ведаў
ніхто. Дамейка была сапраўднай «ціхушніцай», зачыненай
на ўсе замкі ўсімі магчымымі ключамі.

Дарэчы, было зразумела, што пабудаваць сям’ю не



атрымаецца. Па-першае, Сямёнаву было дзевятнаццаць, а
Марыне — дваццаць два. Яму зарана, ёй жа ўжо хацелася б.
А, па-другое, з такімі сем’і не ствараюць, гэта Марына
ведала па ўласнай маці. Мяркуючы па ўсім, менавіта такім
быў яе бацька, якога яна памятала чалавекам-святам і які
аднойчы, калі Дамейка вучылася ў шостым класе, проста
знік.

Гэта тэма была для Марыны забароненай, і таму яна не
стала працягваць ланцужок успамінаў у дадзеным кірунку
— пераключацца яна навучылася ідэальна. Лепей вярнуцца
да Сямёнава. И тое не да ўсяго Сямёнава, а да яго часткі. Бо
хопіць пра рознае, будзем пра патрэбнае.

Размаўлялі паміж сабой яны, натуральна, па-беларуску.
Інакш з Сямёнавым было нельга. Марына не
супраціўлялася: было цікава, прыемна і прыгожа, а ў ложку
дык і наогул — ледзь не страчвала прытомнасць ад усіх
гэтых Багданавых «мая каханачка» і «пачакай крышачку,
зараз і я». Дарэчы, Марыну заўсёды здзіўляла, якія
непрыгожыя, грубыя словы існавалі ў беларусаў для назвы
самых пяшчотных частак цела: усе гэтыя «клубы», «сцёгны»
і «похвы» каго заўгодна расхалодзяць. Ці то беларусы спакон
веку не ўмелі займацца любошчамі інакш, як толькі на
сенавале над падсвінкамі, ці то сарамлівая шляхта не
пакінула нашчадкам сваю выкшталцоную эратычную
спадчыну, якая, без сумненняў, была, але, часам падавалася
Марыне, можа, таму і памірала мова, што не ўмела ласкава
суправаджаць каханне. Але ж Сямёнаў ніколі не карыстаўся
ані «клубамі», ані «сцёгнамі», ані «цыцкамі», тое, што ён



казаў ёй бясконцымі шчаслівымі начамі, было
наймілейшым у свеце. І раней, і потым Марыне даводзілася
чуць у сваім ложку і, вядома ж, рускую, і ангельскую, і
нават аднойчы французскую, але ж ніводная не была такой
гарачай, як беларуская мова Багдана Сямёнава.

Яе рускую мову ён ненавідзеў. Часам яго ажно
перасмыкала, калі яна заварочвала якую-небудзь асабліва
жорсткую канструкцыю са збегам зычных ці нізкай родных
склонаў. Ёй і самой хацелася з ім размаўляць на той самай
мове, якая раптам стала мовай кахання і неспатольнай
жарсці.

Яе першы раз па-беларуску здарыўся на чацвёртым
курсе і атрымаўся наогул анекдатычным.

Патэлефанавала сяброўка.
«Слухай, тутака адна кабета шукае рэпетытара для

дачкі, па беларускай мове» — «Э-э-э...» — «Ды там шосты
клас дзяўчынка, ты што, не выкладзеш ёй мову?» — «Ну-у-
у...» — «Пяць даляраў за 45 хвілін, а яна яшчэ разважае!»

І Дамейка пагадзілася.
Увесь тыдзень да першага занятку яна запіхвала ў

галаву родную мову. Прачытала два тамы Быкава і тры —
Караткевіча. Сцяўшы зубы, вывучыла на памяць аповед
Змітрака Бядулі пад сакраментальнай назвай «Пяць лыжак
заціркі». Прачытала перад люстэркам паэму Купалы
«Бандароўна», каб замацаваць маўленне. Мова ў галаву
ўваходзіла, але назад не выходзіла. Калі Марына адкрывала
свае рускамоўныя вусны, з іх вылятала толькі нешта
накшталт «э-э-э... менавіта... менавіта нешта... добры



дзень... да пабачэння... дзверы зачыняюцца... дзякуй за
ўвагу».

З рызыкай для інтэлекту Дамейка здабыла ў школьнай
бібліятэцы падручнік белмовы для шостага класа,
перагартала яго з першай старонкі да апошняй, а потым і ў
адваротным парадку, і паехала да дзяўчынкі.

— Ну, — бадзёра пачала яна занятак, — сёння мы з
табой пазнаёмімся і распавядзём адно аднаму, што мы
ведаем пра беларускую мову! Дарэчы, «пазнаёмімся» —
гэта якая часціна мовы?

Ёй падалося, што такі вытанчаны пераход ад балбатні
да лінгвістыкі, такі педагагічны кульбіт стварае атмасферу
крэатыву і супрацоўніцтва. Але вучаніца так не лічыла.
Яна глядзела на настаўніцу лупатымі вачыма, дзе нібы
павіслі нарачанскія туманы.

— Ну? Не памятаеш? Ну паразважай!
Марына з жахам зразумела, што прыгожае, красамоўнае

беларускае «дзеяслоў» заблукала недзе ў падсвядомасці, а з
языка саслізнуў голенькі рускі адпаведнік:

— Канешне — глагол! — радасна ўздзела яна рукі ўгору.
Дзяўчынка неяк дзіўна здрыганулася. Марыне зрабілася
няёмка. Здаецца, гэта гучала не вельмі па-беларуску...
Глагол... Нешта было не тое, але што?

— Так, Наста, запішам: паўтарыць часціны мовы!
Наста паслухмяна схілілася над сшыткам і пачала

пісаць. Раптам яна падняла галаву і запытала ціхім голасам:
— А нам задалі... Гэта... Ну... Ну гэта... «па-за гарой»...

«Па-за» — гэта якая часціна мовы?



Марына пахаладзела і скамянела. Па-за... Па-за...
Божачкі ж мае... А па-руску ж гэта — якая часціна? О вялікі і
магутны, на каго ж ты мяне пакінуў!

— А вось якраз і... (ёй хацелася сказать «выяснишь», але
ж яна не ведала, як гэта будзе па-беларуску)... якраз і...
якраз і... ну, гэта самае... Паўторыш!

Паўторыш... Нейкі незразумелы «паўторыш» заскокаў
па пакоі, як гарэза-дамавічок. На галаве гэтага «паўторыша»
калыхаўся руды віхор, ён пазіраў на Марыну з пагардлівай
усмешкай і круціў пальцам ля скроні. У гэты момант яна
вырашыла грошай за першы занятак не браць.

— Ну, Наста, а зараз паглядзім, як ты памятаеш знакі
прыпынку! Наста змрочна нахілілася над сшыткам.

— Запісвай! Э-э-э... Э-э-э...
На практыцы, якую Марына праходзіла на другім

курсе, яна прызвычаілася прыклады для разбору
прыдумваць адразу, арыентуючыся на ход урока і патрэбы
вучняў. Гэтыя яе рускія прыклады заўсёды былі цікавымі,
вясёлымі і актуальнымі для аўдыторыі. Але ж у выпадку з
беларускай мовай яна забылася, што зараз ёй банальна не
хопіць слоўнікавага запасу!

— Э-э-э... Запісвай, Настачка...
Наста амаль дзяўбнула носам сшытак... Марына

ліхаманкава перабірала пяць нейкіх выпадковых беларускіх
слоў, якія няўцямна шапацелі ў галаве, як асеннія лісты на
чыстых мінскіх вуліцах...

— Э-э-э... Пішы!
Дамейка зрабіла апошнія высілкі, напружылася,



заплюшчыла вочы і выдала:
— Нечаканае «хэндэ-хох» прымусіла партызана выйсці

з-за кустоў!
Наста падняла на яе вочы. У іх стаялі слёзы. Туманы

рыхтаваліся праліцца дажджом.
— Пішы, Настачка! Нечаканае... хэндэ-хох...

прымусіла... Дарэчы, «прымусіла» — якая часціна мовы?
Наста навалілася на стол і прастагнала:
— Глагол?
Колькі раз Сямёнаў рагатаў да колікаў, калі чуў гэты

аповед! Карацей, спачатку Марына мэкала і пэкала, лупіла
на трасянцы, потым у адзін момант у галаве нешта
пераключылася, яна пачала бачыць беларускамоўныя сны
— і стала лягчэй. Потым неяк само сабой пайшло: яна нават
не заўважыла, як стала карыстацца мовай у краме, на
прыпынках, у паліклініцы, часам пераходзячы на рускую,
змешвала мовы ў сяброўскіх размовах, якіх станавілася ўсё
менш і менш — людзі працавалі, стваралі сем’і, нараджалі
дзяцей, жылі нейкім сваім жыццём, у якім Марыне не было
месца, ды яна і не шукала яго, занурыўшыся ў кватэрку-
маламерку са сваім неўтаймаваным Сямёнавым.

Такім чынам, да другога агульнага з Багданам Дня
Святога Патрыка Марына падыходзіла ўжо той самай
надзейна зачыненай ад знешняга свету, непахіснай і
ўраўнаважанай Дамейкай, якая праз дваццаць год будзе
сядзець у шыкоўным офісе на беразе акіяна і цвёрдым
голасам канстатаваць: «Яна памерла».

Цяпер Сямёнаў бязвылазна жыў у Марыны некалькі



тыдняў. Не піў, чытаў запойна Барадуліна, нешта
канспектаваў, рыфмаваў, яны вялі культуралагічныя
размовы, гатавалі шыкоўныя вячэры на дваіх, прагульваліся
па няўтульным, але абжытым праспекце Жукоўскага,
куплялі на Чэрвенскім нейкае таннае печыва, якое надта ж
любілі абое, і бавілі час у звыклым, знаёмым і ад таго
асабліва пяшчотным каханні. Ён чамусьці забіў на
ўніверсітэт, аргументуючы тым, што да першых залікаў
было яшчэ як да поўні пешшу, і ўгнездаваўся ў зацішнай і
схоўнай кватэрцы побач з Марай. Часам, канешне, Марыне
падавалася, што гэта — следства ягонай стомы ад
безграшовага і шалапутнага студэнцкага жыцця, бо на
Ляўкова заўсёды кармілі, бавілі інтэлектуальнымі размовамі
і дазвалялі яшчэ сёе-тое з жыццёвых прыемнасцяў, але ж ёй
было добра з ім, а яму, відавочна, добра побач з ёю.

Гэта потым ужо Марына ўспомніла, што Сямёнаў раз-
пораз адрываўся ад сваіх папер і неяк незвычайна, сур’ёзна і
нібы з дакорам глядзеў на яе. Але ж у Дамейкі не было
звычкі расшыфроўваць кожны позірк Сямёнава.

— Вось ірландцы, напрыклад... — яны ішлі пешшу да
Дома прафсаюзаў, было вільготна і нават мокра, але ж
адчувалася вясна. — Яны ж амаль як мы. Колькі з іх
карыстаюцца сваім гэльскім? Пяцьдзясят тысяч? І тыя —
вяскоўцы? Ну, эліта яшчэ. Самыя вядомыя ў свеце —
англамоўныя Свіфт, Шоу, Уайльд, Джойс. А ірландская
культура — ёсць, і яе ведаюць у свеце, і шануюць, і
Патрыка ірландскага мы ведаем лепей за сваю Ефрасінню.
Дзе ў нас Дзень Святой Ефрасінні? Хіба што ў святцах. Дзе



ірландскія дзеці, якія ў яе гонар танчаць у якіх-небудзь
іншых сталіцах? Ці нават у нашай сталіцы? Дык, мо, справа
не ў мове?

— Слухай, ну што ты так спрашчаеш. Ну бывае, што
на мове не размаўляюць — па розных прычынах, але ж
нацыя існуе, толькі калі мова ёсць. Няхай сабе ў карыстанні
элітай — ну дык а хто культуру робіць? Эліта ж. Астатняе
быдла і так, і гэтак — гумус для эліты.

— Я не пра тое, хаця адносна быдла ты не маеш рацыі.
Я пра тое, чаму ірландцы таксама губляюць мову, але ж не
губляюць культуры, а мы бачым паратунак культуры
менавіта ў мове. Вунь у той жа Ірландыі адзін з дыялектаў
ужо афіцыйна мёртвы, і як гэта паўплывала на сусветны
імідж ірландскай культуры? Ніяк. Я ўпэўнена, што палова
сённяшняй залы ведаць не ведае пра ірландскую мову
наогул і лічыць, што ў Дубліне размаўляюць паангельску.
Там так і размаўляюць. Пяцьдзясят тысяч тых, хто
паўсядзённа карыстаецца ірландскай, і яшчэ менш тых, хто
размаўляе на ёй змалку. І нічога. Мо, і нам не варта біцца?

— Дык яны ж б’юцца, — раздражнёна буркнуў
Сямёнаў.

— І навошта?
— Слухай, Мара. Ты, Мара, нічога пра Ірландыю не

ведаеш. Чытала дзве старонкі пра іх літаратуру і адну —
пра мову. І бярэшся разважаць. Ты і пра нас нічога не
ведаеш. Сваю аспіранцкую лухту толькі. Перш чым рабіць
нейкія высновы, трэба пацікавіцца: а як, а чаму, а што, а
дзе? А ты прывыкла: хватанула там слоўца, там два — і



прамаўляеш. Я не буду зараз спрачацца з табой. Мы не
роўныя.

— Ты вышэй.
— Я вышэй.
Марына змоўкла. Яны ішлі, узяўшыся за рукі, знешне

нічога быццам не змянілася. Але да самага Дома
прафсаюзаў дайшлі моўчкі. І тут звычайная ўпэўненасць
Дамейкі ў тым, што Сямёнаў нікуды не дзенецца, змянілася
на такую ж упэўненасць у тым, што больш яна яго не
пабачыць.

Марына ведала, што так бывае. Без аніякай прычыны.
Пасярод звычайнай гутаркі. І канец. Менавіта так у яе
чамусьці было заўсёды. Ні апошняга скандалу, ні размовы,
ні якой значнай прычыны. Проста раз — і няма. Так сышоў
Міцяй, неблагі хлопец, з якім яны сустракаліся на другім
курсе, так знік Дэн, доўгавалосы прыгажун з геафака, з якім
нават жылі з год у ягоным вечна пустым пакоі суседняга
інтэрната. Па яе ўспамінах, так знік і бацька: проста
ўнутраная чаша цярпення яго перапоўнілася — і ён сышоў,
звыкла трымаючы ў берагах тое, што перапаўняла. Сышоў
ледзь не на пальчыках, ціха, моўчкі, каб не парасплюхваць.
Што адбылося паміж маткай і бацькам, яна не ведала, як і
не ведала, што стане апошняй кропляй для Сямёнава і што
наогул з Марынінай існасці будзе ліцца ў гэтую
небяспечную чашу.

«Хутчэй за ўсё, — думала Мара, — усе мужчыны свету
так сыходзілі б ад сваіх жанчын, калі б жанчыны ім
дазвалялі, бо ўсе гэтыя развітальныя сваркі і высвятленне



адносінаў заўсёды былі жаночай ініцыятывай. А няма
ініцыятывы — ну і дзякуй богу».

Яна сядзела ў зале, паступова напаўняючыся холадам
прадчування, які ішоў аднекуль знізу, з прамоклых ног.
Спярша занылі пальцы, потым — каленкі, потым
непрыемна спусцела і закруціла ў жываце, дайшло да
сэрца. Паднялося вышэй і стала камяком у горле. Сямёнаў
сядзеў побач, як звычайна, падскокваў, круціўся, нешта
мармытаў сабе пад нос, азіраўся навокал, але калі раней ён
рабіў гэта праз неўтаймаваны тэмперамент, зараз, адчувала
Мара, ён проста ледзь трываў побач з ёй. Нешта
раскручвалася ў ягонай галаве, нейкая спружына
раздражнення і незадавальнення, і чым шчыльней яна
наматвала кругі, тым больш няўтульна было Сямёнаву.

Дзеці скакалі па сцэне, уздымаючы галенастыя ногі, у
салісткі былі бачныя чорныя карані з-пад рудых валасоў,
пафарбаваных, відаць, хной, бо ці можна дзецям
сапраўдную фарбу? Адзін з балонікаў лопнуў, і Марына
падумала: «Цьфу, як сімвалічна».

Яны выйшлі на вуліцу.
— Ну, бывай, Мара. Я сёння ў інтэрнат. Бяры таксоўку.

Праважаць не буду — не паспею, зачыняць дзверы, сёння
дзяжурыць Піначэт, ты ж памятаеш, яна не пускае.

— А як наконт паслязаўтра на Чэрвенскі? Мы ж
збіраліся за джынсамі табе, у мяне ж стыпендыя...

Колькі гадоў пасля Дамейка гатовая была адкусіць сабе
язык за гэтую няшчасную, ганебную, вартую жалю і
відавочную спробу шантажу!



Сямёнаў перасмыкнуўся.
— Не, буду заняты, ледзі. Лепей на гэтыя грошы зайдзі

ў «Мілавіцу». А то ты са мной неяк пазнасілася.
Гэтай фразы Дамейка не магла дараваць Сямёнаву

шмат гадоў. Ды што там — яна і сёння не магла яму
дараваць менавіта яе. Усё даравала, акрамя «Мілавіцы».

Яна ішла дамоў адна, па пустым, сырым праспекце, і
любімыя ГУМ, «Лакамка» і Цэнтральная кнігарня глядзелі
на яе вільготнымі ад бясконцай спагады вачыма. У Мінску
чамусьці занадта рана спыняецца жыццё праспекта, і няма
больш прыдатнага месца, каб адчуць сваю татальную
адзіноту халоднай сакавіцкай ноччу, чым адрэзак шляху ад
Кастрычніцкай да паштамта. На праспекце Скарыны і
думалася па-скарынаўску: «Звяры, што блукаюць у пушчы,
ад нараджэння ведаюць сховы свае, птушкі, што лётаюць у
паветры, помняць гнёзды свае, рыбы, што плаваюць у моры
і ў рэках, чуюць віры свае, пчолы бароняць вуллі свае» — і
толькі людзі часам валакуцца пустым праспектам без
усялякага жадання вяртацца ў раскіданае гняздо.

«Заўтра прылятуць буслы, — чамусьці падумалася
тады Дамейцы. — Заўтра прылятуць буслы. Я ім усё
раскажу».

З буськамі я знаёмая даволі блізка. У маім жыцці іх
было даволі багата.

Першае, што я пра іх памятаю, — мы стаім ля вішні,
задраўшы галовы да неба, і крычым што ёсць моцы: «Бусел,
бусел, кінь калоду на харошую пагоду!» Па праўдзе,



надвор’е і так не крыўдзіць, чэрвень, спёка, нават Днепр
цёплы, па пяску хадзіць немагчыма, але ж калі, пабачыўшы
буську, не крыкнуць наконт калоды — ён можа падумаць,
што мы яго не заўважылі, а гэта тое самае, што не павітацца
з цёткай Маняй, калі яна заходзіць да нас у хату.
Катастрофа.

Не, лаяцца ніхто не будзе. І натацый чытаць ніхто не
стане. Наогул невядома, што будзе, бо мы ніводнага разу не
дазвалялі сабе такога свавольства, хаця па гарадской звычцы
і не адразу ўспаміналі, што вітацца патрэбна з кожным,
кожным, кожным, хто ідзе насустрач, побач, наводдаль,
сядзіць на лавачцы, едзе на лісапедзе ці трусіць на кані.
Бывала, што і ў спіну якой бабульцы ці дзядку крычалі:
«Здрастуйця!» —знарок з бабуліным акцэнтам, на
ўнорыцкай трасянцы, каб чулі, што мы свае, проста яшчэ
дрэнна арыентуемся.

Таму і буську трэба вітаць, кожнага, бо ўсе яны свае,
унорыцкія.

Першая сям’я жыве на слупе на пачатку вёскі. Так,
Унорыца пачынаецца не крыжом, а слупом, і на ім кола, а
на коле — буслянка, а ў ёй буслы. Колькі сябе памятаю,
столькі там — буслянка і буслы. Між іншым, заўсёды
чамусьці зразумела, хто з іх тата, хто з іх мама, а хто
бусляняты. Вязуць цябе такога, яшчэ па-гарадскому
чысценькага і адпрасаванага, яшчэ з выбухным «г», яшчэ
«маянэз» «манаэзам» называць не пачаў, у дзядзькавых
«Жыгулях», трынаццаць кіламетраў ад Рэчыцы па старой
светлагорскай трасе, а ты ўжо і гутарку падтрымліваць не


