
…Як паеду да Дунаю, там
дзяўчыну маю.

…Каханне, Шэйнфельд,
трэба разбіць на дробныя

купюры:
не выношваць грандыёзных

планаў, не рабіць гучных
дэкларацый, не ахвяраваць

усім жыццём за адзін ход.

Мэір Шалеў. “Як адзін дзень”



Раздзел 1

Вось яна

Вось яна. Вызірае на свет Божы з авальнага,
жаўтавата-шэрага медальёна. Вусны банцікам, з вачэй
шугае феерверк гняўлівых яскарак. Фотамайстар,
эмальшчык ці хто там трохі перакруціў прапорцыі: вочы
выйшлі завялікія, навыкаце, рэшта ж твару — наадварот,
здрабнілася. Таму выглядае яна ўсё роўна як суседка
знізу, што падазрона зазірае ў вочка тваіх дзвярэй з
лесвічнай пляцоўкі (ты ж бачыш яе з кватэры). Дзвярны
званок распаляецца да беласці, і з таго боку чуваць
лямант пра залітую кухню або нараканні на шум
пагулянкі, а таксама пра гатоўнасць усыпаць
недысцыплінаваным суседзям-выблядкам перцу з
імберцам. Гэтаксама і Бабароза. Назіркам пільнуе з
эмаляванага медальёна. І вось-вось, здаецца, я пачую
яе тыраду: “Што творыце, га?! Што вы тутай, на гэтым
свеце, архараўцы, сабе ўдумалі? Ух, зараз вылезу я з-
пад зямлі і задам вам, гоям і нехрысцям, турэцкую
лазню!”

Цяпер, на Дзяды, стоячы ў габрэйскім сектары
Маскоўскіх могілак, прыгадваю колішнія сюды візіты.
Тады Дзядзюля заўжды браў з сабою нібыта для працы
стары ручнічок ці анучу, якія імгненна накідваў на
медальён. Нават пасля смерці былой цешчы моцы
сустракацца з яе позіркам Дзядзюля так і не набраўся.
Вельмі ацяжэла рука Бабарозы на ім. А на мне? Ну, ясна,
і на мне…



Мой самы першы ўспамін. Сяджу ў дзіцячым
вазочку. Кагадзе абкакаўся, але выгляду не падаю.

Адчуваю, пэўна, што на вуліцы сярод мітусні і
процьмы іншых пахаў гэтага майго граху ніхто не
заўважыць. І ўвогуле мне добра, спакойна… І вось на
мяне гіганцкай хмарай наплывае Бабароза. У нейкім
сваім балахоне, як яна любіць, у стылі “ўсё па-багатаму”.
У сезоне 1977-78, як я цяпер ведаю, гэта быў шэры
балонневы плашч (Бабароза казала “пыльнік”) фінскай
вытворчасці.

Яе губны банцік спеліцца імпэтнай чырванню.
Бабароза глядзіць на мяне, пераймае маю ўсмешку.
Аднак раптам усмешка прападае. Дасканалы банцік
скісае ды выцягваецца ў бездакорную трубачку.
Бабароза набліжае ўсутыч да мяне твар з узляцелымі
высока бровамі. Я надта малы, каб зразумець, што яна
кажа словамі, але гэты жывы твар прамаўляе прыблізна
наступнае: “Чаго ты выскаляесь-сь-ся, Ігароча-чак, як
кот у лядоўні? Чаму ты, смаркач-ч-ча, хай цябе няхай,
радуесь-сь-ся? Што ў тваім шарамыжным жыцці такога
смешнага? Вось чую, чую — усё ў цябе скончыцца
слязьмі!”

Аднак я — ось хоць ты што! — працягваю кроіць
ідыёцкую лыбу.

І тут зблізку Бабароза ветрыць непарадак. Яе
гіганцкія ноздры варушацца, як шчэлепы люстранага
карпа. Зрэнкі круцяцца і робяць поўны эліпс. І ўрэшце я
чую яе прарэзлівы крык, фальцэт. На чатыры бакі, ад
краю да краю. Зона пакрыцця — мікрараён Зялёны Луг,
а, можа, і ўвесь горад Менск.



Жыць пры гэтым крыку мажлівасці няма ніякае.
Лямант у Бабарозы шматгалосны. З поўным веданнем
таго, што яе прароцкія асцярогі так хутка спраўдзіліся. У
адказ я заліваюся беспрабудным плачам.

Мне кепска, вусцішна, самотна. А ўнізе ўсё мокра і
смярдзіць. Заслона.

…Мне восем. Я не пайшоў у школу, бо чарговым
разам хапянуў “у сумнеўных завуголлях” залётную
ангіну. Бабароза апякуецца мною. Учора ноччу яна
раздзела мяне затэмпературанага дагала і абцерла
алеем. Калі мама, запратэставаўшы, сказала, што
гарачку трэба здымаць воцатам, а не алеем, Бабароза
абразілася і запярэчыла, што во гэдак, па-гестапаўску
паводзіліся толькі рымскія салдаты, якія падносілі
ўкрыжаванаму Хрысту воцат, “тую воду з пекла родам”.
А вось боскім алеем, дадала яна, мазаў малога Давіда
прарок Самуіл, каб выказаць сваю прыхільнасць і каб
дадаць будучаму цару ўпэўненасці.

Коўзацца цэлую ноч у ложку з алеем, не раўнуючы
селядзец у селядзечніцы, — не думаю, што гэта дадало
мне ўпэўненасці. Але ж на ранак тэмпература сапраўды
спала.

— Ігарочачак, глянь, яка любата, аччу не адвесці! —
агукае цяпер Бабароза.

Я паволі выбаўляюся з праалеенай коўдры і
падыходжу да акна. У нас дзявяты паверх. Ва ўсе бакі
рассцілаецца бела-белая даліна, абмежаваная адно
далёкім курапацкім лесам. Праўда, сям-там гэты зіхоткі
цалік акупавалі мужчыны з выбівалкамі і квяцістымі
дыванамі. Неўзабаве белы цалік ператворыцца ў



шахматную дошку з брыдкімі, попельна-чорнымі,
прастакутнымі плямамі. Але тое будзе, можа, праз якія
паўгадзіны, а вось цяпер ад гэтага дасканалага краявіду
сапраўды аччу не адвесці. Але я адводжу, каб
падзяліцца назіраннем з Бабарозай. Я хачу выказаць ёй
падзяку за тое, што яна сагнала тэмпературу і выклікала
да акна глянуць на прыгожы дзень. Аднак чую толькі
бразгат уваходных дзвярэй. Бабароза сышла.

Па хуткім часе ў экране акна я ўжо маю прыемнасць
бачыць яе выгоністую, падобную да тэлевежы, паставу.
Бабароза, на хуткую руку апранутая ў пляшывую
ваўчыную дублёнку, з бура-аранжавай выбівалкай і
нашым чырвоным кілімам пад пахаю, ідзе проста па
снезе. Хоць на белым покрыве вольнай прасторы
наўкола процьма, аднак да мяне праз усе слаі акон
даносіцца лямант, яе ваяўнічая сірэна, яе харавы
фальцэт, якім яна выпуджвае мужчын з вотчыннай
тэрыторыі, не раўнуючы прусакоў з серванта. Глядзець,
як яна локцямі і лямантам працярэблівае свайму кіліму
самае снежнае месца — аччу не адвесці.

…Гэты крыкаспеў мае паралізуючы эфект. Бабароза
працуе на нейрарэгістрах і яўна мае дачыненне да зброі
масавага паражэння. Ад ерыхонскай трубы яе
царкоўнага фальцэту пад шапкай дыбяцца валасы.
Чыгунеюць або ватнеюць ногі. Язык у роце разбухае і
адмаўляецца варушыцца. Увесь галасавы апарат
ахвяры, да смерці напалоханы жудаснай канкурэнцыяй,
апускаецца ў страўнік і ўжо адтуль вяшчае свае
прыглушаныя пасланні эмігранцкага ўрада.

Вось мы. Стаім на кухні, схіліўшы, як школьнікі



перад завучам, галовы. Мармычам вартыя жалю
апраўданні. Глытаем слёзы і смаркі. Бабароза дае
прачуханца за падгарэлую патэльню або за
недапаліваную кветку, а яе дачка Бабагруня, а таксама
мае бацькі Галя і Андрэй зрабіліся падобныя да маіх
старэйшых братоў і сёстраў, якіх я ніколі не меў. У такія
імгненні ўсе мы: бацькі, іншыя бабулі і дзяды разам са
мною — апынаемся ў адной дзіцячай лізе. Пранізлівы
крыкаспеў спавівае нас усё роўна як мух павучынне.

Бабароза, і так выгоністая, як менская тэлевежа,
яшчэ больш расце, мажнее. Сягае некуды туды, пад
кухонную столь, дзе пачынаюцца жырандоль і аблокі. У
гэтай найвышэйшай лізе дарослых вольным духам лунае
толькі яна, жахлівая і немажлівая. Скуль і пануе светам.

Сваёй найласкавейшай ласкай проста за сталом
пасярод святкавання народзінаў забараняе ўсім
дваццаці гасцям браць у рот торт “Ленінградскі” і
ўласнаруч вырывае ў іх сподкі з ласункам, бо
шакаладны крэм асабіста ёй падаўся кіславатым.
Уладным жэстам падчас сямейнага прагляду на нуль
скручвае тэлевізійную плешку проста пасярод любоўнай
сцэны. “Гэты смарклівы сапляж, Галечачка!”

Здаецца, я неяк нават зрабіўся сведкам таго, як
Бабароза ставіла ў кут зяця сваёй дачкі, майго бацьку
Андрэя. Прынамсі пасля нейкай сваркі ён доўга таптаўся
ў праёме за сервантам і ціхенька так румзаў. Бабароза
пры гэтым гняўліва грукала посудам і паўтарала:

— Кандзідат навук… Бачылі мы такіх кандзідатаў!
Матрыярхат па поўнай праграме, без права перапіскі.
Вяршэнства Бабарозінай улады пашыраецца на самыя



далёкія куты гаспадарства. На прусакоў у кухоннай
шафцы і вычварнага павука ў гасцёўні. (“А хто там скажа,
Ігар, можа, нават і на атамы”, — сцішаным голасам
каментуе мама).

Прынамсі людзі, жывёла і прадметы імгненна
шыхтуюцца “на зважай”, калі Бабароза ўлятае ў кватэру
раз’юшаным дыбукам. Пры яе ўраганным набліжэнні
талеркі на сушылцы ўвачавідкі круглеюць, а келіхі
ашаломлена падзынькваюць. Калі Бабароза падымае
голас, электрычнасць у лямпачцы гусцее і наліваецца
аранжавым страхам.

Даўжэзная, як змяя, ейная правіца здабывае
мясную руду ў маразілцы. Жвавая і не менш змяістая
левіца лічыць шакаладныя цукеркі ў навісной шафцы-
слупку насупраць. Кісцей і пальцаў я не бачу, таму
здаецца, што жылістыя драты Бабарозіных рук цягнуцца і
цягнуцца бясконца. Кудысьці туды, у кішкі пракаветнай
даўніны, ці наадварот — мацаюць за вымя далёкую
будучыню.

Вось яна. Са сваімі зырка-бурачковымі пазногцямі,
якія распраўляе веерам ля сэрца. Нібыта які-небудзь
пірат-кінжальшчык, што гатовы ў любы момант пусціць
сваю крывавую зброю ў дзеянне, па другім ці па сотым
коле. З дзяцінства мама прыгадвае апельсін, які
Бабароза лупіла без дапамогі пальцаў — лёгкім і
спрытным рухам тых пазногцяў. І падавала малой маме
ўжо злупленага чалавечка з паўпразрыстай аранжавай
галавой, насунутага на выпрастаны паказнік. За маёй
памяццю гэтыя па-ранейшаму пафарбаваныя ў сляпучую
чырвань пазногці збольшага пакояцца без справы. Не



раўнуючы кіпцюры заснулага пасля праведнай працы
васіліска.

Але з фасаду ўсё ціха й мірна. Бабароза ж ніколі не
будзе браць удзелу ў сумнеўных праектах! Каб у
выпадку новай вайны не галадаць, яна адразу ў 1946-м
пойдзе працаваць у рэстаран “Рэстаран” на
Валадарскага, 9 (там цяпер месціцца “Чабурэчная”). А ў
1951-м Бабарозу, рэстаранную прыбіральніцу, разам з
дырэктаркай пасадзяць за раскраданне сацмаёмасці,
сістэматычныя прыпіскі ды падробку накладных.

— Уяві толькі! — выгуквае мама. — Абмінуўшы
рахункаводку і касірак, пасадзілі непісьменную
прыбіральніцу!

А следчы сказаў Бабагруні, што Бабароза была
“мазгамі афёры”. Гэта Бабароза — мазгі? Бабароза, якая
за вочы атрымала ў суседак з Лодачнай мянушку
Пісьменніца, бо не ўмела чытаць? Гэта Бабароза, якая,
падказваючы нечы тэлефонны нумар, каб не пісаць
лічбаў, мусіць браць апарат у рукі і паказваць на дыску,
як яна той нумар набірае?

+++

— Персей, ну, што ты мне ўсё тыцкаеш пад нос гэты
фальклор пра свае дзетсадаўскія страхі? Колькі можна
шмальцаваць той факт, што ты ў дзяцінстве баяўся
бабулі, якая нібыта хацела цябе забіць?! — кажа Роні. —
Вярніся да цяпершчыны, да нас з табою, Персей!

І дадае:
— Трэба нешта вырашаць тут і цяпер, зараз жа, ты



гэта разумееш? Тут вядзецца пра нас, а не пра нейкую
там — пры ўсёй маёй павазе — звекавалую свой век
стогадовую бабку.

— СтоДЗЕВЯЦІгадовую прабабку, ПРАбабулю,
GRANDgrandmother, — папраўляю яе я.

Інгліш у Роні куртаты, дзіравы, з яго раз-пораз
выпінае, вывальваецца ейная нямецкая. Асабліва калі
яна кажа крыху квакаючае “w” замест “в”, і заўжды
мяккае “ль”. Ці трэба казаць, як мяне гэта ўзбуджае?

— Бабароза, можа, і старэнькая, — дадаю я, — але
цяпер я жыву з ёй на адным паверсе, і мяне не можа не
хваляваць тое, што яна...

Роні красамоўна маўчыць. Яе вочы колеру п’янай
вішні раз’юшана круглеюць. Першы раз гэтыя вішні
перыліся на мяне ў сваёй садавіннай бессаромнасці пры
нашай першай сустрэчы ў Кішынёве. Калі Роні апавядае
мне пра свае былыя каханні, яе вочы крыху блякнуць і
адно гараць нязгаснымі вугалькамі з сярэдзіны. Робяцца
вішняй на каньяку.

Роні — мініяцюрная (у галаве так і свідруе словакрот
— “спартыўная”). Мускулістыя рукі — яна кажа, што ад
прыроды, — і рухавая постаць. Пукатыя рэкі венаў, у
якіх адчуваецца характар і досвед. Але пацанка.
Апошнім часам носіць балахоністыя рэчы. Кажа, што гэта
для таго, каб Томас, найгалоўнейшы пляткар з іх
мюнхенскага офіса, пачаў плявузгаць, што яна зноў
цяжарная. Тады, кажа Роні, ёй будзе прыемна.

Роні яшчэ студэнткай адна, без бацькоў, уцякла да
Нямеччыны з Бухарэста ў 1988-м. Там памяняла імя з
Аўрэліі на Роні.



Роні кажа, што пакінула ў Румыніі ўсё чыста: сям’ю,
імя і мову. Кажа, мяняць сябе давялося на ўзроўні
рэфлексаў. Рабіць усё, каб стаць немкай. Сябраваць
толькі з мясцовымі. Нават па-ангельску Роні размаўляе з
нямецкім, а не з румынскім акцэнтам.

— Гэта, Персей, усё роўна як надзяваць гарнітур з
гальштукам і не здымаць яго нават вечарам у ложку, —
кажа Роні ці то смехам, ці то сур’ёзна.

Даволі хутка яна зрабіла ў Нямечччыне кар’еру ў
еўраструктурах, якія тады толькі будаваліся. Цяпер яна
— высокапастаўленая чыноўніца і аўтарытэтная
спецыялістка па Усходзе і краінах, якія прымыкаюць да
Еўрасаюза. Яна шмат туды ездзіць, але толькі ў кароткія
камандзіроўкі. Спецыялістка спецыялісткай, але ў
Румынію на стала яна зусім не хоча.

Мы ў бары. Чарговая еўрапейшчына — брукаванка,
старая фартэцыя на пагорку і магутная рака, выдае на
Дунай. Азіраюся на антураж. Перагорнуты дагары нагамі
расійскі трыкалор з разлапістым арлом робіць кавярню
сербскай. Бялград.

Тутэйшыя кельнеры — распаўнелыя сельскія
маладзёны, якія дарваліся да дармавой рэстараннай
ежы. Але яны ўжо па-буржуазнаму ціхія і неназольныя.
Навучаныя працаваць на перспектыву: калі кліенты
мала заказваюць, значыць так трэба. Іх ангельская ўжо
прымальная.

Вакол пануе маскуючае сутонне.
Я люблю гэтую першую нашую сустрэчу ў барах на

ўскраіне. Мы з Роні заўжды прыходзім, калі вечаровы
вір спадае. І застаемся датуль, пакуль кельнеры не



пачынаюць знарочыста гучна размаўляць і хапатліва
закідваць крэслы на сталы.

З Роні мы ўжо, вядома, павіталіся мімаходам на
самім мерапрыемстве, мультыкультурным кірмашы
“Балканфэст”. Нават здолелі цішком прытуліцца і даць
буську за сметнікам. Але тут, у гаючым сутонні бара —
ужо ўсё па-сапраўднаму. І вітанні, і абдымкі, і пацалункі.
Пасля працы на кірмашы, а Роні — яшчэ і пасля дзелавой
вячэры з бельгійскімі партнёрамі і яшчэ пасля дзелавога
чыл-аўту ў клубе разам з аўстрыйскімі арганізатарамі
фестывалю. Сюды, па-шпіёнску азіраючыся, мы прыйшлі
паасобку.

— Гэта нават ужо не псіхалагічныя комплексы,
Персей! — ніяк не ўрымсціцца Роні. — У псіхолагаў і
тэрмінаў такіх няма, калі нехта панічна баіцца сваёй
бабкі! Прабач, ПРАбабкі… Персей, шчыра, — гэта дзіка,
не па-цывілізаванаму, я не хачу пра гэта размаўляць...
Вось скажы праўду, любы, Бабароза і дагэтуль абцірае
цябе голага алеем, калі ты прастуджваешся?

Яе вішні зноў робяцца маціцовыя, амаль чорныя.
Мяне гэты колер заўжды ўводзіць у зман. Гэта яна
сур’ёзна ці смяецца?

— Кінь, Ронька! — кажу я ёй па-беларуску. За тры
гады яна вывучыла шмат нашых фразаў. І зноў
пераходжу на ангельскую:

— Ну, як гэта “няма тэрмінаў”?! Ты ж сама гэта
сказала: Персей, старагрэцкі герой, які пастаянна жыў
пад праклёнам прароцтва, што заб’е свайго дзеда
Акрысія, гаспадара Аргаса.

— Звышгерой Персей? — нібыта ўпершыню



перапытвае Роні.
— А я табе пра комплекс Персея, здаецца, усе вушы

прагудзеў, ці не? — цярпліва нагадваю я. — Таму ты
мяне называеш Персеем, ага…

— Бо ты ўсё ж урэшце заб’еш, калі не забіў ужо
кагосьці са сваіх дзядоў ці бабуль, Ігар! — Роні ўпершыню
за сёння ўжывае маё сапраўднае імя.

Не выдумляй, ну, каго я магу забіць? І працягваю:
— Бабарозу? Маю прабабку, за яе трохі камічную

тыранію? Дзядзюлю, за яго даўнейшыя любоўныя
здрады сваёй першай жонцы і маёй Бабагруні?
Бабагруню, маю бабулю, за тое, што яна жыве са мной
лічы ў адной кватэры? Я ж love them badly, страшна іх усіх
люблю!

— Надта іх у цябе шмат, і надта ты ў іх.
— “Я ў іх”? — перапытваю я. — I am in them?
— Aha, ты ў іх, а яны ў табе, — падтаквае Роні.
Я трохі раззлаваўся, але не бяды. Хай там што, але

недарэчныя перапытванні і бязладнасць нападаў
азначаюць, што Роні калі не супакоілася, дык супакоіцца
неўзабаве. Яе вераломная навала стрыманая, загрузла
на подступах у рытарычных балотах.

Я заказваю чырвонае віно, яна — піва. Такая ў нас
завядзёнка. Хаця я ведаю, што ад узрушанасці не вып’ю
больш за два келіхі.

Мы будзем гаманіць занач. І ў першы дзень нічога,
хутчэй за ўсё, не будзе. Яна, як заўжды, не гатовая з
дарогі, ці там у яе якраз жаночае. “Пачакай, Persejčyk,
заўтра ноччу, абяцаю”. Думаю, яна робіць гэта
наўмысна. Каб павялічыць асалоду. Маўляў, пачакалі



месяц, дык пачакаем і яшчэ адзін дзянёк. Але я
звычайна не настойваю. У мяне самога ўвесь першы
вечар трасуцца каленкі. Якія ўжо тут любошчы, адно
марнаванне.

Я кладу руку на яе белую далонь з шлюбным
пярсцёнкам. Далонь трымціць, як злоўленая ў цянёты
птушка. Тры гады ніхто не можа растрэсці нашага шчасця.

— Трэба вырашаць, Персей, — зусім іншым, ціхім і
цвёрдым голасам кажа Роні, ды глядзіць у акно. — Трэба
нешта вырашаць…

Мы амаль ніколі не супадаем па фазе. Нават дзіўна,
як увогуле мы ўмудрыліся адначасова закахацца. То яна
раз-пораз пачынае гэтую цягамоціну, маўляў, трэба
нешта мяняць, рабіць наступны крок, а я не шманаю.
Або я пачынаю далдоніць, што ўся гэтая шпіёншчына так
цягнуцца не можа, а Роні, спакойная, бы поўня, адно
пасміхаецца куткамі вуснаў і юрліва перыцца мне ў
вочы. Заўжды адно і тое ж.

— Ведаеш што, Роні?.. — кажу я ціхім голасам і
раблю кантрольны стрэл — кладу зверху другую руку на
яе другую далонь.

Яна матляе галавой.
— Насамрэч усё на сваіх месцах, так. Парушыць

канструкцыю жыццяў немагчыма. За тры гады нашыя
лёсы дасканала дапасаваліся, не раўнуючы дошкі з той
выславёнай драўлянай чайні Дзедвасілія, збудаванай
без аніводнага цвіка.

“А значыцца, ніякі ўвагнаны цвік — хай сабе і ў нашу
галаву — нічога не зменіць”, — дадумваю я, але ўголас
— ні-ні.



Ніхто з нас не здольны ані паварушыцца, ані змяніць
ніводнай дэталькі. Ані перайначыць дасканалай
аркестроўкі нашых жыццяў. Роні тут са сваімі краінамі-
еўрапеечкамі і войскам увішных кельнераў. А я там — з
шматлікімі беларускімі бабулямі і дзядамі ды іх
бясконцымі гісторыямі. Але ж і гэтыя, і тыя — гаранты
нашага стабільнага шчасця.

— Персей, ты не разумееш! План памяняўся! Я
прыняла рашэнне!

Я раблю красамоўную паўзу, маўляў, “усё, ты
скончыла істэрыку?”, і працягваю апавядаць ёй чарговы
раздзел са свайго жыццяпісу ўнука.



Раздзел 2

Бабулі і дзяды

Усё дзяцінства мяне атачалі бабулі і дзяды. Іх было
так шмат, ажно кожнага разу належала ўдакладніць,
якую канкрэтна бабулю або дзеда ты маеш на ўвазе.
“Званіла баба Роза”, ці “прыходзіў дзед Барыс”. Нашыя з
бацькамі гутаркі заўжды круціліся вакол бабуль і
дзядоў, мы жылі іхнімі біяграфіямі і цікавасцямі, таму
пакрысе дзеля зручнасці сталі называць іх злітна:
“Бабароза”, “Дзядзюля”, “Бабаманя”, “Бабагруня”,
“Дзедбарыс”. Скланяецца як адно слова: Бабароза, няма
Бабарозы, аддаюся Бабарозе, віню Бабарозу, капітулюю
перад Бабарозай, памятаю аб Бабарозе.

Мама — адзінае дзіця ў сваіх бацькоў, бацька —
таксама. Дзяды ж багатыя на братоў і доўгі век, а яшчэ
на разводы і жаніцьбы. І такім парадкам я выявіўся
адзіным унукам, (без)надзейна ўзятым у шчыльнае
кола дзядоў, бабуль, стрыечных бабуль і прабабак. Іхнія
няўтомныя азіяцкія орды рабілі спусташальныя набегі на
нашую пратэстанцкую двухпакаёўку ў мікрараёне
Зялёны Луг. А яшчэ час ад часу, а дакладней у пятніцу
вечарам мяне, свайго адзінага ўнука, у якасці даніны
яны забіралі ў палон. У арыентальныя лабірынты
султанскіх палацаў сваіх кватэр, брэжнеўкі на Чкалава і
хрушчоўкі на Кнорына.

Дзяды і бабулі любілі пры нагодзе і без яе баяць
бясконцыя гісторыі-казкі пра краіны свайго дзяцінства.
Пра Дзядзюлевую Галіцыю, зробленую з букаў, пагоркаў,



авечае воўны і шэрага хлеба, я, здаецца, ведаў больш за
гуцулаў і лэмкаў. Аўстра-Вугорская імперыя, горныя
сёлы, дзедавы асабістыя ўражанні ад жыцця ў
заможных мястэчках і культурных местах. Чуў процьму
падрабязнасцяў пра неафіцыйную сталіцу свету горад
Драгобыч, дзе нарадзіліся бацькі Дзядзюлі. Ведаў я
нават сякія-такія дэталі пра далячэзную Гішпанію, у якой
колькі стагоддзяў да Галіцыі бавіліся далёкія продкі
Дзядзюлі, пакрысе імігруючы на ўсход і назапашваючы
розныя габрэйскія мовы, ад ладына да ідыша, а таксама
прыўлаўшчыўшы звычку размаўляць адразу на
некалькіх мовах адначасова. Ад сярэднявечнай Гішпаніі,
вядома ж, успамінаў не захавалася, але засталося
прабабчына прозвішча Азбель, а таксама крыху
маўрытанская знешнасць, праз якую Дзядзюля
пачуваўся ва ўсіх паўднёвых краях калі не гаспадаром,
дык сваім хлопцам. “Від Голысыі до Голыцыі он козакс ун
інквізіцыя”1, — часта дэкламавала Бабадора, маці
Дзядзюлі, саматужны куплет пра збольшага шчаслівае
жыццё сваёй радзіны на абшарах Еўропы.

А праз Бабарозу я зрабіўся спяцом па Расіі, а
дакладней па Падмаскоўі, бацькаўшчыне яе мужа
Дзедвасілія. Краі, дзе пахмельныя мужыкі робяць у
падмаскоўнай мясцовасці Гжэль “сама харашмяны на
свеце посуд” (так сказала Бабароза): бела-блакітныя
збаны і запарнікі з парцаляны. Пара такіх збаноў стаяла ў
нас на лядоўні “Сара”.

А яшчэ — ужо праз іншую бабулю, праз Бабаманю —
я ўведаў пра бязлюдныя карэльскія абсягі, яе родныя



мясціны, бясконцыя лясы і азярыны, што рассцілаюцца
адразу за межамі “паўночнай перліны”, Ленінграда-
Пецярбурга.

…Вось ён я, Ігарок Качуня. Саплівы заўсёднік
опіумнага прытону, халіф на гадзіну. Султан выходнага
дня. Пратачыўся сюды, у сераль на вуліцу Чкалава (ці
Кнорына), дзе паняцце “абавязкі” сыходзіць, як дымок
ад пахошчаў. Дзе гадзіна як хвіліна. Расхамячыўся на
парчовых падушках Бабамані ці Бабагруні сярод
манаршага ложка. Лянотным жэстам рукі цераз
паўпразрысты балдахін кухонных пароў аддаю бабулям і
дзядам дробную манету сваёй прыязнасці. А наўзамен
маю эксклюзіўны наркотык — гісторыі і гісторыйкі.
Майсы, быліны, показкі, палабры, абразкі, сагі і
здубавецці. На залачоных хахламскіх падносах бабулі і
дзяды цягаюць мне новыя і новыя дозы ўлёту ў далёкія
чароўныя краіны…

Аднак і бацькі не спалі ў шапку. Праз шчыльную
завесу дзядоўскага артабстрэлу, праз паляны сівых
дзьмухаўцоў і плюшч кусцістых вусаў ды бародаў, мама
і тата пнуліся дакрычацца да мяне. Апусціць сына на
цвёрдую менскую глебу. Намагаліся вярнуць законы
гравітацыі ды інерцыі ў скрыўленую дзядамі рэальнасць.
Бацькі імкнуліся ўсталяваць сярод беспрабуднай
азіятчыны хоць мінімальныя еўрапейскія законы.
Аднавіць дысцыпліну і справаздачнасць на даручаным
ім лапіку быцця.

Усе тыя высілкі збольшага ішлі на глум, бо голасныя
ўшчуванні вярнуць мяне да рэчаіснасці і абавязкаў
проста не даходзілі да вушэй. Патаналі ў чароўным



шматгалоссі бабульчынага вуркату і дзядоўскага
сакатання. “Ігарочачак, Ігарочак, Ігароша, Ігаль…”
Раставалі разам з шызымі арабескамі, выпушчанымі ў
паветра Дзядзюлевай папяросай.

Урэшце бабулі і дзяды, нібыта задаволеныя
крывасмокі, раз’язджаліся па сваіх менскіх кутах і
закуточках. З адвіслымі ад гаварнечы сківіцамі, пакідалі
нас адных з бацькамі ў двухпакаёўцы на мікрараёне
Зялёны Луг. Або вярталі мяне нядзельным вечарам
пасля п’янкіх і галюцынагенных выходных з хрушчоўкі на
Кнорына (ці брэжнеўкі на Чкалава) вярталі на дзявяты
паверх у зялёналужскую панэльку.

Як толькі нас пакідаюць сам-насам, дык бацька,
яшчэ не паспеўшы сцерці з твару развітальную ўсмешку,
насамперш адчыняе ў маім пакоі фортку, ледзьве не
вырываючы клямар з мясам. Каб скавыш здзьмуў,
сарваў з маёй вопраткі прыблудны ачмур крамольнага
летуценніцтва. Каб бескарысныя і, можа, нават шкодныя
гісторыі, што прасякалі мяне ў дзядоўскіх сералях,
павыходзілі праз фортку прэч.

Прахоплены сцюдзёным скавышом, я азіраюся.
Казачныя краіны з дзіўнымі назовамі, кліматам і
ландшафтам, што стракатым кілімам яшчэ зранку
высцілаліся перад маім унутраным позіркам, цяпер
пакрысе знікаюць, злушчваюцца. Праступае шэра-нудны
слой менскай рэальнасці.

І толькі тады бацька пачынае гутарку, патрабуючы
падрабязнай справаздачы. Дакладных лічбаў і фактаў.
Шпіёнскіх звестак з далёкіх калоніяў. Ці п’е яшчэ
Дзедлёня свой любовегонны чыфір? Колькі меладрамаў



запар паглядзела Бабагруня суботнім вечарам? І ці
ўсміхаецца Дзедбарыс сваёй заўсёднай дурнавата-
мройнай усмешкай таксама ўва сне?

Я пэкаю і мэкаю. Нібыта Лоўрэнс Аравійскі, пасланы
колісь лонданскім начальствам у пустэльню на выведку,
я вярнуўся зачараваны бляскам Усходу. Атрымаўшы ад
тубыльцаў дабротаў і ўзнагародаў, цяпер я адмаўляюся
выдаваць сувораму шэфу, вусатаму генералу Эдмунду
Аленбі новых сяброў.

Тым часам еўрапейская іерархія аднаўлялася ў
бацькоўскім доме агнём і мячом. Я наноў прывыкаў да
выхаваўчага чаргавання караў і заахвочванняў. Мама
бязлітасна пасылала мяне ў краму па батон або
загадвала вынесці вядро са смеццем. Сына навярталі ў
рэальнасць, упіхваючы ў руку доўгі спіс абавязкаў.
Справядлівае размеркаванне рэсурсаў, гэтак любае
бацькам і гэтак пагарджанае дзядамі, зноў убіралася ў
моц.

— Кожнаму з нас па два кубікі шакаладкі, Ігар, а
большасць пліткі пакінем на заўтра, — кажа бацька, і да
майго горла падкатваецца камяк крыўды:

“Чаму два, а не тры, чаму не чатыры? Чаму не ўся
плітка?”

Улучыўшы хвіліну між экзекуцыямі, я зашываўся ў
прыбіральню. Там, седзячы на ўнітазным вечку з
няспушчанымі порткамі, у прыпадку няшчаснасці я
мерна разгойдваўся. Размазваў слёзы па шчацэ. Заўтра
ў нудотную школу, а я тут, сярод чалавечай лютасці, такі
гаротны і пакінуты! Выдраны з мясам з райскіх садоў
дзядоўскай мінуўшчыны. Вышпурнуты на мулкую



пустку бацькоўскай цяпершчыны, голы ды смяротны!
Але ж бяда-гора трывалі нядоўга. Бо ўжо ў аўторак

вечарам першая ластаўка, Бабаманя, як той
сулейманавы джын, віхурай спускалася са сляпучых
вяршыняў. Яна несла “кавалічак маннічку для
ўнучачка”, салодкую камлыгу-мамалыгу вагою пад пяць
кэгэ. Седзячы ў кухні і расчулена паўтараючы за мною
глытальныя рухі, Бабаманя, жонка былога марскога
афіцэра Дзедбарыса, імітавала абрывістыя каманды на
гонары Балтыйскага флоту авіяносцы “Мінск”, які рэйдуе
недзе ў Ціхім акіяне. Скручанымі колам рукамі
Бабаманя дэманстравала абхоп карабельнай гарматы.
Разгорнутай далонню рабіла ў паветры падрабязны
накід траекторыі ўзлёту “якаў-38” з карабельнае
палубы.

Пры дапамозе гэтага пажыўнага манніку і
адмысловай серыі гучных і красамоўных паказаў на
пальцах, я зноў злятаў з мулкай палубы горада Менск у
бурлівае мора дзядоўскіх мрояў. Выпраўляўся ў
тэрытарыяльныя воды іхніх далёкіх радзімаў. Я зноў,
прынаджаны пажыўнымі гісторыямі і казачнымі
слодычамі, увальваўся ў наркатычны транс. Трапляў у
змененую свядомасць. І бацькоўскае выхаванне
стрыманасці ды цвярозасці ішло сабаку пад хвост.
Трапіўшы ў пазачарговы запой, я хадзіў летуценны,
абыякавы да поклічу цяпершчыны. Рэальнасць
выяўлялася крохкай на дотык. Рассыпалася, як згарэлая
газета ад першага ўзвею лёгкай марынады, імітаванай
губамі Бабамані.

— Сынок, хопіць спаць! — галёкае мама, калі я ўжо



сотым разам забываю яечню на пліце, ды чарговая
спаленая патэльня ляціць у сметнік. Бацька настолькі
звыкся, што сын не адгукаецца і не слухае, ажно седзячы
са мною ў адным пакоі, зварочвае голаў у матчын бок і
кажа:

— Скажы Ігару, што…
…Усе дзядоўскія байкі пра мінулае заканцоўваліся

паўторкам, які тычыўся іхняй цяпершчыны. Усё вянчаў
велічны рэфрэн, падобны да ўрачыстай прысягі: “Ісціну
кажу табе, Ігаль, Беларусь — поўнае закалдычча!”

— У Мінску ўсё па-свінску, Ігарочачак, ось так ось.
— Разве она Белая? Разве она Рос-сія, Ігорь? —

рэльефна вымаўляла мая чухонская Бабаманя,
бацькава мама, і яе голас пачынаў дрыжаць на
падвойным “с”, нібыта яна, дачка сумскага народа,
блукае і ніяк не можа выблытацца з бязладнага змроку
крывіцкіх балот на гарманічную бель Ладажскага возера.

Я нутрана пагаджаўся з дзядамі — сапраўды,
хавайся ў бульбу якое закалдычча гэтая Беларусь! Не,
яна зусім не белая, і ні кропелькі не Расія. Не Галіцыя і не
Гішпанія…

Бацькі, карэнныя менчукі, што маглі выставіць яны
супраць гэтай невымоўнай прыгажосці чужых краёў?
Краёў, дзе навакольныя фарбы сакавіцейшыя, нібыта
адразу пасля дажджу, а паветра — саладзейшае, нібыта
перад самым заходам ліпеньскага сонца?

Аднак, як па шчырасці, дык рук бацькі ў гэтай
справе не згарталі. Спрабавалі свой антызахад , заразу
выганялі заразаю — вадзілі тыцнуць у Менск носам.
Даць мне адчуць тутэйшае жыццё на дотык. Балазе ў



гэтага каменнага гультая ўсё пад рукою. Вакзал,
праспект, стадыён “Дынама”.

Мама кажа:
— Вось тут, каля вунь таго выгіну Свіслачы я колісь

сустрэлася з першым кавалерам, Авіцісам Бадасянам, і
калі б усё атрымалася — ну, ты сам усё разумееш — ты б
сёння, у даважак да ўсіх сваіх нацыянальнасцяў, мог
быць яшчэ і курдам, хі-хі... А тут побач, сынок, замест
гэтага бара “Старое рэчышча” стаяў паганскі татэмны
камень.

Аднак я бачу не вядзьмарскі камень, а зарыганую
піўнуху, складзеную з абшарпанай жоўтай цэглы. З
піўнухі выпаўзае не таямнічы мамін курд , які мог бы
пры пэўных раскладах зрабіцца маім бацькам, а
падвясёленыя, абцёрханыя жыццём калдыры з
Серабранкі. Ажно ўяўляць нічога далей і не хочацца.

Мы падымаемся вышэй да праспекта. Мяне
прадстаўляюць фасадным калюмнам Тэатра Юнага
Гледача. Я збянтэжаны. Груба-таўсматыя, закатаныя ў
шчодры слой грыму калоны ў параўнанні з вытанчанымі
ленінградскімі растральнымі (я бачыў іх на студэнцкіх
здымках Бабамані) падаюцца таннай падробкай.
Здзекам і марным высілкам мне спадабацца.

Ну, не можа быць рамантыкі на вуліцах з назвамі
Лодачная, Экскаватарная, Калектарная і Трэцяя
Пасялковая! Як тое “Старое рэчышча” на беразе
рэчкігразяцечкі можа спаборнічаць з харашмянай хацінай
на шыкоўным беразе Ладажскага возера, якая
належала карэльскім продкам Бабалюсі? Або ці можа
менская піўнуха хоць у якім свеце цягацца нават з самай



заняпаднай гжэльскай чайняй? Чайняй, збудаванай без
адзінага цвіка (бо дошкі дасканала дапасаваныя), у чыіх
шыкоўных разьбяных хорамах да ачмуру
напампоўваўся зранку гарбатай, а ўвечары — гарэлкай,
малады Дзедвасілій? А гатычная аптэка ў Кракаве, якой
валодаў прапрадзед Дзядзюлі, Дзедтанхум? Яе якой
менскай будынінай крыць будзеце, бацькі харошыя?

Устурбаваны, я аглядаў нашую блочную
двухпакаёўку ў Зялёным Лузе. Цяснотныя пакоікі, дзе
сценка ідзе на сценку. Стандартная пінскдрэўная мэбля.
Вокны глядзяць на вечна вільготны курапацкі лес. Хіба
гэтая нудоць можа ісці ў параўнанне з доўгімі, поўнымі
таямнічых ценяў і зданяў, калідорамі камуналкі на
Выбаргскай Старане? З ленінградскімі калідорамі, якія
вялі ў іншыя вымярэнні? Або часам рабілі ласку сваім
насельнікам і заканцоўваліся грамадскай кухняй
велічынёю з Сенацкі пляц?

Я заходзіў на нашу куханьку з плітой “Запоріжжя” і
лядоўняй “Сара” (канчатак “-тов” адкалоўся і бясследна
з надпісу знік), і каб жа чаго ўявіць гістарычнага — ці на
благі канец дагістарычнага, — што магло б тут адбыцца,
рады не даваў. Дзіч і пустка.

У той жа час я даволі лёгка вымройваў, як на
далёкай ленінградскай камунальнай кухні, не раўнуючы
касмічныя ракеты перад стартам, дундзяць і дымяцца
шэрагі напаўміфічных прымусаў. Мне нічога не
каштавала ўявіць, як пад гэты зладжаны шум ніколі не
бачаны мною прадзед Дзядзмінька, бацька Бабамані і
муж Бабалюсі, пралетар з манерамі багемшчыка, чыя
поўнае імя было Імануіл, няспешна бярэ чарачку са



сваім субутэльнікам: крыху старасвецкім, але зухаватым
акторам Паўлам Кадачнікавым. Тым самым
Кадачнікавым, які сыграў бязногага лётчыка Мярэсьева
(якое хараство!) у кінастужцы “Аповесць аб сапраўдным
чалавеку”.

Нават Беларусь была далёка. Недзе там, за
курапацкім лесам, Усходнімі могілкамі, садова-дачнымі
таварыствамі, палямі і непралазнымі пушчамі. Недзе
там, далёка-далёка, дзе цячэ напаўфантастычны
Нёман, на чыіх берагах жывуць сяляне (“цёмен сам,
белы вус”). Яны размаўляюць без трасянкі, ходзяць у
ільняных кашулях з арнаментам і шмат стагоддзяў
жывуць дзядоўскім манерам. Ось там і адбываецца ўсё
сапраўдна-беларускае. Там удзень мужчыны ганяюць
па прыбярэжных хмызах польскіх паноў і нямецкіх
акупантаў. А жанчыны ў намітках жнуць сярпамі
бясконцыя васільковыя палі. Увечары ж тыя сяляне
збіраюцца грамадой ля купальскіх вогнішчаў і пад
месяцам на паўнеба хорам цягнуць “Бедну басоту” і
“Перапёлачку”.

Нібы пацвярджаючы, што рамантыкі і прыстойных
закалотаў у Менску і ваколіцах не водзіцца ад пачатку,
Дзедбарыс, адзіны прыроджаны мянчук і сірата сярод
дзядоў, на вечарах успамінаў языка не вытыркаў. Адно
сядзеў і моўчкі ківаў прысутным, пакуль яго вусны
самохаць не раз’язджаліся ў яго фірмовай, дурнавата-
мройнай усмешцы. Ніколі ён не апавядаў пра сваё
даваеннае менскае дзяцінства. І сапраўды, “нашто
таўчы пустое, Ігароша? Што цікавага і годнага ўвагі можа
быць у Свінску?!”


