
КІПАРЫСЫ

1

Ехаўшы на станцыю, падвёз грамацейку.
Апавядала, як цяжка было ёй паступіць, як стараецца
яна вучыцца, як летась так была перапрацавалася, што
нават мусіла адпачыць у доме для нервовых. На станцыі
пазычыў ёй рубель — купіць есці ў дарозе. Увосень,
казала, аддасць.

2

На пляцформе, чакаючы цягніка, бачыў бухгалтара
Лазобку і касіра Качку, засуджаных нядаўна за тое, што
нехта пакраў грошы з касы. Пацяшаў бухгалтара, што
неяк абойдзецца. А ў яго на вачох — слёзы… І я глядзеў
міма.

3

Да Кміты-Чарнабыльскай ехаў у пляцкартным
вагоне Камунацэнтар-Камунары. У гэтым жа вагоне
вязлі хворую жонку выкладчыка вайсковых дысцыплін.
Казалі — звар’яцела. Чуў, як прасілі, каб у Кміце далі
насілкі несці яе. А ў Пячурках вялі яе пад рукі. Вусны



пафарбаваныя, твар чырвоны. Ён — малады, прыгожы,
стройны. Мусіць, старэйшая за яго, сямейныя нелады.

4

Ехаў і той малады ціхі фэрмскі стараста, з якім я той
раз пад’язджаў, зламілася вось і мы абярнуліся. І цяпер
ён ехаў з сваім хлопчыкам.

Хлопчык — здароў. І я так усцешыўся, што ён —
здароў! Бо як абярнуліся, дык усе на хлопчыка. І ён
ножку аб каменне пабіў і абадраў. Я чуў сябе
вінаватым: чаго мне было пад’язджаць? Ну, хоць жа ён
здароў!

Яны пераязджаюць з Пячурак у Камунацэнтар,
зусім; стараста перавёўся на службу ў навукова-
даследчы інстытут.

5

Да Кміты-Чарнабыльскай на ўсё купэ быў я і
маладая, невялічкая, кругленькая жанчына. Ляжала і
чытала.

Я папрасіў у яе кніжку і чытаў — «Английские
рассказы» Барыса Пільняка. жудасная рэч! Якая
культурнасць у Англіі і якая дзікасць у Расіі.

Пад’язджаючы пад Кміту, разгаварыўся з суседкаю,
скрыўшы, хто я. А яна — працаўніца па бульбе ў



навукова-даследчым інстытуце ў Камунацэнтры.
Праца бульбяной даследчай станцыі і паводзіны

загадчыка Нудазанудовіча ёй не падабаюцца. Хоча
ўцякаць. Сама яна з Пальміры. Муж працуе недзе ў
Сярэдняй Азіі.

І я думаў: а чаго цябе, такую, сюды прынясло?

6

На станцыі ў Варне, сеўшы ў буфеце за стол
абедаць, апынуўся выпадкова побач з жонкаю Каржа,
камуніста, з якім былі мы не дужа даўно на вечарыне ў
асістэнта па батаніцы т. Гаршэчніка.

Яна ехала ў Мяцісы да мужа, ён там адбывае
лагерны збор у войску. Ай, якая яна страшэнна худая і
бледная. Настаўніца.

І хоць не дужа даўно было, што спаткаў яе на
вуліцы, як ішла расчырванеўшыся з поля, з дзеткамі-
школьнікамі, з пукам красак у руцэ, харошая, — а не
хацелася мне цяпер ехаць з ёю разам да Мяцісаў.

І ўзяў я пляцкарту і ехаў да Мяцісаў асобна ад яе, у
пляцкартным вагоне. І адзін на ўсё купэ.

Не захацеў з ёю ехаць. Нічога не выйграў, ну й не
дужа прайграў, што ехаў адзін.

7



У Мяцісы прыехаў увечары, а 9-й гадзіне. Паехаў на
трамваі ў Дом працаўнікоў асветы.

Там загадчыца інтэрната, вульгарная баба, не
хацела пусціць мяне, што загадчыка Дому не было,
некуды адлучыўся.

Я пачакаў. Прынялі-ткі.

8

Аж якраз у гэтым доме — вечар выпускнікоў
педфаку4. Пайшоў і я, хоць і не меў білета. Хацеў
напіцца гарбаты, а там буфет. У салю слухаць канцэрт
не дабіваўся. А ў буфет пусцілі, хоць таксама не хацелі,
што няма білета.

Папрасіў аднаго студэнта паказаць мне студэнтаў-
балотнікаў. Ён пазнаёміў мяне з дзвюма выпускніцамі. Я
ў іх распытваўся.

Яны троху гаварылі і па-балотнаму. Але апрача
балотнага гуртка і балотнага ўхілу на аддзяленні
рабфаку нічога балотнага ў Мяціскім універсітэце няма.

[9]

Клаўшыся ў інтэрнаце спаць, у вялікай спальні,
пачуў нібы знаёмы голас і пабачыў нібы знаёмага
чалавека… І пазнаў адразу, што гэта ж мой былы
настаўнік, славеснік і музыка, Варлам Варламавіч



Чалесьнік.
І захацеў паслухаць, як ён цяпер гаворыць і што ён

цяпер кажа. Быў ён, як і даўней, толькі трошку пацішэў
і прынізіўся.

Увечары я не прызнаўся.
А сышліся раніцою, за сталом, як пілі гарбату. Тут я

прызнаўся.
Надта ж міла абышоўся ён са мною. Разыходзячыся,

пацалаваліся. Ён казаў, што ў ранейшых сваіх лістох
жартаваў з балотніны наўмысля, каб выклікаць мяне на
гутаркі.

Ён жаніўся з дыяканаваю дачкою ў сяле
Анісіменках. І швагерка яго ў Ленінградскай капэле,
нядаўна ездзіла з капэлаю па Еўропе, добрая спявачка.

І ён сам і цяпер іграе, толькі цяпер, кажа, і дзетак
карміць трэба, і выкладаць у школе цяжэй, і зарабляе
меней.

Але гаварыў так, каб выглядала, што ён здаволены
ўсім тым, што ёсць.

10

Шукаў радню этнографа Калматага. Знайшоў яго
сына. Ён нёс ваду з таго падворка, дзе колісь жыў яго
бацька, па Мікольскай вуліцы.

Паслухаў яго апавяданне пра трагічную смерць



бацькі і запісаў адрасы людзей, што пісалі біяграфію
нябожчыка.

Пайшоў па тых адрасох, па вуліцах і завулках
мяціскіх, з ціхімі мяшчанскімі драўлянымі дамамі і
садочкамі пры іх.

Хадзіў да аднаго, Лапчынскага, але не знайшоў
удому.

11

Быў у рэктара універсітэта энеідскага. Малады
белабрысы дзяціна высокага росту, але танкаваты і
далікатны.

Ён казаў, што даводзіцца блізкаю раднёю аўтару
балотнае энеіды і мае аб ім матэрыялы. Дакляраваў аб
усім напісаць мне.

Ён жа казаў пра балотную катэдру ў Мяцісах. На
паперы яна ёсць, а грошы на яе няма. Кучка не дае, а
Камунацэнтар даць не хоча. А калі грошы, — катэдра
хоць зараз.

12 (Патрыёт)

Тут жа ў яго я пазнаёміўся з прафесарам гісталогіі
Брухавецкім-Рыжым. Ён зацягнуў мяне да сябе дамоў. І
яшчэ дарогаю казаў, што яго жонка ўмее па-балотнаму,
і ён умеў, ды забыўся, але наўчыцца, казаў, за 2 месяцы.



Дужа хоча ў Камунацэнтар ці хоць у Пячуркі (бо там
аклады вялікія). Яго падручнік гісталогіі — адзіны на
ўвесь Хаўрус. Кажа, што хацеў бы перакласці на
балотмову. Аб яго пераездзе прасіў мяне пагаварыць з
Ваўком.

Жаліўся, што пацукі яго з голаду падохлі. І сам мала
зарабляе. Двух сыноў хоча ўстроіць асістэнтамі.

Сівы, стрыжаны, рухавы. Курыць. Хлопае сябе па
лбу.

— Дурак, што не паехаў! Сербіянін запрашаў. эх,
хоць бы памерці на роднай зямельцы.

Жонка — доўгая, старая. Яшчэ нейкія старыя
мошчы, і ўвесь пакой цесна застаўлен мэбляю: шафы,
шырмы, столікі, ложкі…

13

Заходзіў на кватэру, дзе жыў дзесяць год таму
назад.

Каця цяпер удава, ляжала ў больніцы з Галяю
Каробачкаю, дачкою засуджанага нядаўна бухгалтара, і
ледзь яшчэ ходзіць пасля аперацыі апендыцыту. У яе
дзяўчынка Рыта, гадкоў сямі.

Муж быў памоцнікам загадчыка мабілізацыйнага
аддзелу і застрэліўся ў 1924 г. ад нерваў.

Большая Маруся памёрла ад тыфусу ў 1922 годзе.



Маленькая Маруся вырасла з бегемота і сумуе.
А Зіна замужам у Маскве, за латышом Зэметам. І ў

яе было гора: два гады таму назад вываліўся сынок з
вакна, з 3-га паверху, гледзячы на Першы май, і цераз 6
гадзін памёр. Было яму 2 гады. Цяпер нядаўна ізноў
радзіла хлопчыка.

Пра Ліду Пятрову Каця казала, што, здаецца,
замужам у Ленінградзе.

14

Быў у музеі. Багаты аддзел разьбы па дрэву. Цэлыя
кавалкі дахаў з паўночнага краю.

І вітрына мажарскіх паясоў.
Але ўсё перамешана, і балотнага не відаць…
Загадчык родам з поўначы, хоць прозвішча

Баршчэўскі.
Учора на вечары педфаку бачыў рабую студэнтку.

І ўздумаў, ці не трэба дзецям прышчапіць воспу?
Яна — тоўстая, камялястая, упэўненая ў сабе, хоць і

рабая.
Думка аб рабаценні ніколі, ні на хвіліну, яе не

пакіне, але праз гэта яна мацнейшая.
Рабы чалавек заўсёды бліжэй да [нрзб] чым гладкі.

15



За начлег заплаціў 40 нагат. 
Абед — 65 нагат.
Піва — 40 нагат.
Чарга абедаць. Хлеб — трэба прыпісацца да якой-

небудзь крамы, і ўсё роўна — чарга.
А колькі антэн над Мяцісамі!
Быў дождж. Цяпер распагодзілася.
9.50 увечары еду на Кучку.

16

Цяпер якраз восем гадзін вечара. Я прыехаў на
вакзал загадзя, аж стаіць ужо даўжэнная чарга, і кажуць,
што часта людзі застаюцца. І на пляцкарту ўсё роўна
чарга. Гарадская станцыя сёння, святам, зачынена.

Патаргаваўся з нашэльнікам. Хацеў ён рубля, за
тое, што возьме мне пляцкарту. А я даваў 50 кап.
Старгаваліся за 60 к.

Гляджу: стаіць у чарзе Кацярынін. У 1918 г. мы
служылі з ім у Кватэрнай канторы. Недаўчоны
інтэлігент, сын купца. Пануры, высокі, гаворыць ціха.

Тады бурчэў, цяпер бурчыць.
Тады, гаворачы, азіраўся і цяпер так.
Я і сам часам бурчу, а як паглядзеў на яго — агідна

зрабілася, што ён бурчыць.
І сорамна зрабілася за сваё бурчэнне.



Не паспеў я пагаварыць з ім, нясе нашэльнік
пляцкарту. Яны гэтым зарабляюць. Бяруць пляцкарты
па знаёмству без чаргі.

Пляцкарта ляжачая ад Мяцісаў да Кучкі 1 р. 84 к.
Плюс яму 60 к.

Ізноў хмарна. Лёг спаць.

[17]

Мінецца ноч і ў памяці табе нічым не застанецца.
Раніцою прыехалі ў Кучку.

Ехаў у вадным купэ з бабулькаю з Горадзеншчыны.
Акцэнт — як у Вар’юковае мачыхі, гаворыць па-свецку,
але троху сімпатычнейшая.

Едзе ад сына-рабочага, з Юрцава, да дачкі, што
замужам за чэхаславакам, інжынерам, у Сподні
Слаўгарад.

Адзін сын служыць на станцыі ў Лунцы, а ад
другога няма вестак другі год, з таго часу, калі дзядзініч
ці сястрэніч пісаў аб ім:

— Ляжыць у Горадзе Анткаў у шпіталі пры смерці.
Можна думаць, што яго там знішчылі за тое, што не

сядзеў ціха.
Колькі гісторый на свеце, колькі!
І ў маці на ваччу слёзы, але твар у яе колкі.



18

Ад станцыі да трамвая нёс разам з ёю яе пакуначак,
пудзікаў на пяць… А гэта, да трамваю, цэлыя гоні, каб
сесці на патрэбны нумар. Было горача, я абліваўся
потам, бабулька таксама.

І калі мы так неслі, перашкаджаючы людзям ісці па
тратуару, падскочыла нейкая жанчына рабочага тыпу,
ішла з хлопчыкам, выхапіла ў яе з рук другі канец
пакунку і смяючыся паднясла.

Вясёлая, жыццярадасная жанчына з цэнтру
культуры.

Мусіць, нейкая шчаслівая была ці дужа спагадлівая
да свае сястры-жанчыны. Я быў нават здзіўлены.

Жыццё так і буяла ў ёй. І ўцеха брала мяне
глядзець на яе і несці з ёю.

А бабулька гэтая, відаць, скупая, бо на вакзале
таргавалася з нейкаю беднай беспрацоўнаю жанчынаю, і
тая бралася завезці яе на трамваі з нашага вакзалу на
Амонти-Кмети за [нрзб] плюс трамвайны білет туды 19 і
назад 19.

Бабулька не згодзілася, хоць і я ўмаўляў. Казала:
— Дробных няма… Трэба мяняць 10 рублёў. А тая:
— Я ж толькі на кавалак хлеба дзецям зараблю.

Ніхто ўжо меней не згодзіцца…



19

І сядзеш ты на Букі і заедзеш за восем да Ханскага
Пярэсмыку. Там прыме цябе ў канцылярыі жанчына
вельмі ласкава. І завядуць цябе ў пакой № 1. Толькі
папросіць тая жанчына ў канцылярыі схадзіць на Авэню
Анархіста, 16, у канцылярыю Букіністаў, каб узяць там і
прынесці ёй «падарожную» — дазвол на жыццё ў гэтым
далікатным кляштары. А ў Мяцісах вульгарная,
дурнаватая баба не хацела пусціць цябе нанач, пакуль
не прыйдзе дзяжурны. Якія ўсе розныя людзі.

Сходзіш туды і спішаш лекараў у свой блакнот, каб
схадзіць да іх пасля аднэй цямноты ці пасля дзвюх.

20

Потым паедзеш у КДВ, купляць касцюм. Згубіш
там дарма час. Добра, што не будзеш дужа дабівацца.
Не купіш там ні касцюма, бо няма, ні шапкі, бо не табе,
ні кія, бо яны не [на] пячуркінскіх сабак.

А людзей там будзе як на кірмашы на
Адзінаццатуху ў целяпенічах — і таго болей! На
чацвертым паверсе знойдзеш буфет. Заадно і
паснедаеш і паабедаеш.

Дадуць табе суп-лапшу і карпію ў смятане. І ты іх
прымеш, бо яшчэ іншая страва: бужаніна з капустаю,



дык яе не возьмеш. Заплаціш 85 к. І пляшка піва 50 к.
Палюбуешся ў вакно на плошчу — пуп гораду,

адпачнеш і пойдзеш шукаць хоць пінжака.
Абойдзеш колькі кучкакрамаў і прыватных

магазінаў — не будзе летніх касцюмаў. Будзеш хадзіць
па Вялікай і па Пярэсмыку Міхалёў. У адным
прыватным будуць люстрынавыя пінжакі, але па 30 руб.
Насілу знойдзеш і купіш летні сіненькі касцюм за 23 р.
39 к. і шапку за 1 р. 21 к. у магазіне «Аднакарытнік»
(Слаўнакваснага т-ва шамнікаў). Тут жа ў магазіне і
перадзенешся.

21

Будзеш шукаць півапіўскіх бэцікаў. Зойдзеш навет
у «Міжземскую буку». І не знойдзеш. Але тут купіш,
каб пераслалі ў сектар у Пячуркі, на 12 р. 50 к. песні
Насастага, Радыо, Мар [нрзб] (2 т.), усяго 5 букаў.
Параяць табе схадзіць спытацца бэцікаў у цэстранцоту.
Пойдзеш пасля аднае цямноты.

22

Адтуль, пад дожджыкам, да Букі. Заедзеш на
Галоўную, дзе т-ва марачнікаў. Але тэлій тваіх не
купяць, — дарма і вёз. Насупраць — галярня, пойдзеш
туды.




