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Лета, каля дзесяці гадзін раніцы, а ў кабінеце хірурга
14-й Мінскай клінічнай бальніцы Стэльмаха гарэла святло
— на дварэ з самай ночы сеяўся цёмны, халодны дождж...

Кабінет знаходзіўся на першым паверсе старога, з
тоўстымі сценамі і маленькімі, нізкімі вокнамі будынка,
таму добра было чутно, як вада патокам бяжыць па
асфальтавай дарожцы і сцякае ў люк пад акном. Па шыбах
паўзлі звілістыя кроплі, у адчыненую фортку з двара
залятала халодная імжа, і, здавалася, нават старыя клёны ў
бальнічным дворыку, на які глядзела адзінае акно кабінета,
неяк пагорбіліся, апусцілі пад гэтай няспыннай макрэчай
рукі-галіны і ўжо самі не вераць, што цяпер — самае лета,
ліпень, стаміліся чакаць лагоднага сонца і сабраліся толькі
жаўцець і пакрысе засынаць...

Усярэдзіне кабінет быў утульны і невялікі: два сталы,
паміж сталамі — высокая бальнічная шафа-сервант, збоку
каля дзвярэй, у кутку, умывальнік, насупраць сталоў, каля
сцяны, абкладзенай ад падлогі на метр кафельнай пліткаю,
— кушэтка, два крэслы; ад дзвярэй да акна — дарожка,
зашорганая нагамі так, што ні колеру, ні ўзору вызначыць
немагчыма... Сам Стэльмах, Іван Змітравіч яго звалі, у
белым пакамечаным халаце, тоўсты, вялікі, у акулярах, з



сівой шчоткай жорсткіх нават на выгляд валасоў, сядзеў за
сталом, што бліжэй да акна, і пераглядаў карткі хворых;
другі, асістэнт Стэльмаха, нядаўні выпускнік медыцынскага
інстытута Яўген Вінярскі, стаяў побач і курыў у адчыненую
фортку. Гэта быў высокі прыгожы хлопец гадоў дваццаці
васьмі, падобны тварам да дзяўчыны — тым больш
падобны, што доўгія чорныя валасы ў яго былі гладка
зачэсаны і на патыліцы перацягнуты гумкаю. На ім таксама
быў белы халат, і калі Вінярскі паварочваў галаву, чорная
дзявочая каса матлялася па белых плячах. Ён курыў, пасля
кожнай зацяжкі падносячы цыгарэту да меднай попелкі-
чарапашкі» і збіваючы попел доўгім указальным пальцам з
дагледжаным, акуратна падпіленым ружовым пазногцем —
па адных гэтых яго пальцах з пазногцямі можна было
заключыць, з якой ён сям’і, як выхаваны, як гадаваўся, як
жыве і чым цікавіцца цяпер.

Раз-пораз Вінярскі кідаў позіркі на старога доктара, які
блізарука нагінаўся над сталом, выстаўляючы сваю галаву-
вожык, — і тады ў вачах у Вінярскага ўспыхвала нейкае
блюзнерства, нават пагарда. Ен адварочваўся і глядзеў на
мокры двор, на клёны, на жоўта-брудную ад дажджу сцяну
суседняга корпуса, дзе быў задні пад’езд клінічнай сталоўкі
— і тады яго вочы неяк патухалі і ў іх чытаўся сум, нуда
чалавека, якому абрыдла ўсё гэта даўно і надоўга. Вось пад
акном праехаў, нібы праплыў, зялёны пашарпаны «рафік»,
рассякаючы коламі паток вады на асфальце, завярнуў і
спыніўся каля сталоўкі; з яго выскачылі два мужчыны ў сініх
халатах, адзін расчыніў дзверы, падпёр цаглінаю, і



мужчыны хутка, горбячыся, пачалі заносіць у дзверы белыя
сталёвыя падносы з курамі, булкамі, хлебам, скрынкі з
малочнымі пляшкамі... Усё гэта мачыў дождж. Вінярскі нібы
ўбачыў гэтую сталоўку — у паўпадвале, з цёмным,
пазадзіратым на швах лінолеумам доўгая заля з нізкай
столлю, дзе нават у сонечны дзень заўсёды гараць лямпачкі
і ўсё адно цёмна, дзе на сталах — алюмініевыя аблезлыя
міскі, такія ж лыжкі і нават людзі за гэтымі сталамі здаюцца
нейкімі бляклымі і аблезлымі, як міскі, з якіх ядуць, —
уявіў, і ў яго раптам аж занылі зубы, аж прабегла пад
языком аскома і чамусьці забалеў указальны палец —
уявілася, што ён здзірае з гэтага пальца аб шкло пазногаць.
Вінярскі нават паклаў палец у рот і прыкусіў пазногаць.
Калі перастала балець, ён павярнуўся і пачаў разглядаць
Стэльмаха, нібы першы раз бачыў.

«А ён тут усё жыццё! Сядзіць, глядзіць на гэтыя сцены,
на гэты падвал-сталоўку, есць з алюмініевай міскі — і хоць
бы што!» — з нечаканым раздражненнем падумаў Вінярскі.

Іван Змітравіч сядзеў, глядзеў у кніжку з пажоўклымі
старонкамі, трошкі нахіліўшы галаву да акна, і Вінярскаму
быў відаць сівы пушок, якім кучаравілася ўся доктарава
тоўстая шыя, які лез аж пад зацёрты, нясвежы каўнер халата
і, відаць, рос і на плячах, грудзях... Бачылася вуха, з якога
тырчэў такі ж сівы пух, нават не сівы, а з нейкай
пажоўкласцю. «I такая гадзюка спала некалі — ці мо нават і
цяпер спіць? — з жанчынаю, мае дзяцей... Няўжо і ён некалі
жыў, як і я жыву, быў малады, пра нешта марыў?..» —
думаў Вінярскі, разглядаючы старога хірурга.



Стэльмаха ён не палюбіў адразу ж, з першай сустрэчы.
Прычын, каб не любіць, было хоць адбаўляй: Іван
Змітравіч быў неахайны, рассеяны, сквапны, абедаў у
клінічнай сталоўцы і ўмудраўся перабівацца малочным
супам з алюмініевай міскі і шклянкай кефіру з чорным
хлебам; апранаўся заўсёды ў нязменны карычневы касцюм,
у якім два гузікі былі прышыты белымі ніткамі, з дня ў
дзень у адну і тую ж цёмную кашулю (цёмнае з
карычневым!), без гальштука, на нагах адны і тыя ж,
нячышчаныя, з пакрыўленымі, збітымі абцасамі чаравікі...
Іван Змітравіч ні пра што не здагадваўся, ён паважаў
Вінярскага, стараўся паддобрыцца да яго, раіўся ва ўсім —
быццам не ён, а Вінярскі за яго быў старэйшы ў два разы.
Але маладому доктару гэтая добрасць была асабліва
непрыемная.

Стэльмах быў вечна заклапочаны, часта замаўкаў сярод
размовы, абарваўшы сказ, і думаў штосьці. Разоў колькі
пасля такіх нечаканых паўз ён, наморшчыўшы лоб,
пакусваючы вусны, загадкава пазіраў на Вінярскага, потым
пытаўся, ці ўмее ён захоўваць тайны. Вінярскі, не жадаючы
слухаць ніякіх споведзей, адмахваўся, казаў, што няма часу,
альбо проста дэманстратыўна паварочваўся і пачынаў
насвістваць. Стэльмах замаўкаў, але дзён праз колькі,
рассеяны, забываўся і зноў пытаў, ці ўмее Вінярскі маўчаць,
і зноў узнаўлялася спроба споведзі, і зноў адмахваўся
малады хірург.

Магчыма, калі б Вінярскі меўся застацца ў гэтай клініцы
надоўга, калі б была патрэба неяк выслужыцца ці, скажам,



«падседзець» Стэльмаха, ён так бесцырымонна сябе не
паводзіў бы. Але ён быў упэўнены, што ён тут — чалавек
часовы. У яго былі зусім іншыя планы.

Іван Змітравіч перагортваў, адкладаў убок тоўстыя
кніжачкі з белымі і пажоўклымі старонкамі, углядаўся ў
паперкі аналізаў, перачытваў па некалькі разоў заключэнні,
але рабіў гэта чыста машынальна. Калі б яго зараз спытаць,
нашто ён гэта робіць, якая карысць з такога яго чытання, ён,
хутчэй за ўсё, нічога не змог бы адказаць і толькі развёў бы
рукамі. Радасць перапаўняла яго і перашкаджала
засяродзіцца. Сёння ён тут апошні дзень, заўтра — у
адпачынак, але не гэта... Не адно гэта! Урэшце ён
прагартаў апошнюю кніжачку, ляпнуў ёю па стале
(Вінярскаму здалося, што ад кніжачкі ва ўсе бакі паляцеў
жоўты пыл), зняў акуляры з тоўстымі лінзамі, пацёр
стомленыя вочы і глянуў на маладога доктара. Вінярскі
адвярнуўся.

— А дай і мне курнуць! — папрасіў Стэльмах і
засмяяўся. — Дай, сёння я сабе дазваляю!

Вінярскі паморшчыўся — цыгарэты былі амерыканскія,
дарагія, але дастаў з пляскатага пачка прыгожую цыгарэту з
залатым абадком.

— На.
Яны былі на ты, Стэльмах так захацеў. Вінярскі

чыркнуў запальнічкай, Стэльмах няўмела пацягнуў разы
два і вінавата засмяяўся. З непрывычкі ў яго закружылася
галава і, як чамусьці заўсёды апошнімі днямі, неяк ня-
добра, сур’ёзна неяк зашчымела сэрца.



Накурыўся?
Жэня, — сказаў Іван Змітравіч, паціраючы сэрца,

блізарука ўглядаючыся ў маладога ўрача, — я да цябе за
гэты год прывык. Ты мне як родны сын.

— Рады за цябе.
«Зараз пачне спавядацца», — падумаў Вінярскі.
Але Іван Змітравіч памаўчаў, узяў са стоса верхнюю

кніжачку, разгарнуў, адсунуў на даўжыню рукі, гучна, па
складах прачытаў:

О-те-кание ко-неч-ности! — і зноў ціха затросся ад
смеху.

Што ты хіхікаеш, як... малады казёл? — груба сказаў
Вінярскі.

Іван Змітравіч ніколькі не пакрыўдзіўся. Ён устаў —
быў даволі высокага росту, паварушыў плячыма,
размінаючыся, ступіў да Вінярскага і прыабняў яго за
плечы.

— Эх, Жэня... Здаецца, каб было не пяцьдзесят сем
гадоў, а трохі больш за дваццаць, як табе, — сапраўды,
выбег бы зараз на двор, пад гэты дождж, і скакаў бы, як
малады казёл, па мокрай траве...

Вінярскага проста абдало рэзкім ранішнім мужчынскім
пахам з рота; ён бесцырымонна скінуў са сваіх плячэй
чужыя рукі, адышоў і сеў за свой стол.

— Ты мне як сын, — паўтараў Іван Змітравіч, нічога не
заўважаючы. — Я паважаю цябе, я ж бачу, што ты ў дзесяць
разоў разумнейшы за мяне. Я хачу табе штосьці расказаць...

У дзверы нясмела пастукалі, і прасунулася нечая



галава.
— Ну, што там? Што? — рэзка крыкнуў Стэльмах.

Галава знікла.
— Ты помніш маю Мілу? — спытаў Іван Змітравіч,

зрабіўшыся зноў самім сабою — добрым і мяккім. —
Помніш, вясной прыходзіла сюды, у кабінет, я вас знаёміў
яшчэ?

Вінярскі паціснуў плячыма — мала хто сюды
прыходзіць і мала з кім яго знаёмяць!

Слухай, давай на абход збірацца, — сказаў ён,
паказваючы, што і на гэты раз не збіраецца выслухоўваць
ніякія споведзі.

Які абход?! Толькі дзевяць гадзін!
Значыць, у мяне гадзіннік спяшаецца, — спакойна

схлусіў Вінярскі.
Як жа ты не запомніў Мілу? А яшчэ малады хлопец...

Такую дзяўчыну не запомніць! — з мяккім дакорам пачаў
ушчуваць Стэльмах. Відаць, сёння ён цвёрда вырашыў
выгаварыцца. — Красуня, разумніца, у гэтым годзе
скончыла школу, з медалём... Гэта я пра старэйшую сваю,
Мілу. Нядаўна пад стол бегала, не паспелі аглянуцца —
ужо нявеста! I ведаеш, хто жаніх? Ніколі не ўгадаеш!

Я і гадаць не буду.
Помніш, у тым годзе ў нас хлопец ляжаў? У чацвёртай

палаце? Такі малады, белы, гаварыў па-беларуску? Усе
яшчэ здзіўляліся...

Мала іх у нас ляжала і ляжыць, — сказаў Вінярскі, хоць,
сапраўды, нешта смутна прыгадалася.



Ну-у, Жэня... Хай я, стары, магу забывацца, а ты —
светлая галава, залатыя рукі... Дык вось гэты хлопец і ёсць
яе жаніх. Вось як жыццё можа закруціць! Не ведаю, чым ён
мне спадабаўся, але ён мне — як сын родны (Стэльмах,
было падобна, забыўся, што толькі што называў родным
сынам Вінярскага). Светлая галава, я табе скажу. Не
паверыш, але ён — пісьменнік, піша і друкуецца ў
часопісах.

II

— Усё было б добра, каб не... Справа ў тым, што ні яе
жаніх, ні сама Мілачка нават не здагадваюцца, што ў
Мілачкі рэдкая, небяспечная хвароба. (Стэльмах памаўчаў і
сказаў па-латыні назву.) Уратаваць яе можа толькі аперацыя.
Хваробу вызначылі даўно, калі Мілачцы толькі споўнілася
сем гадоў, і трэба было весці яе ў школу. Перад гэтым
трэба было прайсці поўны медыцынскі агляд. Вядома, я
павёў яе не ў паліклініку, а да самога Барыса Іосіфавіча, у
кардыялагічны цэнтр. Страшна ўспомніць, што са мной
зрабілася, калі я пачуў... Спачатку мяне ад адчаю проста
захліснула злосць, я ледзь не кінуўся на Барыса Іосіфавіча з
кулакамі, крычаў, што ён — не доктар, што, перш чым
ставіць такія дыягназы, хай навучыцца разбірацца ў
звычайных аналізах... Потым мне, здароваму
саракагадоваму мужчыну, стала блага, і мяне адпойвалі
карвалолам і давалі нашатыр пад нос. Калі я апрытомнеў,
Барыс Іосіфавіч, які за ўвесь час, пакуль я на яго крычаў, не



прамовіў ні слова, ціхім і вінаватым голасам паўтарыў
страшны дыягназ. «Колькі з такой хваробаю жывуць?» —
вымучыў я з сябе, вымучыў словы, якія столькі разоў
даводзілася чуць мне самому і да якіх я быў абыякавы,
буркаў звычайна, што такіх пытанняў задаваць нельга, што
гэта справа не вашая, а дактароў і таму падобнае. Цяпер я
баяўся пачуць такі ж самы, халодна-дзяжурны, адказ ад
Барыса Іосіфавіча. Але ён сказаў: «Калі нармальная
псіхалагічная абстаноўка — можа пражыць доўгі век. Калі ж,
не дай Бог, пачнуцца нейкія нервовыя зрывы, стрэсы... Вы
самі доктар і павінны разумець, што канкрэтна вам ніхто
нічога не скажа. Дзяўчынцы патрэбна аперацыя. Але яе
можна рабіць толькі пасля паўналецця вашай дачкі. Ад вас
залежыць, каб да гэтага часу дзяўчынка ні пра што не
здагадвалася, каб яна проста жыла, як і ўсе дзеці, і лічыла
сябе такой, як і ўсе». Барыс Іосіфавіч адразу папярэдзіў, што
тут, у Саюзе, пра такую аперацыю няма чаго і думаць. Яе
нідзе тут не зробяць. Але мяне гэта не спалохала. Для мяне
тады, пасля ўсяго пачутага, і гэты праменьчык надзеі быў
шчасцем. Ды я, думаў я тады, на каленях гатоў паўзці ў
тую праклятую Маскву; я дастукаюся ў любыя дубовыя
дзверы, буду прасіць, маліць, прыніжацца, змагу расчуліць,
давесці да слёз любога медналобага чыноўніка... Я даб’юся
дазволу на аперацыю за мяжою! — думаў я. Мілачка
сядзела на калідоры, на канапе каля дзвярэй, падабраўшы
ножкі, і глядзела перад сабой сур’ёзна, нібы пра ўсё
здагадвалася. Я схапіў яе і пачаў усю зацалоўваць, і гэтыя
ножкі, а яна стала ўсхліпваць ад страху і вырывацца... Барыс



Іосіфавіч, які таксама выйшаў на калідор і глядзеў на нас,
адвёў мяне ўбок і зноў нагадаў, каб ні ў якім разе не пужаў
дзіця. Ізноў голас у яго быў вінаваты, і ён стараўся не
глядзець мне ў вочы. Тады я яшчэ не разумеў чаму. Доктар
прадбачыў, што мяне чакае наперадзе.

З таго дня асабістае жыццё для мяне скончылася. Я
матаўся па некалькі разоў на год у Маскву, Ленінград,
званіў, дабіваўся прыёмаў, даваў хабары, пісаў лісты...
словам, прайшоў праз усе тыя этапы, якія ўявіў сабе, калі
пачуў ад Барыса Іосіфавіча пра сваё гора. Самае галоўнае,
што я быў адзінокі, мне даводзілася трымаць усё гэта ў
тайне нават ад жонкі. За сябе я быў упэўнены, а за яе
баяўся. Вядома, я збіраўся ёй пра ўсё расказаць, але толькі
тады, калі сам ужо нечага даб’юся; тады і аб’яўлю — так і
так, Мілачка хворая, але нічога страшнага, вось дазвол на
аперацыю за мяжою... Аднак жонка адразу западозрыла
нешта няладнае. Пачала рабіць мне сцэны, даймаць
роспытамі — дзе прападаю, чаму стаў такі неакуратны,
няўважны, абнасіўся, нічым не цікаўлюся, куды пачалі
знікаць грошы, чаму я пачаў стагнаць па начах і нават у сне
некага аб нечым прасіць?.. Я маўчаў, яна плакала, і я ўжо
бачыў, што яна пачынае ненавідзець мяне. Але вось
урэшце, шчаслівым летнім ранкам, дазвол быў атрыманы.
Я цалаваў гэты шэры казённы бланк, танцаваў вакол яго,
сто разоў перачытваў скупыя словы — «Выезд разрешаем,
если располагаете средства»; потым супакоіўся, і раптам да
мяне дайшло. «Располагаете средства»!.. За гэты час я
праездзіў, растраціў на тэлеграмы, перамовы, на заказныя



лісты, на хабары ўсе тыя невялікія зберажэнні, што ў нас
былі. Але праз хвіліну я ўзяў сябе ў рукі, і пачаўся новы
віток. Яшчэ перад гэтым я паслаў ліст у адну з лепшых
замежных клінік, і недзе праз тыдзень пасля маскоўскага
бланка прыйшоў ліст з Еўропы: мне пісалі, што згодныя
зрабіць такую аперацыю, і называлі суму ў далярах. Гэта
была каласальная, астранамічная для мяне сума! Ад тысяч
мёртвых паперак залежала, будзе жыць ці не белагаловае,
разумнае, жывое, прыгожае стварэнне — з рукамі, нагамі,
сінімі вачыма, якое магло б выйсці замуж, ашчаслівіць
некага, нараджаць дзяцей...

Але трэба было дзейнічаць. Гэта быў ужо апошні этап.
У адзін з вечароў я рашыўся: расказаў пра ўсё жонцы.
Неверагодна, але калі ўсё выяснілася, яна, бедная, абняла
мяне і заплакала... ад радасці! Яна называла мяне самым
лепшым у свеце мужам і бацькам... Гэта надало мне новыя
сілы.

Як мы збіралі, як ашчаджалі кожную капейку!.. Як я
часамі проста ўпадаў у адчай, бачачы, што вакол
раскідваюцца направа і налева без усялякай, як мне
здавалася, карысці дзесяткі, сотні, тысячы, а цяпер — і
мільёны!.. Страшна ўспомніць, але разоў колькі я на
поўным сур’ёзе абдумваў, дзе б украсці, каго б
абрабаваць... I толькі жонка суцяшала мяне, падбадзёрвала,
памагала перабыць такія хвіліны.

I вось учора, калі мне выплацілі нечакана высокія
адпускныя, прагрэсіўку, прэмію, калі я памяняў гэта на
даляры і вечарам падлічыў усё, што ёсць, я ўбачыў —



хопіць. Цяпер хопіць і на білеты, і на аперацыю, і на
абслугу. Вось яны!..

Іван Змітравіч дастаў з-пад стала чорны пластмасавы
«дыпламат», і, калі адчыняў замкі, яго вялікія далоні з
валасатымі пальцамі дрыжэлі.

Вось!.. Ён выцягнуў з «дыпламата» цэлафанавы пакет, у
якім было нешта квадратнае, падобнае на дзве цагліны,
узважыў у руцэ, потым паклаў назад, у «дыпламат», і
пстрыкнуў замкамі.

Спытаеш, чаму такія грошы я хаваю тут? — сказаў Іван
Змітравіч. — А дзе ж?! Ты не паверыш, але праблема была
не столькі збіраць, колькі недзе хаваць. З самых першых
месяцаў у мяне ўзнікла манія падазронасці — пачало
здавацца, што за мною сочаць. Я хаваў грошы ў кватэры, у
прыбіральні, пад ваннай, у спальні, але па некалькі разоў
на ноч прачынаўся і бег глядзець, ці на месцы яны.
Спрабаваў вазіць чамаданчык з сабой на працу і назад, але
ў тралейбусе мне здавалася, што на чамаданчык
пачынаюць глядзець адразу некалькі падазроных чалавек.
Даводзілася хітраваць, збіваць іх са следу, выходзіць, то
пераязджаючы свой прыпынак, то недаязджаючы...
Спрабаваў здаваць на вакзале ў камеру захоўвання, але ў
тую ж ноч не вытрымаў — прыбег і забраў назад. Урэшце
мне прыйшло ў галаву — кабінет! I ніхто не здагадаецца!
Каму прыйдзе ў галаву шукаць грошы ў клініцы, якая да
таго ж на ноч замыкаецца, дзе цэлую ноч сядзяць
дзяжурныя ўрачы? Пакінуўшы тут грошы адзін раз, я
нарэшце зразумеў, што знайшоў надзейную схову. Я



ўпершыню тады спаў спакойна.
Нашто мне ўсё гэта ведаць? — злосна спытаў раптам

Вінярскі. Да гэтага ён моўчкі слухаў Стэльмаха і барабаніў
па стале сваімі прыгожымі пальцамі.

Каму ж, як не табе?! — здзіўлена ўсклікнуў Іван
Змітравіч. — Няўжо ты мог падумаць?!.. Тым больш усё —
больш хавацца няма патрэбы. Усё ўладкавана! Аднак я не
буду спяшацца — з заўтрашняга дня адпачынак, часу
хапае. Чакаў і болей. Я яшчэ раз усё пранюхаю,
пераправеру — як стары біты сабака.. Мы з жонкай
падрыхтуем Мілачку, я куплю білеты...

Іван Змітравіч задумаўся і засмяяўся, потым падсунуў
да шафы крэсла, стаў на яго, адчыніў верхнія створкі
антрэсоляў і запіхнуў «дыпламат» пад стос старых папак.
Паставіў крэсла на месца і па-змоўніцку падміргнуў
Вінярскаму.

Дзверы зноў расчыніліся, на гэты раз без стуку, і ў
кабінет заглянуў загадчык аддзялення Сцяпанаў.

— Ну што? — сказаў ён і пастукаў пальцам па
гадзінніку.

Стэльмах хутка сабраў гісторыі хворых, Вінярскі —
рэнтгенаўскія здымкі, і дактары пайшлі на абход.

III

А шостай гадзіне вечара Вінярскі, апрануўшы свой
доўгі белы плашч, з парасонам пад пахай, праз галоўны
корпус — так было бліжэй да прыпынку — выйшаў на



вуліцу. Дождж перастаў, хмара сплывала за Мінск. Адна
палавіна вуліцы, у тым баку, адкуль павінен пад’ехаць
тралейбус, была асветленая нясмелым пакуль сонцам — так
бывае позняй восенню, калі сонца то зырка блісне, то зусім
схаваецца; але паступова паласа шырэла, святлела, набягала
сюды, на прыпынак. Вось сонечны промень зіхнуў, адбіўся
ад пярэдняга шкла тралейбуса, які выплыў з-за павароту...
Вось тралейбус спыніўся, густа плюхнуўшы вадой з
калюжыны на ногі тым, хто тоўпіўся блізка, вось натоўп
паваліў у яго, аж затрашчалі дзверы, а сонечная паласа
пабегла і пабегла сабе далей, заліваючы святлом паўгорада.

Вінярскі пастаяў, паглядзеў на тралейбус, уявіў, як яму
будуць наступаць на ногі, запэцкаюць плашч, будуць
дыхаць у твар, будзе пахнуць спяцоўкамі і прэлымі
парасонамі, — павярнуўся і пайшоў пехатою, як рабіў не
раз. Ісці было далекавата, праз увесь праспект, ажно ў
Вяснянку, затое цалейшыя былі нервы і дарогаю добра
думалася. Вінярскі расшпіліў плашч, дастаў цёмныя
акуляры — мокры тратуар блішчэў пад сонцам, і пайшоў
няспешна, трымаючыся далей ад краю тратуара.

На мосце праз Свіслач ён закурыў, перагнуўся,
стараючыся не запэцкацца аб мокрыя чыгунныя парэнчы,
папляваў уніз, цэлячы слінаю ў качку, якая плавала і
нырала блізка каля моста. Пакуль стаяў, яго прамінулі двое
п’яных; ішлі, хістаючыся, трымаючы пад рукі адзін аднога
— і пранеслі за сабою свой адмысловы пах... Вінярскаму
зрабілася гідка, ён павярнуўся, каб зірнуць ім услед, і
ўбачыў, што і п’яныя спыніліся і глядзяць на яго. Ён



абышоў іх — і зноў той жа пах...
Вінярскі не любіў людзей. I гэтых п’яных, і тых, каго ён

цяпер абганяў, і тых, што яго абганялі, і тых, што
панабівалі сабою, як селядцы бочкі, аўтобусы і тралейбусы і
ездзілі ў іх туды-сюды па праспектах і вуліцах... Ва ўсіх
вачах, што на яго глядзелі, ён чытаў толькі прасцейшыя
жывёльныя інстынкты: убіцца, уплішчыцца ў тралейбус,
дабрацца да ларка, да таннага, разбаўленага піва, «на-
бухацца», атупець яшчэ больш — гэта ў мужчын; у
жанчын, растаўсцелых да сарака гадоў, як пацукі на
кармавых дражджах, — дапасці да нейкай чаргі, адстаяць,
пасварыцца, схапіць урэшце ў руку чаканую сінюю палку
крухмальнай варанай каўбасы, ад аднога выгляду якой
нармальнага чалавека павінна зблажыць... Згадаліся раптам
свае пацыенты — з загноенымі дзіркамі на руках і нагах, з
пакрыўленымі, няправільна зрослымі пасля пераломаў
касцямі, з апухлымі, перакошанымі рожаю тварамі, з
выродлівымі, як шары, фурункуламі... I ў гэтых у вачах —
тое ж жывёльнае: выратуй, пазбаў ад болю, выпусці гной,
накладзі швы, здымі рожу... Каб зноў мы маглі піць сваё
піва і стаяць у чэргах па сінюю каўбасу...

Вінярскаму прыйшло ў галаву, што з яго можа
атрымацца добры хірург. Ён ніколі не пашкадаваў
ніводнага свайго пацыента, заўсёды адчуваў да іх толькі
агіду, яны былі для яго менавіта пацыенты, а не жывыя
людзі. А гэта добра, усе вялікія ці проста добрыя хірургі,
якіх ён ведаў ці пра якіх чуў у інстытуце на лекцыях, былі
жорсткія. «Там мне гэта прыдасца, — падумаў ён, — а тут



— трэба больш практыкавацца, набіваць руку».
Павярнуў на праспект — любімае сваё месца — шырокі,

прыгожы, абсаджаны каштанамі, з кветкамі ў клумбах паўз
тратуар. Вінярскі любіў гэты праспект яшчэ і таму, што тут
хоць зрэдку, дзе-небудзь каля «Планеты» ці «Юбілейкі»,
можна было пачуць чужую мову і ўбачыць сапраўдных,
свабодных, шчаслівых і багатых людзей. Ён ішоў паволі,
пазіраючы вакол і прыслухоўваючыся, і сапраўды — раптам
каля газетнага кіёска пачуў англійскую мову. Мужчына ў
белых шортах, у белай кашулі і ў белым гальштуку, у
цёмных акулярах, паказваў на нешта ў кіёску сваёй
сяброўцы — маладой жанчыне, таксама ў шортах, з
фотаапаратам у руцэ, — і абое смяяліся. I вочы ў жанчыны
чыстыя, бестурботныя, і смех у абаіх дзіцячы і бестурботны.
Вінярскага нібы працяло токам ад гэтага смеху. Ажыло
раптам у душы таксама нешта чыстае і светлае, і захацелася
абняць гэтых людзей, узяць пад руку жанчыну, ісці разам з
імі некуды і ні аб чым не думаць. Але хутка ён апамятаўся,
прыгорбіўся і пайшоў хутка, ні на кога ўжо не гледзячы.

«Толькі сярод такіх людзей я сам адчуваю сябе
чалавекам, — значыць, мне і трэба быць увесь час сярод іх,
— думаў ён. — Але гэта даўно было зразумела. Не тое,
нешта не тое...»

I Вінярскі паспрабаваў адпусціць у сабе тую струну,
якая з самай раніцы, пасля расказа Стэльмаха, звінела ў ім і
ўсё накручвалася, і накручвала на сябе нейкія пабочныя
думкі і пачуцці, перашкаджаючы думаць пра галоўнае.
Паспрабаваў адпусціць гэтую струну — і ўдалося, і



выплыла: Стэльмах — грошы — замежная клініка — дзве
цагліны ў «дыпламаце».

Але што яму, Вінярскаму, да гэтага?! I ён зноў захацеў
«закруціць струну», не думаць пра Стэльмаха, а марыць
пра самае сваё запаветнае — чым жыў з дня ў дзень вось
ужо колькі гадоў, яшчэ з інстытута. Не, гісторыя Стэльмаха
вельмі цесна на гэтыя мары накладвалася. Вінярскі мусіў
прызнацца сабе, што гэтая гісторыя ўсхвалявала яго, выбіла
з душэўнай раўнавагі. Вядома, не сваёй таннай
меладраматычнасцю, Вінярскі сапраўды не помніў ніякай
Стэльмахавай дачкі, увогуле, не верыў ніводнаму слову
Івана Змітравіча, — але ж грошы былі! Былі ж дзве
«цагліны» даляраў! Гісторыя ўсхвалявала Вінярскага тым,
што ў ёй праглядвала ўпартая мэтанакіраванасць чалавека,
які ў нешта моцна верыць і любымі сіламі і сродкамі
стараецца дабіцца гэтага «нечага». Вінярскі раптам
зразумеў, што яго непакоіць — зайздрасць. Яму было
зайздросна і крыўдна, што, акрамя яго, ёсць яшчэ людзі,
якія нечага ад жыцця хочуць. А тым больш такія, як
Стэльмах. Гэта была інстынктыўная крыўда і, урэшце,
злосць маладога самца, што вынайшаў спосаб збіваць
бананы з дрэва палкаю, і раўніва хаваў сваё вынаходніцтва,
пакуль знянацку не ўбачыў, што і другі самец, слабы і ўжо
непрыдатны для размнажэння, таксама карыстаецца такою
ж палкаю.

Яшчэ ў час вучобы, некалькі гадоў назад, калі на
адным з экзаменаў Вінярскаму ні за што паставілі тройку —
толькі з-за асабістай непрыязнасці да яго выкладчыка, —



ганарысты, крыўдлівы хлопец вырашыў, што жыць тут —
гэта зажыва пахаваць сябе. Разумны, халодны, без
комплексаў (такім лічыў сябе Вінярскі), ён мог праявіць сябе
толькі там, дзе б яго паважалі і цанілі. Гэта была
сапраўдная мэта, дзеля такой варта было жыць. I дзякаваць
Богу, яна прыйшла яму ў галаву даволі маладому, калі быў
яшчэ студэнтам. Час наперадзе ёсць. Некалькі гадоў — ды
хоць дзесяць, і тады яму будзе толькі пад трыццаць —
пажыць аскетам, назіраць усё, запамінаць, нікога не любіць
— і збіраць грошы. Любымі спосабамі. Акўпіцца і
апраўдаецца ўсё. Ен разумеў, вельмі добра разумеў
Стэльмаха, калі той расказваў пра сябе!..

Сам Вінярскі збіраць грошы пачаў яшчэ ў інстытуце,
рублямі: фарцаваў, ездзіў у Прыбалтыку, дзе скупляў
падробленыя пад «фірму» красоўкі і джынсы, у Мінску
перапрадаваў... Потым, калі закруцілася перабудова і
«адкрылі» Польшчу, пайшло лягчэй. Ён пачаў цікавіцца
палітыкаю, радаваўся, як яно ўсё нечакана паварочваецца, і
адначасова трывожыўся, што такіх, як ён, становіцца ўсё
больш. Усіх такіх, як сам, яму трэба было ненавідзець з-за
канкурэнцыі. Але сёе-тое перападала і на яго долю. I
вечарамі, зачыніўшыся ў сваім пакоі, Вінярскі падоўгу
пералічваў рознакупюравую «зеляніну», даляры,
разглядваючы на святло, разгладжваючы пальцамі кожную
купюру. Ен складаў даляр да даляра, па сотцы, перацягваў
гумкаю, пералічваў яшчэ раз пачкі і замыкаў у шуфлядку
на ключ, ведаючы, што гадзін праз колькі, калі ён пачытае



газеты і паглядзіць тэлевізар, ён зноў зачыніцца, і зноў
пачнецца ўсё спачатку... Ен разумеў Стэльмаха.

З кожным месяцам, пасля кожнай удалай паездкі — а ў
яго амаль усе былі ўдалыя, — купюраў большала, і
большала яго радасць, гонар за сябе, за сваю кемлівасць,
спрыт, — большала і нянавісць да некага, хто таксама збірае
грошы і пра нешта марыць. Вінярскаму гэта было можна, ім
— нельга. Для іх грошы былі адзенне, ежа, у лепшым
выпадку машына ці кватэра, а для яго — толькі віза і
замежны пашпарт. Куды? Хоць у Аўстралію, хоць куды —
толькі б далей ад усяго, што вакол, далей ад хамства,
тупасці, жабрацтва... Проста не чапайце мяне, дайце
спакойна купіць білет на самалёт ці на цягнік; я паеду ў
любы еўрапейскі, амерыканскі, аўстралійскі горад, у любое
Богам забытае мястэчка (калі там ёсць такія). Я гатовы
працаваць грузчыкам, парабкам, мыць посуд, падмятаць
вуліцы, прыбіраць туалеты — і рана ці позна я дачакаюся
свайго, дакажу, што я люблю і ўмею працаваць, напомню
пра свой дыплом урача і пра свой вопыт... Хай мне даюць
выпрабоўчы тэрмін — я ахвотна пайду санітарам,
асістэнтам, прыбіральшчыкам, дакажу сваю адданасць, і
мяне ацэняць. А там — свой домік, сад, прыслуга, машына.
Больш нічога не трэба. Нідзе не трэба кідацца ў вочы. Мне
і гэтага хопіць на ўсё жыццё. Галоўнае — будзе акуратны
гарадок, дахі з чырвонай чарапіцы, клумбы з ружамі,
чыстыя вуліцы, ціхі вечар і людзі, якія ўмеюць радасна
смяяцца — як гэтыя, каля кіёска, — не баючыся, што на іх
будуць азірацца і круціць пальцамі каля скроняў.



Яму нікога і нічога не шкада будзе тут пакідаць.
Бацькі? Бедныя, затурканыя маралісты, маці, без пары
ссівелая, напаўсляпая ад вечнага чытання чужых сшыткаў, з
акладам настаўніцы, які больш нагадвае жабрацкую
міластыню, чым плату за такую катаржную працу; бацька
— будаўнік, які ўсё жыццё ляпіў тыпавыя, падобныя адна
на адну, як васковыя ромбы ў сотах, цёмныя цесныя клеткі
— так званыя «кватэры»... Што яны бачылі, што ведаюць?
Для іх вяршыняй шчасця было тое, што ён скончыў
медыцынскі інстытут, а найбольшая мара — каб ён гадоў да
пяцідзесяці дабіўся таго, што ёсць цяпер Стэльмах... Але
яны нават не здагадваюцца, якая старасць іх чакае! Вядома,
ён забярэ іх адсюль, за імі будзе дагляд, лепшая
медыцынская дапамога, лепшыя курорты, спакой, хоць пад
канец жыцця яны павінны ўбачыць, што свет намнога
шырэйшы і святлейшы за трохпакаёвую клетку панельнага
дома ў Вяснянцы...

Вінярскі падумаў пра Жану. Не, і Жану шкада пакідаць
тут. Шкада нават не столькі Жаны, колькі таго ўспаміну,
што з ёю звязаны, — як яна, голая, выціралася ручніком у
ванным пакоі, паставіўшы нагу на край ванны,
нагнуўшыся...

Часта бывае, асабліва на гарадскіх людных вуліцах, што
пра каго падумаеш, таго хутка і сустрэнеш. I неяк
інтуітыўна Вінярскі пачаў пазіраць на сустрэчных дзяўчат:
вось прайшла з такімі ж доўгімі, прыгожымі нагамі, але
белая, а Жана чарнявая... Вось дзве чарнявыя, і такія ж
высокія, з такімі ж нагамі, але ў адной — тонкія вусны,



другая — зусім маладая, відаць, школьніца; а ў Жаны вялікі
рот, поўныя вусны, і менш дваццаці гадоў ніяк не дасі...

Каля «Юбілейкі» ён спусціўся ў пераход, выйшаў на
другім баку вуліцы, якраз на прыпынак, — і знянацку
ўбачыў Жану. Яна сядала ў чырвоную «Мазду», каля якой
стаялі мужчыны і курылі.

Кроў кінулася яму ў галаву. Але разам з тым яго
ахапіла цікаўнасць, жаданне паглядзець, што ж будзе
далей, — нібы ён атрымаў магчымасць паглядзець у
шчылінку ў пакой, дзе паслалі маладым пасля вяселля. Ён
спыніўся сярод людзей на прыпынку і пачаў назіраць за
машынаю. Мужчыны курылі, пазіралі на другі бок вуліцы.
Хутка з пераходу выйшлі дзве тыя самыя чарнявыя і
высокія, і адна, падобная на школьніцу, праходзячы каля
Вінярскага, сказала рэзка:

— Не магу, я так...
I далей не пачулася, але разанула па вушах і па нервах.

Дзяўчаты селі ў «Мазду», якая адразу ж крануўлася і
паехала, мужчыны прайшлі трохі ўперад, дзе каля тратуара
стаяла яшчэ адна новенькая машына.

А ты не ведаў, што Жана — прастытутка, папытаў у
сябе Вінярскі. Не, пакідаць яе тут нельга. Ён адпомсціць ёй.
Калі ўсё наладзіцца, ён выпіша яе туды,да сябе, выкарыстае
да апошняга, а тады проста выкіне на вуліцу, у яе родную
стыхію...

Пад’ехаў тралейбус, Вінярскі механічна зайшоў у яго і
неўзабаве ўжо сыходзіў на сваім прыпынку, каля фінскай
запраўкі. Дома ён скінуў плашч, але пераапранацца не



стаў, не стаў і есці, нават не зайшоў на кухню. Сеў у сваім
пакоі ў крэсла і выдаўжыў ногі. Пастукала матка, зайшла.

Будзеш есці на кухні ці прынесці сюды?
Не, прынясі лепш кавы.
Што-небудзь здарылася?
Нічога, толькі галава баліць.
— Можа, не пі кавы? — яна падышла і пагладзіла сына

па галаве, патрымала ў руцэ касу. Спытала проста так,
ведаючы, што ён усё адно зробіць па-свойму.

...Доўга сядзеў, піў каву і ўсё пра нешта думаў у той
вечар Вінярскі.

IV

Назаўтра зноў з самай ночы ўсю раніцу ішоў дождж.
Вінярскі, ужо адзін, стаяў каля адчыненай форткі ў
кабінеце, курыў, пазіраў на мокрыя клёны, але сёння ў яго
вачах ужо не было ўчарашняй нуды. Нешта зусім іншае
свяцілася ў іх. Ён раптам заўважыў, што курыць і міжволі
кратае пальцамі ніжні шпінгалет на раме, спалохаўся нечага
і адышоў ад акна.

Зрэшты, увесь ранак ён потым быў узбуджаны, вясёлы,
нават спрабаваў жартаваць з хворымі — аднаму, з нагою ў
гіпсе, сказаў: «Добра, што нага, а не шыя», — але ніхто не
засмяяўся; а загадчык аддзялення Сцяпанаў чамусьці
здзіўлена падняў вочы на маладога доктара. У абед Вінярскі
пайшоў у другі корпус, спусціўся ў сталоўку, зазірнуў у
маленькія паўпадвальныя вокны. Выйшаў на лесвічны марш



і падняўся да апошняга, пятага паверха. Ні са сталовай, ні з
паверхаў не было відаць не тое што акна іхняга кабінета, а і
сам іхні корпус амаль увесь быў закрыты клёнамі. Ён
вярнуўся ў кабінет. Стэльмах так і не прыходзіў. Вінярскі
агледзеўся яшчэ раз. Ну, так: іхняе акно можна ўбачыць
толькі з вуліцы і ніадкуль з бальнічных карпусоў. Пад
акном, паміж сцяною і кусцікамі паўз тратуар— чыстая
паласа асфальту з паўметра шырынёю. I гэта варта
запомніць... На мокрым асфальце слядоў жа не застаецца...

Вінярскі ўзяўся за аконную ручку, моцна пацягнуў на
сябе. Шпінгалеты і ўверсе і ўнізе сядзелі ў сваіх дзірках-
гнёздах як улітыя. Але гэта былі ўжо дэталі.

Цяпер Вінярскі маліў Бога толькі аб тым, каб Іван
Змітравіч не прыйшоў да канца рабочага дня.

Стэльмаха не было ў пяць, не было ў палове шостай, і
без дваццаці шэсць Вінярскі, не могучы больш трываць, не
зачыняючы дзверы ў кабінет («калі зойдзе хто-небудзь,
скажу, што пакасілася рама, папраўляю»), дастаў з кішэні
падрыхтаваную яшчэ дома веласіпедную адвёртку, падняў
ніжні шпінгалет і хутка, каб адрэзаць шляхі да
адступлення, вывернуў адвёрткаю гняздо. Трэснулі сухія
бялілы, адкалоліся разам з трэскаю, лёгка вывернулася
гняздо разам з іржавымі шурупчыкамі... I тады яго як
аглушыла — ды што ж я раблю?! Хто ж, лезучы з вуліцы,
будзе ламаць шпінгалеты на палавінках з пакоя?! Ламаць
будуць толькі з двара, а потым проста стануць на
падаконнік, прасунуць у фортку руку...

З адчаю ён ударыў далоняй па знадворнай раме, дзе



сыходзіліся палавінкі — і здалося, гэты гук, трымценне
шкла, пачула ўся клініка, уся вуліца, што Стэльмах ці яшчэ
нехта нячутна зайшоў і стаіць за спіною. Але Вінярскі нават
не азірнуўся. З мясам павыкалупваў з гнілаватай рамы
гнёзды, апусціў назад шпінгалеты... Нечакана ўся яго
выдумка здалася яму страшэнна арыгінальнай і
праўдападобнай, выцягнулася ўся ў ланцужок — ён аж
засмяяўся, закурыў, тады толькі агледзеўся, прыслухаўся.
Нідзе нікога, звычайныя гукі бальніцы. «Проста націснулі на
створкі з двара, створкі падаліся, трошкі адышлі, тады
падсунулі знізу, у шчылінку, звычайную адвёртку,
вывернулі гняздо, тое ж зрабілі зверху, залезлі на
падаконнік... не, не залезлі, а, стоячы знізу, нечым выламалі
і ніжні шпінгалет унутраных палавінак... А потым
схамянуліся, што фортка адчыненая і можна рукою
дастаць... Тады залезлі на падаконнік — і ўсё. Чаго сюды
лезлі? Гэта трэба пытацца ў тых, хто лез. Ці не думаеце вы,
што гэта я зрабіў? Калі б я хацеў нешта тут украсці, я
зрабіў бы гэта, не ламаючы рамы!..»

Самае дзіўнае, што гэты доказ — калі б ён, Вінярскі,
краў, дык не ламаў бы рамы — здаваўся яму ў той момант
абсалютна пераканаўчым.

Не стаў чапаць больш створкі («хай будуць
прычыненыя, наўрад ці той, хто вылез бы праз акно,
клапаціўся б зачыняць іх»), хуценька замкнуў дзверы, стаў
на крэсла, выцягнуў з-пад папак «дыпламат» і толькі калі
саскочыў на падлогу і паклаў яго на стол, падумаў: «А што,
калі б яго не было тут? Вельмі проста, сто разоў Стэльмах



учора мог бы забраць...» Але «дыпламат» быў, вось ён,
ляжыць на стале. Вінярскі паспрабаваў адчыніць яго —
нічога не выйшла. Божа мой — код!.. Ен зачынены на код!
Ліхаманкава, дрыготкімі пальцамі Вінярскі пачаў круціць
узад-уперад гранёныя круглікі пад ручкаю, пакуль не
зразумеў, што проста марнуе час. Ні з таго ні з сяго ён
ударыў раптам з усяе сілы адвёрткаю ў бок «дыпламата» і
прабіў дзірку, потым апамятаўся і пачаў хапатліва заціраць
яе рукою, але толькі падрапаў аб востры пластык далонь.
Нейкі час ён стаяў і залізваў кроў, тады паставіў
«дыпламат» пад стол Івана Змітравіча, доўга тыцкаўся
ключом у замок. Выглянуў у калідор. Нікога не было.

Трэба было вяртацца і забіраць грошы. Прайсці па трох
даўжэзных калідорах трох карпусоў, каля сталовай, праз
вестыбюль з «дыпламатам», якіх ён зроду не насіў. Але
рабіць не было чаго: Вінярскі вярнуўся, узяў «дыпламат» і,
сабраўшы ўсю рашучасць, пайшоў. Ногі былі ватныя, а
ўсярэдзіне ўсё трымцела. Калі б яго зараз паклікалі, ён,
напэўна, выпусціў бы «дыпламат» з рукі. Але на калідоры
нібы ўсё вымерла. Вось пачатак тэрапеўтычнага
аддзялення, вось дзверы ў падвал. Нібы нехта падштурхнуў
яго ў спіну — Вінярскі паслухмяна павярнуўся, спусціўся ў
падвал... Вось дзверы на двор — і хоць бы дзе адзін чалавек!
(Успамінаючы пасля той дзень, Вінярскі думаў, што
чалавеку даволі ўсяго толькі захацець зрабіць якуюсьці
гадасць, а там чорт сам давядзе ўсё да канца. Не магло ж так
шэнціць яму тады само па сабе!)

Ужо на двары, ідучы паўз сваё акно, скасіў вочы. З


