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Аповесць у маналогах і дыялогах

Частка першая

Дом

На сцяне Надзінага пакоя вісіць афіша. З партрэтам і
назвай праграмы па-французску. Афіша яе сольных
канцэртаў на поўдні Францыі. Божа, колькі казачных,
незвычайных успамінаў звязана з той, даўняй ужо
вандроўкай!

У адной з шуфлядаў Надзінага пісьмовага стала ў
канвертах захоўваюцца стосы фотаздымкаў, прывезеных з
тых гастроляў. На іх засталіся назаўжды адлюстраванымі і
буянне восеньскіх фарбаў, і цудоўныя, маляўнічыя краявіды
невялікіх гарадоў Міжземнамор’я, дзе ў лабірынтах старых
вузкіх вулачак, у сілуэтах старадаўніх храмаў і свецкіх
будынкаў, здаецца, затаіўшыся, жыве сама гісторыя. Тут, як
нідзе, адчуваеш хаду часу, подых стагоддзяў. Адчуваеш сябе
ўзнесенай над светам і далучанай да вечнасці.

Вядома, ад горада да горада — шлях немалы, і штораз
дарога адбірае сілы. Тыя, якіх заўсёды крыху нестае на
канцэрце. Вядома, перад выступленнем заўсёды хвалюешся:
новая пляцоўка, незнаёмая зала, нязвыклая акустыка, новы
глядач і слухач. Як ён цябе ўспрымае?.. Толькі паспееш да
яго прывыкнуць, адчуць яго і зрабіць сваім, як трэба
з’язджаць. А ў канцы гастроляў ты наогул як марафонец, які
бяжыць апошнія кіламетры і думае: а нашто мне ўсё гэта
трэба?

Але як лёгка дыхаецца ў Еўропе! Мо таму, што



акадэмічная, оперная ці камерная манера спеваў тут заўсёды
высока цанілася.

Класічны вакал — мастацтва еўрапейскае, і артысту
патрэбен падрыхтаваны, а не выпадковы слухач. Мо таму
Надзею так прымалі і ў Ніцы, і ў Тулоне, і ў Перпіньяне,
што ўзнёслы і вытанчаны стыль музычных сачыненняў, якія
яна выконвала, і непаўторнае аблічча гарадоў, кожны з якіх
— твор мастацтва, аказаліся таемным, няўлоўным чынам
звязаныя паміж сабой.

А потым, эмоцыі патрэбны ўсім! І ў Францыі, і ў Іспаніі,
і ў Расіі, і ў Беларусі. Зала абавязкова адгукаецца на
імклівую плынь эмоцый, увасобленых у музыцы і спевах. І
чым яны больш яркія, светлыя або экспрэсіўна-
драматычныя, тым больш захопленая рэакцыя публікі.

На фотаздымках адлюстраваны вялікія і малыя
канцэртныя залы, дзе Надзя спявала. Якая акустыка!
Спяваеш і адначасова ў час выканання слухаеш сябе нібыта
збоку. Не можаш паверыць, што так гучыць менавіта твой, а
не чый-небудзь іншы голас. І думаеш: «Няўжо гэта я?!»

А вось і яна сама на здымках: пасля выступленняў, у
шыкоўнай канцэртнай сукенцы, расшытай бліскучымі
паеткамі, каменнямі і стразамі, яшчэ ў грыме, з
упрыгожаннямі на шыі і руках. З букетамі, а дакладней,
абярэмкам кветак у руках. Шчасліва-ўзбуджаная, акрыленая
поспехам і слухацкім прыёмам. А побач з ёй — такія ж
шчасліва-ўзбуджаныя музыканты камернага аркестра,
дырыжор, імпрэсарыа. З той вандроўкі Надзя прывезла стос
выданняў, з якіх даведалася шмат цікавага і нечаканага пра
свой голас. Няўжо калі-небудзь тая казка і той сон вернуцца?

* * *

З тым падарожжам звязаны ў Надзі і не надта вясёлыя
ўспаміны. Пасля гастроляў у Францыі яна пачала думаць: а
ці трэба так надоўга з’язджаць? Калі ёй прапанавалі гэты



прэстыжны, а ў дадатак фінансава выгадны кантракт,
адмовіцца ад якога Надзя не магла, яе сыну, Алесіку,
цёмнагаловаму, як мама, ласкаваму, як каток, хлопчыку,
споўнілася толькі тры гады. Сына Надзя пакінула на месяц з
бабуляй.

I вось яна вярнулася дадому, бязмежна стомленая
аўтобусным падарожжам, узбуджаная новымі ўражаннямі.

У вялікай дарожнай сумцы месціліся шматлікія сувеніры
і падарункі, праспекты, шыкоўныя буклеты.

Калі, апусціўшы каля парога сумкі, пакеты, скруткі, яна
зрабіла крок наперад, каб нарэшце ўзяць на рукі і
прытуліць да сябе любімае дзіця, яе Алесік, які за гэты час
прыкметна падрос і змяніўся... не пазнаў маму і спуджана
схаваўся за бабуліну спадніцу. Праз некалькі імгненняў ён
насцярожана зірнуў адтуль, не разумеючы, што хоча ад яго
незнаёмая цётка. Бабулю ён цяпер называў мамай і ўсе свае
маленькія і вялікія дзіцячыя клопаты вырашаў з ёю.

Сын забыў яе за месяц. Усяго — за месяц! Яна была для
яго ніхто... Ніхто! Надзя ледзь не заплакала. Перапоўненыя
канцэртныя пляцоўкі, гарачы прыём публікі, перспектывы
новых гастроляў — усё раптам паблякла, зменшылася ў
маштабе, зрабілася малазначным і нецікавым. Некалькі дзён
яна хадзіла сама не свая.

— Ды не хвалюйся ты...— супакойвала яе маці.— Ён цябе
забыў. Але ўспомніць. Дзіцячая памяць не такая трывалая,
як у дарослага. Мама — гэта той чалавек, які штодзень
побач. Той, хто варыць кашу, корміць, спаць кладзе, казку
на ноч расказвае...

«Як мудра яна сказала: мама — гэта той чалавек, хто
кожны дзень побач»,— думала Надзя. І вырашыла, што
пакуль Алесік не падрасце, далёка ад’язджаць не будзе.
Іначай сын зробіцца чужы. Навошта тады долары і еўра?
Мала, што мужа няма, дык і сына можна згубіць.

Праўда, Надзіна маці ўспрымала сітуацыю не так



востра. Алесік паціху падрастаў, і Надзя пачала ездзіць
ізноў. Спачатку недалёка ды ненадоўга, а потым усё часцей і
далей. Бясконцыя гастролі і работа дапамагалі забыць усе
непрыемнасці: матчыныя хваробы, якіх пад старасць
збіралася ўсё больш, не дужа моцнае сынава здароўе,
заўсёдную нястачу грошай, невялікую зарплату і
неўладкаванае асабістае жыццё.

* * *

Сёння Надзя мусіла ўстаць раней, чым звычайна. Трэба
было сабраць сына ў школу. Амаль заўсёды гэтым займалася
бабуля. Тая шкадавала дачку, якая позна вярталася дадому
то з рэпетыцый, то з канцэртаў, і вызваляла ад многіх хатніх
турбот. Як тая пані, Надзя часам магла зранку ўволю
паспаць. Калі толькі ў музычнай вучэльні, дзе выкладала
вакал, ёй не ставілі ў расклад ранішнія заняткі.

Але цяпер маці паехала да Соні, роднай сястры. Надзіна
цётка жыла ў абласным цэнтры, цяжка хварэла і цяпер
ляжала ў бальніцы. Калі ў адзін бок — дзвесце кіламетраў і
столькі — у другі, які сэнс выпраўляцца на два дні?
Гаспадыню адпусцілі на тыдзень. Яна вернецца паслязаўтра,
напярэдадні Надзінага канцэрта.

На вуліцы яшчэ прыцемак, у лістападзе днее позна.
Ранішнія зборы ў школу — нібыта рытуал, калі з дня ў дзень
усё ідзе па адным і тым жа сцэнарыі. Мяняецца толькі
змесціва талеркі ды змест Алесікавых аповедаў пра тое, што
ўчора здарылася ў школе. Цырымонія развітання ў іх
нязменная. Напаследак абняўшы сына, Надзя зачыняе за ім
дзверы.

Цяпер, калі ў кватэры ўсталявалася цішыня, Надзя можа
заняцца сабой. Заняткі ў вучэльні сёння толькі пасля абеду.
Значыць, гадзіны тры-чатыры ў яе вольныя. Гэта цудоўна!
Яна сёе-тое паўторыць са сваёй апошняй праграмы.

Але спачатку — гімнастыка, душ і кава. Зранку махаць



рукамі і нагамі няма ніякай ахвоты. Зрабіць першыя
практыкаванні — пакута, цела супраціўляецца. Яно проста
хоча спакою. Але Надзя — артыстка, яна вымушана сачыць
за знешнасцю і фігурай, хоча ці не хоча. Яшчэ дзесяць, нават
пяць гадоў таму можна было цудоўна абысціся без усялякай
гімнастыкі. А цяпер, на жаль, не.

Пасля душа Надзя ўважліва зірнула на сябе ў люстэрка.
Цёмныя выразныя вочы добра пасавалі да колеру валасоў,
такіх жа цёмных і густых. З імі столькі клопатаў! Мілавідныя
рысы ўласнага твару Надзя звыкла не заўважае. Жанчына,
якую яна бачыць у люстэрку, крыху псуе настрой. Без грыму
твар здаецца будзённым і не надта выразным. Вочы зранку
не ззяюць і ўсмешкі няма. А дробныя, здрадніцкія
маршчынкі вакол вачэй?.. Яны выдаюць узрост. Цікава, што
будзе яшчэ праз дзесяць гадоў? Напэўна, настрой будзе
псавацца часцей. А-а, што загадзя перажываць! Пакуль
касметыка дапаможа, а там што-небудзь прыдумаем... Цяпер
засталася толькі кава і — хутчэй за інструмент!

Надзя любіла ўласную кватэру і свой пакой, дзе ўсё
зроблена па яе гусце, так, як яна хацела. Фартэпіяна,
сапраўдная нотная бібліятэка, стосы новых і старых нот,
вялікая калекцыя дыскаў з запісамі класікі, музычны цэнтр.
На сценах — карціны, падараваныя або набытыя, мноства
адметных рэчаў, прывезеных з замежных вандровак.
Каменьчыкі з пляжаў Адрыятыкі, сапраўдныя венецыянскія
маскі і веер, марская зорка з глыбінь Чорнага мора. Яны
сагравалі цяплом успамінаў. Надзін пакой быў для яе
рэпетыцыйным класам, рабочым кабінетам, бібліятэкай,
месцам адпачынку — усім адначасова.

* * *

Другі пакой належаў Алесіку і Надзінай маці, Вользе
Аляксандраўне, яшчэ маладжавай, рухавай жанчыне. Яна
заўсёды крыху недалюблівала зяця. Калі Надзя канчаткова



разышлася з мужам, а бацька яе памёр, Вольга
Аляксандраўна, як толькі сышоў зяць, перабралася да дачкі,
пакінуўшы сваю кватэру меншаму, ужо жанатаму сыну.

Вольга Аляксандраўна вяла гаспадарку: хадзіла ў
магазін, гатавала сняданкі, абеды і вячэры, у вольную хвіліну
шыла і вязала — сваякам у падарунак, суседзям — за грошы,
каб дадаць нешта, апрача пенсіі, у сямейны бюджэт.
Забірала любімага ўнука Алесіка спачатку з дзіцячага садка,
а потым са школы, рабіла з ім урокі, вадзіла ў бліжэйшую
музычную школу, дзе ўнук вучыўся іграць на скрыпцы. I
ведала ўсе ягоныя тайны. Надзя ў рэшце рэшт змірылася з
тым, што бабуля бліжэй да ўнука, чым яна, родная маці.

Надзя была здабытчыцай, яна мусіла круціцца на трох
работах — на адной стаўка, на іншых — па палове стаўкі,
каб яе сямейнікам хапала на самае неабходнае. Асноўнае
месца працы — філармонія, два разы на тыдзень —
музычнае вучылішча, яшчэ палова стаўкі на радыё. Калі ў
вучэльні пачыналіся канікулы, Надзя магла больш займацца
чарговай канцэртнай праграмай. Выкладаць яна была
вымушана, а вось падрыхтоўка канцэртаў — гэта для душы.
Канцэртамі вялікія грошы не заробіш, дый перагружаць
голас Надзя пабойвалася, але калі б Алег часцей успамінаў
пра яе і Алесіка, дык і не трэба было б увесь час душыцца і
шукаць дадатковы заробак.

Тэлефанаваць Алегу і прасіць аб дапамозе ці нават
патрабаваць Надзя не магла. Было ў такіх просьбах штосьці
зневажальнае. Калі прызнаць, што Надзіна прафесія не дае
ёй магчымасці пражыць самой і забяспечыць неабходным
сына, значыць, згадзіцца, што ў іхняй даўняй спрэчцы
праўда на ягоным баку. Надзя нічога не патрабавала, не
назаляла званкамі і, мяркуючы па ўсім, Алега такая сітуацыя
цалкам задавальняла.

* * *



Грошай не хапала заўсёды. І таму гастрольныя
вандроўкі за мяжу, якія ладзіліся час ад часу, успрымаліся як
ратаванне. Вядома, трэба цягнуць з сабой велізарную сумку
з прадуктамі. А ў ёй кансервы, пакеты з супамі і кашамі,
крупы, кіпяцільнік,— каб сэканоміць на ежы і не
растранжырыць, а прывезці дадому сутачныя і ганарар.
Спачатку Надзі было сорамна за гэтыя тушонкі і вермішэлі:
«Артыстка называецца!», але, убачыўшы, што гэтаксама
робяць, выпраўляючыся за мяжу, піяністы, скрыпачы і
артысты ансамбляў танца, Надзя супакоілася і ўспрымала
сітуацыю з гумарам.

Амаль з кожнай вандроўкі яна прывозіла большы ці
меншы стосік «зялёных». Праўда, разляталіся яны хутка. То
аказвалася, што ў кватэры ўжо шмат гадоў не рабіўся
рамонт, то дзіцяці патрэбен новы ровар, то трэба выкласці
астранамічную суму, каб адправіць Алесіка ў загарадны
летнік — бясплатныя пуцёўкі адышлі ў нябыт. Стосік
«зялёных» раставаў, і Надзя была вымушана згаджацца на
новую вандроўку. Нават калі ўмовы гастроляў не надта дужа
задавальнялі.

Частка другая

Алег

Часам Надзя задумвалася, чаму ў іх з Алегам не склалася
сумеснае жыццё. Усё пачыналася так светла і радасна.
Здавалася, што ўзаемных пачуццяў хопіць на ўсё жыццё.

Алег меў прыстойны голас, не надта моцны, эстраднага
плану. Магчыма, эстрада вабіла яго і таму, што грошы тут
прыходзілі лягчэй. Гэта табе не напаўпустыя залы
філармоніі і не дзяржаўныя датацыі! Сама Надзя, спявачка
класічнай арыентацыі, лічыла, што на эстрадзе ёсць розныя
стылі і манеры паводзін. Але тая, якую абраў для сябе Алег,



ёй не падабалася. Спачатку спрабавала пераканаць, што гэта
патыхае вульгарнасцю, што песні, якія ён спявае,—
адлюстроўваюць невысокі ўзровень культуры. Але праз
нейкі час зразумела, што размовы марныя, і голас яе ў
пустыні галосіць.

Адносіны пачалі памалу псавацца. Цяпер у паводзінах
Алега Надзя ўвесь час адчувала прыхаваную ці відавочную
абразу, жаданне прынізіць і зняважыць. «Прывітанне
Шуберту і Грыгу!» — са здзеклівай усмешкай прамаўляў ён,
калі яна збіралася на свой канцэрт. Часам прозвішчы
кампазітараў мяняліся — у залежнасці ад таго, што павінна
была сёння спяваць Надзя, і замест Шуберта і Грыга гучала:
«Прывітанне Шуману і Баху!» Стрываць гэта было цяжка.
Пасля такіх рэплік расказваць пра сваё не хацелася. I таму
Надзя не гаварыла з ім пра свае клопаты. Ды і ягонымі
справамі не дужа цікавілася.

Бацькі Алега мелі ўласную машыну. I Надзя часам з
крыўдай думала: «Хай бы калі ўзяў у бацькоў машыну, каб
падвезці з ускраіны горада ў цэнтр. Каб не ехаць на канцэрт
у мароз або ў туман. Штораз турбуешся, што са звязкамі
што-небудзь здарыцца і на ўсё астатняе жыццё зробішся
прафесійна непрыдатнай. А што тады? Чым займацца?..»
Але, відаць, такія высакародныя думкі ў галаву Алега не
прыходзілі.

Спакваля ў яго з’явіліся сябры, да якіх прыслухоўваўся
болей, чым да яе парад. Яго жыццём, як і яе, былі рэпетыцыі,
канцэрты, гастролі. Але цяпер да іх усё часцей далучаліся
рэстараны і познія, аж да ранку, гасцяванні. Часам ён наогул
не прыходзіў начаваць. Надзя трывала доўга, але аднойчы
здарылася так, што Алесік захварэў, яго не было з кім
пакінуць, і Надзя была вымушана тэрмінова адмяніць
уласнае выступленне толькі таму, што Алег швэндаўся
невядома дзе. Бацьку не цікавіла, здаровае яго дзіця ці
хварэе. Тут Надзіны нервы не вытрымалі, і яна выплюхнула



на Алега ўсё, што віравала ў яе душы апошнім часам.
Той моўчкі выслухаў, а потым пачаў рагатаць:
— Слухай, а можа, ты раўнуеш? Наконт гэтага ты не

хвалюйся, у нас выключна мужчынская кампанія!
— Яшчэ цікавей!
— Я не тое меў на ўвазе...— і Алег пачаў з захапленнем

распавядаць пра свае грандыёзныя планы ў галіне шоу-
бізнесу.— Я табе па сакрэце сказаў, нават не ўсім
кампаньёнам такую закрытую інфармацыю давяраю! —
Вочы яго літаральна гарэлі.— Надзька, якія тут грошы
круцяцца!

«Эх, Алег, чаму ў цябе так вочы не гараць, калі ты на
сцэну з мікрафонам выходзіш?» — з сумам думала Надзя,
гледзячы яму ў твар.

Напэўна, Алег спадзяваўся, што ў іх сумесным жыцці
яшчэ нешта склеіцца і наладзіцца.

— Кідай ты сваіх класікаў! Колькі можна іх спяваць!
Ніякага наедку з іх няма... Давай да нас. Спачатку цяжка
будзе на эстрадны стыль перайсці, а потым уцягнешся.

«Ага, якраз! Напаўапранутая, напаўраспранутая, буду
разам з тваімі дзявулямі з кабарэ нагамі махаць! — падумала
сама сабе Надзя, але ўголас нічога не сказала.— Не, не можа
ён змяніцца. I не збіраецца... Гэта ягоная стыхія, і тут ён
будзе заўсёды адчуваць сябе прывольна».

Яе маўчанне Алег, відаць, успрыняў як роздум і
працягваў угаворваць:

— А можа, ты пойдзеш да мяне адміністратарам? Не
памятаю, казаў ці не, што ствараю фірму, звязаную з
арганізацыяй эстрадных канцэртаў і фестываляў. А яшчэ
кліпы, выпуск дыскаў! Знайшліся людзі, якія пад такую
справу вялікія грошы даюць. Хутка я для ўсіх спевакоў буду
лепшым сябрам. У чаргу будуць станавіцца, каб на прыём да
мяне трапіць...— Алег задаволена ўсміхнуўся.

— Ну, не пераскочыў — не кажы гоп! — сцішыла яго



імпэт Надзя.— А ты не думаеш, што для адміністратара
фірмы занадта мець кансерваторскую адукацыю?

— А ты не мяняешся! Хто кансерваторыю скончыў, усе
такія — адна толькі пыха, амбіцыі і пагарда. «Ах, гэта не
класіка, гэта — масавая культура!» — высокім тонкім
галаском перадражніў Алег, і даволі ўдала, музыказнаўцу, іх
агульную знаёмую.

Надзя ледзь не засмяялася.
— Ну, як сабе хочаш! Пераконваць больш не буду. Ты не

разумееш, куды жыццё ідзе. Я спрабую табе патлумачыць, а
ты ўпарцішся...

Пакуль Алег гаварыў, Надзя ўважліва на яго пазірала. Ці
то паўплывала наяўнасць грошай у кішэні, а значыць, і
смачных прадуктаў у прывабных замежных абгортках, якія
ўсё часцей пачалі з’яўляцца ў іх доме, ці то надта мітуслівае
жыццё, але Алег пачаў хутка папраўляцца, рабіцца рыхлым
і азызлым. Гледзячы на яго, Надзі цяжка было згадаць
высокага хударлявага юнака, з якім калісьці вучылася разам,
які з радасцю дарыў ёй кветкі пасля выступленняў. Некалі
разам яны хадзілі на канцэрты і спектаклі, а потым яшчэ
паўночы абмяркоўвалі ўбачанае і пачутае. Цяперашні Алег
закрэсліў таго, ранейшага. Закрэсліў назаўсёды. I тут не
трэба спадзявацца на перамены.

Тая іхняя размова аказалася, напэўна, апошняй надзеяй
Алега, што ў іх сумесным жыцці штосьці зменіцца. Але
надзеяй марнай. Разышліся яны ціха, без скандалаў і
істэрык. Дзякуй богу, кааператыўную двухпакаёўку, якую
Надзі яшчэ ў савецкія часы пабудавалі бацькі, дзяліць не
давялося. Алег забраў рэчы і перайшоў жыць да бацькоў,
балазе, там прасторная чатырохпакаёвая кватэра. А праз
нейкі час сустрэўся са Светай і падаўся жыць да новай жонкі.
Казалі, што яна працуе адміністратарам у ягонай фірме.

Надзя ведала ад прыяцелек, што Алег і Света не
распісваліся, так сышліся, пакуль жывуць разам. Ад першага



шлюбу ў Светы дзяўчынка, амаль аднаго ўзросту з Алесікам.
Агульных з Алегам дзяцей пакуль няма. Неяк выпадкова
Надзя ўбачыла на вуліцы Алега разам са Светай, кідкай,
эфектнай бландзінкай, і сама здзівілася: ні рэўнасці, ні
шкадавання, нічога не варухнулася ў душы.

А тады, на развітанне, стоячы ля дзвярэй і зірнуўшы на
Надзю, Алег сказаў з усмешкай:

— Ну, пакуль, манашка!
Яна неяк праз сілу, ненатуральна ўсміхнулася:
— Ты здзіўляешся, што я табе не здраджвала? Бачыш, я і

не здагадвалася! Можа, наступны раз больш пашанцуе?
Сустрэнеш не манашку…

Што пацягнула Надзю за язык сказаць такія словы, яна
не ведала. Можа, таму, што «манашка» балюча і крыўдна
разанула слых. Але самае смешнае, сталася так, як Надзя
пажадала. Света аказалася добрай гулёнай, і цяпер ужо не
Надзя чакала, пакуль Алег з’явіцца дадому пад раніцу пасля
рэстарана ці гулянкі, а Алег — Свету...

Тады ж, у дзвярах, ён дадаў, як заўсёды:
— Прывітанне Шуману і Грыгу!
— Дужа патрэбны ім твае прывітанні!
Дзверы шчоўкнулі. Надзя потым яшчэ доўга плакала,

успамінаючы іх развітанне і з абразай кінутае «манашка».
Быў у гэтым вызначэнні нейкі прыхаваны намёк. На тое,
што ў ёй няма нечага істотнага, што патрэбна для
звычайнага шчасця. І тады атрымлівалася, што калі ў Алега
не было цікавасці да яе, дык вінаватая ў тым сама Надзя. Але
час загаіў раны, усё адышло, страціла вастрыню і зрабілася
ўспамінам, да якога яна імкнулася не вяртацца.

Час ад часу Алег нагадваў пра сябе, але часцей праз
тэлевізар. На яго Надзя глядзела спакойна, нібыта ніколі ён і
не жыў разам з ёй у адной кватэры, нібыта яны не снедалі на
адной кухні і не мелі агульнага сына. Тое, што Алег рабіў на
сцэне — якія песні выбіраў, як рухаўся, якога колеру пінжакі



насіў,— усё гэта выклікала ў яе ўнутраную нязгоду,
пярэчанне і штосьці падобнае на раздражненне.
Патрываўшы хвіліну-другую, Надзя звычайна выключала
тэлевізар і сядала за фартэпіяна развучваць чарговую
праграму. Алег даўно зрабіўся прачытанай кнігай, вяртацца
да якой ёй зусім не хацелася.

Частка трэцяя

Голас

Свет і людзі заўсёды падзяляліся для Надзі на дзве
вялікія часткі. У адной з іх жыла музыка, у другой яе ніколі
не было.

Патлумачыць той падзел словамі амаль немагчыма.
Можа, варта назваць іначай — душэўнай грацыяй ці
высакароднасцю? Унутраная музыка выяўлялася па-
рознаму: у абліччы, твары, голасе і яго тэмбры. Часам
мілавідная бухгалтарка з раённага ці абласнога ўпраўлення
культуры, прывабны твар касіркі ў хлебнай краме, аблічча
выхавацелькі ў дзіцячым садку, куды хадзіў малы Алесік,
звярталі яе ўвагу гармоніяй і высакароднасцю. I абавязкова
голасам.

Чым далей ішоў час, тым больш прафесія рабіла Надзю
ўспрымальнай да гукаў прыроды і чалавечых галасоў. Нават
не спеўных, а звычайных, жыццёвых. Як вакалістка, яна была
пераканана, што голас можа расказаць пра чалавека ўсё.
Нібы камп’ютар, ён захоўвае ў памяці гісторыю жыцця, ён —
маленькая мадэль, адлюстраванне ўнутранай канструкцыі
асобы. Інтанацыя, быццам чулы сейсмограф, фіксуе
шчырасць ці фальш душэўных памкненняў.

У творчасці вастрыня ўспрымання гукаў дапамагала, у
паўсядзённым жыцці стварала турботы. Мажная, крыклівая
цётка, якая доўга і на ўвесь тралейбус дапытвалася, чаму



вадзіцель не аб’явіў патрэбны прыпынак; сусед-алкаголік,
які жыў на адной з Надзяй лесвічнай пляцоўцы і,
перабраўшы меру, ганяў па кватэры жонку і дачку, адтуль
чуліся яго хрыплы, прастуджаны голас, жаночы віск, енк,
грымелі перакуленыя крэслы, дзынькаў разбіты посуд,—
такія ўражанні прыводзілі Надзю ў адчай. Хацелася
заткнуць вушы і нічога не чуць.

Самае крыўднае заключалася ў тым, што былы Надзін
муж з катэгорыі людзей, у душы якіх жыла музыка,
спакваля, але няўхільна перайшоў да тых, дзе музыкі не
было. Таму на яго не варта спадзявацца.

Думкі вярнуліся да маючага быць канцэрта. Гэта
прэм’ера. Звычайна Надзя складала праграмы ўласных
канцэртаў так, каб у першым аддзяленні гучалі творы
сучасных кампазітараў, цяперашніх і жывых, а ў другім —
класіка. Новае і вечнае, незнаёмае і любімае. Калі ўлічваць
псіхалогію ўспрымання, такая логіка беспамылковая.

У праграме бліжэйшага вечара абодва аддзяленні —
сучасныя творы. У гэтым ёсць пэўная рызыка. Каб не
«перакарміць» адным кампазітарам і адным выканаўцам.
Прафесіяналы, а іх будзе шмат, даслухаюць да канца, а вось
аматары, чый густ выхаваны Бахам, Шубертам і Грыгам,
аматары, чыё вуха не заўсёды прызвычаена да сучаснай
музычнай мовы,— ці не збягуць, самотныя, пасля першай
дзеі?

Але задума агромністага вакальнага цыклу, частка якога
павінна ўпершыню прагучаць падчас яе творчай вечарыны,
была вельмі цікавая. Імклівая плынь чалавечых пачуццяў,
гісторыя кахання — так вызначыла Надзя для сябе сэнс і
накіраванасць гэтай праграмы — павінна прывабіць
слухача. Тут ёсць свой сюжэт — толькі не знешні, падзейны,
а дынаміка, змена настрояў і эмацыянальнага напружання.
Вершы, якія зрабіліся асновай цыклу, напісаны і паэтамі, і
паэтэсамі. I таму з’яўляецца ўражанне, што гісторыя кахання



падаецца нібы з двух розных пунктаў гледжання — Яго і Яе.
Гэта дыялог выказаных пачуццяў і нявымаўленых думак.
Такі падыход звычайна трымае ўвагу слухача. Зрэшты,
паглядзім. Канцэрт усё пакажа.

Апошняя праграма — яе творчы вечар. Дзякуй богу, ужо
не першы. Надзю лічылі адной з самых таленавітых маладых
спявачак краіны. Хоць паняцце «малады» ў творчасці
адноснае. Малады, калі табе ўжо за трыццаць. Музычная
школа, потым вучэльня, потым кансерваторыя — пакуль
адолееш, раней і не атрымаецца з цябе прафесіянала.

Пра яе шмат пісалі. Прыгадвалі ў аглядах фестываляў,
час ад часу ў газетах і часопісах з’яўляліся творчыя партрэты
і інтэрв’ю. Пісалі пра тое, што яна ўмее ўвасабляць розныя
тыпы характару. Аблічча жанчыны моцнай і ўладарнай, чые
пачуцці прымушаюць мужчыну падпарадкавацца; аблічча
жанчыны-ахвяры нейчай пачуццёвай прыхамаці ці былой
жарсці; жанчыны-цацкі ў руках сляпога лёсу. Пісалі, што яна
ўмее ўвасабляць гармонію ўзаемаадносін і іх дысанансы,
здольная адлюстраваць у голасе і яго адценнях, у выразе
твару, міміцы, жэстах усю бясконцую разнастайнасць
эмацыйных фарбаў і душэўных станаў.

Усе выразкі з газет, часопісы, праграмкі ўласных
канцэртаў Надзя беражліва захоўвала. Калі цяжка ішлі
рэпетыцыі або нехта сапсаваў настрой, яна даставала іх з
шуфляды стала і пераглядала стос, нібы шукаючы ў
напісаным пра яе маральную падтрымку і супакаенне. Але
гэта здаралася рэдка. Часцей натхняла галінка клёна за
акном, феерычнае багацце восеньскіх фарбаў, карціна,
убачаная на вернісажы, твар у натоўпе. Але найперш — сама
музыка.

Апошнія шэсць-сем гадоў яна спявала шмат вакальных
сачыненняў сучасных аўтараў. Ведаючы, што Надзя ахвотна
адгукаецца на іх просьбы і прапановы, кампазітары часта
прыносілі ёй новыя опусы. Здаралася, прысвячалі. Беручыся



за новы, ніколі яшчэ не спяваны твор, Надзя адчувала сябе
вандроўнікам, падарожнікам, якога чакаюць незвычайныя
адкрыцці. Так у дзяцінстве яна чытала, а дакладней, глытала
— кнігу за кнігай! — прыгодніцкія раманы. Піраты, скарбы,
невядомыя землі — і ўвесь час душа трымцела ад
хвалявання: што будзе далей? Так i цяпер, калі яна
перагортвала нотныя аркушы, яе вакальная душа
хвалявалася: а што там далей?

Рамансы, песні, вакальныя цыклы, арыі з опер і аперэт
Надзя развучвала хутка, лёгка, з задавальненнем. А вось над
засвоеным матэрыялам працавала доўга, літаральна
мучылася, перабірала безліч варыянтаў. Канцэртмайстар, яе
любімая i незаменная Ірачка, бландзінка з капой узбітых
пышных валасоў, часам не вытрымлівала, губляла цярпенне
i рашуча заяўляла:

— Надзея Аляксандраўна, мы пераходзім да наступнага
твора!

Надзя пагаджалася, але ноты забірала з сабой i
дарабляла дома тое, што не дарабіла з Ірачкай. Пачаўшы
асвойваць камерную лірыку пэўнага класіка, яна звычайна
перачытвала пра яго ўсё, што толькі можна было знайсці.
Але найперш не разумныя музыказнаўчыя манаграфіі, хоць
часам i ix таксама, а найперш ліставанне, мастацкія творы,
прысвечаныя яму. Немагчыма спяваць, не адчуўшы водар
той эпoxi.

Надзя заўсёды лічыла сябе чалавекам успрымальным да
гукаў мовы. А калі пачала спяваць не толькі на італьянскай,
якую ведала яшчэ з кансерваторыі, але i на французскай,
нямецкай, гэта таксама падалося асалодай. Фанетыка мовы
дзіўным, таемным чынам звязана з агульным духам
нацыянальнай культуры. У чым выяўляецца такая сувязь,
Надзя не магла сказаць дакладна, але ў яе наяўнасці не
сумнявалася ні хвіліны.

Прайшло некалькі гадоў з таго часу, як Надзя пачала



ўпэўнена адчуваць сябе ў прафесіі. Крытыкі пісалі, што яе
чароўнае сапрана можа ўвасобіць усю гаму чалавечых
эмоцый, што яна вырастае ў сапраўднага майстра. Можа, i
так...

Частка чацвёртая

Маэстра

У творчым жыцці Надзі заўсёды шанцавала, у жыцці
асабістым — менш. Часам яна думала: мо i праўду Алег
казаў, што яна манашка? Калі адкінуць здзеклівы тон, дык
ён штосьці дакладна акрэсліў. Ці таму, што не надта
пашанцавала з мужам, ці то з іншай прычыны, але Надзю не
вельмі цікавіла тое, што супрацьстаіць манаству.
Застаўшыся адна, яна не кідалася ў новыя знаёмствы ці
вясёлыя кампаніі. Рэпетыцыі, канцэрты, студэнткі, Алесік
зaбipaлі ўсе сілы, i часу на пагулянкі не заставалася.

Зразумела, час ад часу Надзі нарэшце хацелася займець
асабістае жыццё — яна ўсё-такі жывы чалавек, жанчына, а не
толькі спявачка. Дый Алесіку патрэбен бацька штодзень. А
не такі, як Алег, добра, калі раз у два месяцы ўспомніць. Але
тыя, з кім Надзю сутыкаў лёс, хто здаля ёй падабаўся, зблізку
моцна расчароўвалі.

Дзіўна! Колькі знаёмых, прыяцеляў, паклоннікаў, а яна
адна. Часам Надзя ўспамінала ранейшыя сімпатыі. Відаць,
нездарма там нічога не клеілася. Адзін яе праважаты, важны,
як певень, быў так захоплены ўласнымі справамі, што толькі
пра ix i гаварыў, не забываючы праз кожныя тры словы
пахваліць сябе. Другі, апынуўшыся з Надзяй у кавярні,
прасіў прабачэння, што грошай не ўзяў, i таму яны замовяць
толькі каву. Або яна заплаціць сама?.. Джэнтльмен, што тут
сказаць! Трэці, не паспелі яны застацца ўдваіх, пачынаў без
усялякіх уступных слоў і цырымоній хапаць яе за калені



вільготнымі рукамі.
Часам Надзя думала, што яна не там i не тое шукае.

Творцы — людзі своеасаблівыя, калі не сказаць дзівакаватыя.
Лепшыя ix пачуцці жывяць творчасць, сачыненне і
выканальніцтва. Там яны — яркія, выдатныя, зіхатлівыя. А
для паўсядзённасці застаюцца рэшткі, друз, жмых. Тое, што
не спатрэбілася для сцэны.

У пэўны момант пошукі сапраўднага рыцара Haдзi
абрыдлі. Яна ўжо ні на што не спадзявалася i не прыкладала
ніякіх намаганняў, каб нешта памяняць у асабістым жыцці.
«Нашто мяняць? Дзеля чаго? Каб мець пячатку, штамп у
пашпарце? Але каго тыя пячаткі ўтрымалі? Каб лічыцца
замужам? Дык я там ужо была. Болей не хачу. Бабуля, Алесік
і я — хіба нам кепска разам? Навошта чужы чалавек будзе
жыць у нашай кватэры, чамусьці спаць побач і па начах
моцна храпці... Бр-р-р! — Надзя ў думках здрыганулася.—
Яго трэба будзе карміць, мыць яму бялізну. І прасіць
прабачэння, што ты вечарам не дома, як усе звычайныя
жанчыны, а ідзеш на канцэрт. Або таму, што ты сёння
спяваеш, або таму, што трэба паслухаць іншых. А ён табе
ласку зробіць, калі літасціва адпусціць...»

I калі Надзя паставіла кропку на жаданні мець асабістае
жыццё — знайсці каханага чалавека, а магчыма, і бацьку
Алесіку,— у яе жыцці з’явіўся Маэстра. Увайшоў ціха і
далікатна, таму і не заўважыла.

Яны былі знаёмыя даўно — гады тры, а мо і чатыры.
Прафесійных музыкаў высокага кшталту не багата, усе ўсіх
ведаюць. Яны сутыкаліся і раней — то на канцэртах, то на
рэпетыцыях. Камерны аркестр, з якім Надзя часцей за ўсё
супрацоўнічала, здаралася, уключаў у свае праграмы яго
асобныя творы. А яшчэ ладзіліся абмеркаванні
фестывальных праграм, нарады ў Міністэрстве культуры.
Але тады ён успрымаўся як адзін з многіх, добры знаёмы, і
не больш за тое.



Год ці два таму ў свой новы музычны праект Надзя
ўключыла па яго просьбе некалькі рамансаў. Вывучыла іх
сама, толькі пасля гэтага паказала аўтару вынік. Маэстра
застаўся задаволены, ручкі пасля канцэрта пацалаваў, кветкі
падарыў.

На тым усё і скончылася. Надзіна жыццё імчалася далей,
і ў бясконцай сумятні рэпетыцый, канцэртаў, вандровак не
было часу думаць пра тое, што не мела дачынення да
справы.

Калі ўсё пачалося? — думкамі яна вярталася ў мінулае.—
Напэўна, вясной, калі разам пачалі працаваць над першымі
творамі з яго вакальнага цыкла. Потым ён дадаваў новыя
рамансы, вакальныя мініяцюры. З’яўляліся новыя варыянты
таго, што здавалася вывучаным і зробленым. Надзя тады і
падумаць не магла, што цыкл так разрасцецца.

Сапраўды, задума амаль геніяльная! Узяць любоўную
лірыку розных паэтаў — ад Сапфо, Петраркі і Шэкспіра да
больш блізкіх аўтараў (тут былі Шарль Бадлер і Поль
Верлен, Аляксандр Блок, Гарсіа Лорка, Максім Багдановіч,
Янка Купала, Ларыса Геніюш, Максім Танк, Мікалай
Рубцоў) — і стварыць вакальны цыкл, які б адлюстроўваў
адметнасць чалавечых пачуццяў у розныя эпохі. Па першым
часе задума яшчэ толькі акрэслівалася, вымалёўвалася.
Дзіўна, як яна нікому не прыйшла ў галаву раней? Усю
маштабнасць ідэі Надзя ацаніла тады, калі праца над
цыклам набліжалася да фіналу.

А напачатку яны з аўтарам пасварыліся. Узяўшы ноты
дадому, Надзя паспрабавала іх вучыць. Але нічога не
выйшла. Музычная мова здавалася «калючай» і нязвыклай. У
дадатак спяваць аказалася вельмі нязручна.

«І калі ўжо аўтары пачнуць думаць пра выканаўцаў? —
абуралася Надзя.— Нагрувасцяць непатрэбныя перашкоды,
і ты прадзіраешся праз іх, як праз лясны гушчар. А яны
свята, непахісна вераць, што сказалі новае слова ў



мастацтве!»
Наогул яна хацела вярнуць ноты і тым самым паставіць

кропку. Пры бліжэйшай сустрэчы Надзя без асаблівай
дыпламатычнасці выказала аўтару тое, што думала. I дадала:

— Наогул такія тэсітуры для голасу вельмі шкодныя. Я
не ведаю, хто гэта спяваць будзе!

Напэўна, ён не чакаў такой рэакцыі на свае опусы. І на
вачах пачырванеў:

— Што гэта за вакалісты, якія адно пра зручнасць і
думаюць! Толькі сцежкамі пратаптанымі і хадзілі б!

Тут ужо Надзя не магла прамаўчаць. Гэта яна сцежкамі
пратаптанымі ходзіць?!

— Малады чалавек,— Надзя амаль адчытвала яго, як
строгая настаўніца шкадлівага вучня,— я за сваё жыццё
столькі новых твораў выканала, што магу выбіраць, што
спяваць, а што не! Скажыце «дзякуй», што з вашымі нотамі
займаюся. Чаму артыст да вашых выкрунтасаў павінен
прынароўлівацца? У тых нотах, якія я прагледзела, трэба
шмат што змяніць. Вашым бессмяротным творам гэта будзе
вельмі карысна!

Уважліва пазіраючы Надзі ў вочы, Маэстра сказаў ціхім
спакойным голасам, якому цяжка запярэчыць:

— Я не змяню тут ніводнай ноты.
«I не зменіць,— чамусьці падумала Надзя.— Не той

выпадак!»
Канцэртмайстар Ірачка, якая выпадкова зазірнула ў

рэпетыцыйны клас, дзе яны размаўлялі, расказвала потым,
заходзячыся смехам, што Надзя і Маэстра стаялі адно
супраць аднаго як баксёры. Абое чырвоныя і разгарачаныя.
Ірачка здагадалася, што яе прысутнасць тут не патрэбная, і
ціха зачыніла дзверы.

Надзя ўжо гатовая была сказаць, каб ён забіраў свае
творы і шукаў сабе іншую выканаўцу, але Маэстра
нечакана, нібы ўбачыўшы сябе і яе збоку, засмяяўся і амаль



папрасіў:
— Паглядзіце, калі ласка, ноты яшчэ раз. Можа, праз

нейкі час усё падасца іншым? Не спяшайцеся. Калі пачне
падабацца, патэлефануйце. Я цярплівы,— дадаў ён з нейкай
дзіўнай і незразумелай усмешкай,— я пачакаю...

Чалавеку з такім голасам, ціхім і меладычным, цяжка
пярэчыць. Галасы многіх людзей, апрача музыкаў, Надзю не
хвалявалі. Будзённыя — яны і былі працягам той абрыдлай
будзённасці, а часам пошласці, якая існавала вакол. Яго голас
быў іншы. Ён нібы настройваў на ўласную хвалю і запрашаў
на сваю планету. Можа, пасля той творчай спрэчкі-сваркі
Надзя ўпершыню яго голас і пачула?

Сапраўды, калі пачала глядзець ноты другі і трэці раз,
яны — вось дзіва! — ёй спадабаліся. Тое, што спачатку
раздражняла і перашкаджала, некуды знікла, а на першы
план выйшла раней незаўважанае: свежасць, нечаканасць
інтанацый і музычнай мовы. Значыць, спрачаліся нездарма!
Шыпы перасталі калоцца, нарэшце Надзя адчула слабы,
ледзь улоўны пах ружы. Першую частку цыкла яна
падрыхтавала сама, начарна, каб паказаць аўтару, што
атрымалася з яго задумы.

* * *

Квітнеў май. Вабіла вока і маладая, нясмелая лістота, і
кранальна-пяшчотная зялёная трава. Пад раскрытым акном
шчабяталі, як птушаняты, нейчыя дзеці. Усё цешыла слых і
жывіла душу.

Пасля доўгай і нуднай зімы, калі спявак павінен увесь
час думаць, каб — крый божа! — не сказаць на марозе
лішняга слова, каб не прастудзіць горла, не выпіць
халоднага, можна было проста жыць, радавацца добраму
надвор’ю і быць шчаслівай.

Той вясной у Надзіным жыцці ўсё неяк ладзілася. Ні
сын, які ўжо хадзіў у трэці клас, ні маці не хварэлі, сесія, якая



вымотвала нервы і забірала ўвесь час, у вучылішчы яшчэ не
пачыналася. У дадатак нядаўна Надзя вярнулася з невялікіх
гастроляў, у запасе меліся грошы, і можна было не баяцца,
што ў вучэльні або філармоніі своечасова не выдадуць
зарплату.

Вядома, лепей выконваць твор тады, калі
канцэртмайстар сядзіць за раялем, іграе, а артыстка спявае.
Але ў той дзень у Ірачкі ніяк не атрымлівалася прыйсці на
рэпетыцыю. Таму Надзя сама села за фартэпіяна. Тым
больш, што паказ чарнавы. На пюпітры стаялі раскрытыя
ноты. Маэстра прысеў побач. Яна збіралася заспяваць
першы раманс, таму зірнула на кампазітара, каб адчуць яго
настрой і зразумець, пачынаць ці не. Ці гатовы ён слухаць?
«Чаму раней я не заўважала гэты амаль рымскі профіль? I
графічную выразнасць рыс яго твару таксама не бачыла?» —
мільганула ў яе думках.

Сёння яго твар быў не такі, як Надзя прызвычаілася
бачыць. Што было іншае? Напэўна, позірк. Прачытала ў ім
захапленне і яшчэ штосьці, што не змагла вызначыць
словам. Гэтае «штосьці» яе напужала. Сэрца ёкнула. Трэба
пачынаць, паўза відавочна зацягвалася. Але, відаць, яго
біяполе, якое Надзя ўпершыню адчула так блізка, аказалася
мацнейшае за яе. Кажуць, у самалёта, які нечакана трапляе ў
зону ўздзеяння НЛА, перастаюць працаваць прыборы, іх
зашкальвае, і разгублены лётчык не можа як след кіраваць
машынай. Так і тэксты твораў, якія Надзя збіралася спяваць,
імгненна вылецелі з галавы.

Напэўна, усё доўжылася пэўныя долі секунды. Яна
адчула, што далейшае развіццё падзей непрадказальнае. Так
яны нічога не зробяць! Але здавацца адразу было нельга.
Надзя паспрабавала супраціўляцца. I, не гледзячы яму ў
вочы, ціха сказала:

— Вы мяне збіваеце з патрэбнага настрою. Я не магу так
спяваць. Пераключыце, калі ласка, хвалю...



Ён засмяяўся. Напэўна, ад нечаканасці яе параўнанняў:
— Добра, добра!
Яна заспявала першы раманс. Спакваля адчула, што

зрабілася лягчэй. Сапраўды, тыя хвалі да яе больш не
даляталі. Захапіліся працай і ўжо не зважалі, як ляцеў час.
Удакладнялі, змянялі, спрабавалі безліч розных варыянтаў.
Але той позірк і той выраз на ягоным твары больш не
з’яўляліся. Можа, яно і лепей?..

Частка пятая

Вясна

Знаёмыя і калегі часцей пачалі гаварыць Надзі, што яна
папрыгажэла. Сапраўды, жанчына змяніла прычоску,
пашыла новую канцэртную сукенку ды ператрэсла ўвесь
гардэроб, жахнуўшыся пры гэтым: усё безнадзейна
састарэла!

У вучэльні таксама заўважылі, што яна змянілася. У
вачах часцей узнікаў малады бляск. Надзя нібы забылася,
што ёй за трыццаць, здавалася, васямнаццаць, яна —
дзяўчына, студэнтка. І рэчаіснасць вакол такая
бестурботная, прывабна-цудоўная, і кожная нязначная
драбяза сведчыць, што наперадзе чакае шчасце. Здавалася:
нібы пасля доўгай нуднай зімы, з шэра-рудым месівам снегу
на вуліцах, нарэшце прыйшла вясна. Нібы памылі і
ўпершыню адчынілі пасля зімы вокны, і ў затхлы пакой
уварваўся халодны, зябкі, але салодкі сваёй свежасцю вецер.
Змены ў душы адбываліся пакрысе, яна, напэўна, іх не
заўважала. Адчувала, што ёй добра, а чаму, і сама не
разумела. У глыбіні душы жыла радасць.

Маэстра прыемна вылучаўся з Надзіных знаёмых, да
якіх яна мела сімпатыю. Найперш тым, што ўмеў слухаць, а
не толькі гаварыць сам. I Надзя з задавальненнем яму шмат



расказвала, дзівячыся сабе — ніколі не была такой гаваркой.
Яго бездакорная ветлівасць: паліто падасць, наперад
прапусціць, дзверы адчыніць — Еўропа! — толькі
падкрэслівала камлюкаватасць і няўважлівасць яе былых
кавалераў. Але галоўнае, Маэстра не выказваў і не выяўляў
жаданняў, для пачатку знаёмства не надта прыстойных.

«Гэта ўжо цікава! — разважала сама з сабой Надзя.— Усё
«гэта» яго не хвалюе? Ці яго не хвалюю я? А мо чакае, што я
першая на шыю кінуся? Магчыма, гэта новыя, больш
сучасныя спосабы заваявання жанчын. Ён удала хавае
ўласныя пачуцці або іх наогул няма?.. А можа, мне таму так
цікава з ім, бо невядома, як далей будуць складвацца нашы
адносіны? Нездарма кажуць: найлепшы драматург той, чые
сюжэтныя хады непрадказальныя».

Сумесная работа над вакальным цыклам працягвалася.
Прэм’ера была прызначана на канец філарманічнага сезона.
Але ў камернага аркестра нечакана памяняліся планы:
з’явілася магчымасць паехаць на месяц на замежныя
гастролі. Адмаўляцца ад прывабнай прапановы ніхто не
будзе, і таму Надзін сольны канцэрт адклаўся на восень, а
можа, і на зіму.

Маэстра часам заходзіў да спявачкі або ў вучэльню, або
ў філармонію. Здаралася, па справе, здаралася, без яе, але
заўсёды прыносіў то новыя ноты, то рэдкія кнігі. Адносіны
іх заставаліся сяброўскімі. Калі па шчырасці, Надзі не
хацелася, каб яны пераходзілі ў штосьці іншае. Хоць часам у
галаву завітвалі гарэзныя і гуллівыя думкі. Цяпер усё лёгка і
зразумела. Калі нешта зменіцца, дык зробіць яе жыццё
залежным. Ад яго настрою, характару, ад іх сустрэч.

Надзя не хацела прызнавацца, але яна баялася моцных
сардэчных захапленняў. Гучыць смешна, выглядае
дзівацтвам. Бо што яна як артыстка ўвасабляе ў сваіх спевах,
як не эмоцыі і іх разнастайныя адценні? Але чамусьці раней
заўсёды атрымлівалася так, што тыя пачуцці прыносілі



горкія і скрушныя слёзы. Вядома, спачатку там аказвалася
шмат іншых эмоцый — радасці, шчасця, адчування палёту.

Людзі, якіх Надзя любіла, значылі для яе столькі, што,
калі яны знікалі раптам некуды, яна яшчэ доўга — год ці два
— не магла вярнуцца да звычайнага, нармальнага існавання.
Рэха перажытага гучала ў душы далёкай музыкай, апякала і
мучыла незваротнасцю, рабіла неўспрымальнай для
навакольнага свету. I, як ні дзіўна,— дапамагала спяваць.

Цяпер жаночая цікаўнасць гарэзна падштурхоўвала
наперад: «Хм, а што будзе далей?». А невясёлы жыццёвы
вопыт, памяць пра былыя страты і расчараванні змушалі
быць абачлівай і асцярожнай. І моцна трымаць у руках
лейцы ўласных пачуццяў.

Маэстра быў заняты, і ў Надзі расклад на тыдзень
таксама выходзіў шчыльны, бо ў вучэльні пачыналася сесія.
Таму звычайна сустракаліся раз на тыдзень. Надзя паказвала
зробленае, яны сёе-тое ўдакладнялі, спявачка атрымлівала
новыя ноты. I зноў развітваліся да наступнага тыдня.

Аказалася, што працаваць з Маэстра лёгка і проста.
Нібыта ведаюць адзін аднаго шмат гадоў. Нечакана
знайшлося шмат агульных знаёмых. Падчас размоў раптам
выявілася, што ён чытаў — дзіва дзіўнае! — тое самае, што і
яна. Што даўно забыты фільм, пра які Надзя згадвала, ён
таксама глядзеў. Надзя пачынала думаць, што з Алегам яны
разбегліся хутка таму, што ім не было пра што гаварыць.

У той канцэрт, які адбудзецца праз некалькі дзён,
павінна ўвайсці частка вакальнага цыкла. А сам ён, лічы, не
цыкл, а суцэльная анталогія. Яе і за пяць вечароў не
праспяваеш. Цяпер ідуць перамовы, каб увесь цыкл — і тое,
што прагучыць у канцэрце, і тое, што не ўвойдзе,— запісаць
у фонды радыё. I менавіта ў яе выкананні. Бо Маэстра
лічыць, што лепш за Надзю тое ніхто не зробіць.

Сяброўскія адносіны яна падтрымлівала з многімі
кампазітарамі, чые творы выконвала раней. Але заўсёды



імкнулася паставіць сябе так, каб паміж імі існавала пэўная
дыстанцыя. Гэта дапамагала сумеснай творчасці, бо не
ўзнікала непатрэбных эмоцый. Як кажуць, нічога асабістага!

З Маэстра атрымалася іначай. Мо таму, што ўпершыню
за апошнія гады Надзі хтосьці пачаў усур’ёз падабацца,
толькі яна не хацела сабе ў тым прызнавацца. А мо таму,
што вакальны цыкл быў напісаны на тэксты любоўнай
лірыкі, і адметнасць увасаблення сардэчных захапленняў і
пакут у вершах і музыцы ў розныя стагоддзі яны
абмяркоўвалі ўвесь час. Калі добра падумаць, чым можа
скончыцца сумесная праца маладой спявачкі і маладога
кампазітара над вакальным цыклам, напісаным на тэксты
любоўнай лірыкі? Вядома, чым. Або поўным
непаразуменнем, спрэчкаю і канфліктам, або поўным
паразуменнем і пацалункамі. Яны выбралі апошняе.

* * *

У той дзень рэпетыцыя скончылася рана. У расчыненыя
вокны вучэльні вецер прыносіў душны і мройны водар
чаромхі. І Надзя падумала: «Шкада, што ён зараз знікне… »

Яна марудна збірала ноты, не ведаючы, што сказаць, каб
гэта выглядала натуральна і не дужа выдавала яе таемныя
памкненні. Але, напэўна, і ён існаваў сёння на той жа хвалі,
бо, калі ноты былі сабраныя, спытаў:

— Надзя, вы сёння не дужа спяшаецеся?
Спачатку папілі кавы ў бліжэйшай кавярні, каб крыху

асвяжыць галаву. Потым Маэстра ўспомніў, што павінен
забраць у сябра дыск з фотаздымкамі, які заўтра — апошні
тэрмін! — трэба некаму аддаць. Спачатку яны ехалі
тралейбусам, потым ішлі пешкі, пра штосьці гутарылі і
смяяліся, але ў Надзінай душы ўсё трымцела ад чакання і
хвалявання. «Слухай, ты дурніца? Ці школьніца, якая
ўпершыню ў жыцці выправілася на спатканне з
хлопчыкам?..» — дзівілася яна сабе.



Дзверы ліфта адчыніліся, і Надзя ўбачыла, што там
цёмна.

Напэўна, падлеткі лямпачку разбілі. Яна зрабіла крок
наперад — нібы з абрыву ў цёмную рэчку. Дзверы
зачыніліся, ліфт крануўся. Маэстра абхапіў Надзю за талію,
прыцягнуў да сябе і пачаў цалаваць яе вусны і твар горача, з
такім маладым запалам, якога яна не чакала. Тыя імгненні,
пакуль ліфт ехаў уніз, падаліся ёй вечнасцю.

Потым яны яшчэ доўга блукалі ўздоўж ракі. Пра нешта
гаварылі, а больш маўчалі і цалаваліся. І Надзі здавалася,
што яе шчасцю не будзе канца. Бо душа лунала высока ў
небе.

Дома яна доўга не магла заснуць, усё круцілася з боку на
бок. Уставала, піла халодную гарбату і доўга глядзела ў
столь шырока расплюшчанымі вачыма. Надзя спадзявалася,
што заўтра ці паслязаўтра ён патэлефануе. Але тэлефон
упарта маўчаў. Два дні падаліся ёй двума стагоддзямі. Яна
нічога не магла рабіць, усё валілася з рук.

У нядзелю трэба было зрабіць, а ў панядзелак тэрмінова
здаць дырэктару вучэльні справаздачу. З лепшымі намерамі
Надзя села за пісьмовы стол. Але — якая справаздача?! Усё
здавалася непатрэбным і несусветным глупствам. Варта
было толькі прымружыць вочы, як уяўленне адразу
малявала ягоны твар. Надзя памятала дотык ягоных рук,
ягоных вуснаў. Эпізоды спаткання здаваліся трызненнем,
сном на яве. «Хіба ён не разумее, што я магу быць
спакойнай, толькі калі ведаю, дзе ён, што з ім, які ў яго
настрой, пра што думае? Чаму ён не тэлефануе? Можа, усё,
што адбылося, для яго нічога не значыць?!»

Дзесяць разоў за два гэтыя дні да яе вярталася надзея, і
дзесяць разоў памірала. Праз два дні яны зноў убачыліся, і
Надзіны трывогі адышлі, расталі як ранішні туман, перад
рэальнасцю спатканняў.

«Атрымліваецца, як у казцы. З’явіўся Прынц, пацалаваў



Прынцэсу. Яна прачнулася і ўбачыла, што да гэтага не
жыла, а толькі спала мірным сном. Але ж сапраўды, у мяне
з’явілася ўражанне, што я пакуль яшчэ і не жыла. А толькі
чакала, калі ён з’явіцца...»

Напэўна, на яе найшло нейкае ачмурэнне. Цяпер Надзя
разумела псіхалогію наркаманаў. Аднойчы спазнаўшы
ягоныя пацалункі, яна ў думках і на яве імкнулася да іх зноў.
I ўсе аргументы розуму былі бяссільныя і бессэнсоўныя.

«Мы ўвесь час супадаем. Усюды, ва ўсім. У ацэнках
рамансаў, чужых і нашых агульных. У эмоцыях. Нават у
ложку... І ўсё мала, і ўсё не хапае…  Здаецца, мы ніколі не
зможам дайсці да мяжы, дзе нашы эмоцыі заканчваюцца. І ў
асалодзе няма мяжы.

Мне нават робіцца страшна! Такое дзіўнае і
неверагоднае супадзенне. Такая гармонія. А што потым?
Калі скончыцца гармонія і пачнецца дысгармонія? Яна
акажацца таксама татальнай? І мне будзе пагана ў такой жа
ступені, у якой цяпер добра? Няўжо ўсё адбываецца на яве і
са мной?! Няхай такі стан ніколі не скончыцца!»

Відаць, тыя абдымкі-пацалункі абудзілі ў Надзінай
душы сілы, пра існаванне якіх спявачка і не здагадвалася.
Яна нібы прачнулася і ўбачыла навакольны свет не ў
прыглушана-лаканічных і стрыманых фарбах, а ў іх буянні і
паўнагучнасці. Надзя ніколі не ўяўляла, што можа жыць у
такім неверагодным тэмпе. Калі можна мала спаць, амаль
нічога не есці і ўвесь дзень без ўсялякай стомы працаваць.

Яны сустракаліся то ў яго, то ў яе, калі бабуля з унукам
з’ехалі на два тыдні на лецішча. Пачуццё шчасця не
сыходзіла і не знікала. Тое лета поўнілася шчаслівымі
здарэннямі. Паўсюль Надзя заўважала раскіданыя знакі лёсу,
які выказваў ёй неверагодную сваю зычлівасць.

Частка шостая



Былы муж

На календары быў чэрвень. Надзя гадзіну таму
вярнулася з вучэльні. Алег патэлефанаваў, што знаходзіцца
недалёка і неўзабаве зойдзе. Яны не бачыліся даўно, можа, з
паўгода, можа, з год. Ён не змяніўся, хіба толькі пакруглеў і
патаўсцеў.

«На буржуйскай ежы яшчэ і не так можа разнесці»,—
без усялякага шкадавання падумала яна.

Алег азіраўся, уважліва паглядаў вакол, бо даўно не
бачыў гэтай кватэры. Што дзіўнага! Мінула некалькі гадоў,
як ён адсюль сышоў.

— А дзе Саша? На вуліцы лётае?
— Не, з бабуляй паехалі на лецішча. Маці збіраецца

грады палоць ды паліваць, Алесік на ровары пагойсаць. Ён
ужо зялёны зрабіўся ў горадзе...

Сёння Надзя была настроена міралюбіва, бо марыла пра
заўтрашняе спатканне.

— Я толькі вярнулася з заліку і галодная. Пайшлі на
кухню, там і пагаворым. Кавы хочаш?

— Зрабі. А ў вас, я гляджу, нічога не мяняецца. Усё, як
было,— сказаў Алег, азіраючы кухню.

— А нашто мяняцца, нам і так добра! — Надзя адчувала,
што яе добры настрой пачынае знікаць. Зараз Алег ізноў
завядзе любімую пласцінку. I сапраўды:

— Жыццё мяняецца, усё вакол мяняецца, а вы ўсё такія
ж, за-кан-сер-ва-ва-ныя!

Апошняе слова ён вымавіў па складах, раздзельна і
крыху здзекліва. Яго любімы тон! Некалі Алега адлічылі з
трэцяга курса кансерваторыі, давялося пераводзіцца,
абіваць парогі, каб мець вышэйшую адукацыю. Вось і
сядзіць у глыбіні душы старая крыўда як стрэмка. Здаецца,
усё ў чалавека ёсць, а крыўда спакою не дае. Надзя
прамаўчала, бо ведала: што варта запярэчыць, як усё



скончыцца размовай на павышаных танах.
— Што новага ў свеце класічнай музыкі? — запытаў

Алег, паволі, маленькімі глыткамі адпіваючы гарачую каву.
— Дарэчы, можна нясціплае пытанне? Колькі ты
атрымліваеш за адзін канцэрт?

— На нясціплыя пытанні я не адказваю. Ты ж не
называеш суму сваіх даходаў!

Звычайна лічбы ў ганарарнай ведамасці атрымоўваліся
мізэрныя і смешныя, і Алег ведаў пра тое. Калі б яна назвала
лічбы, ён пачаў бы рагатаць. Смяяўся б доўга і з
задавальненнем. Бізнесмен вальяжна адкінуўся на спінку
кутняй канапы.

— Ды ў мяне сакратарка ў фірме больш у месяц
атрымлівае, чым твае народныя артысты. Ты, дарэчы, яшчэ
народнай не зрабілася?

— Не хвалюйся! Табе паведамлю першаму, калі што
якое...— іранічна адказала яна.— Мо і на банкет запрашу.

— Буду ўдзячны. Эх, Надзя-Надзя, як бізнесам заняўся,
чалавекам сябе адчуў!

— Чамусьці твой сын не адчувае, што яго татка нарэшце
зрабіўся вельмі багатым! — як мага больш яхідна заўважыла
яна.

— Добра! — засмяяўся Алег.— Злавіла на слове. На! — Ён
дастаў з унутранай кішэні лёгкай летняй курткі два пачкі ў
банкаўскіх абгортках.— Са мной нядаўна разлічыліся, таму і
зайшоў!

Надзя зірнула. Гэта аказаліся не долары, а беларускія
грошы.

— Ну, мог бы і «зялёных» пачак падкінуць, новы
беларус, калі ты такі ўдачлівы і заможны...

— Надзька, што я чую! — зарагатаў задаволена Алег.—
Ты пачынаеш разумець сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці!
Яшчэ пару гадоў, і нашы погляды будуць аднолькавыя...

— «Не будуць...— думала Надзя.— Табе не надта салодка



ў новай сям’і, вось ты пра блізкасць поглядаў і заспяваў.
Цікава, якія яны розныя — былы муж і Маэстра! Алег,

напэўна, нарадзіўся з мабільнікам у адной руцэ і
калькулятарам у другой. Любімыя цацкі, з якімі ніколі не
расстаецца. Калі спаць кладзецца, відаць, пад падушкай
пакідае. Які прыбытак, дзе, колькі, калі? Усё падлічана, усё
зразумела, ніякіх непатрэбных эмоцый. Цікава, дзялок
поўнасцю знішчыў у ім спевака, ці яшчэ нешта засталося? А
можа, дарма я так строга? Бізнес — рэч перспектыўная.
Толькі чаму паводзіны Алега заўжды «на мяжы фолу»?
Заўжды развязны, штораз яму трэба мяне зачапіць і
зняважыць. Або свядома, або мімаходзь...»

Маэстра — зусім іншы. Надзя часам дзівіцца, што
зямныя тэмы яны ў сваіх размовах не кранаюць — толькі
музыка і толькі мастацтва. Яна не ведае: абедаў ён сёння і ці
будзе вячэраць? Ці ёсць грошы ў ягонай кішэні, ці наогул
няма? Ніякіх размоў пра грэшную зямлю. Трапна сказала
канцэртмайстар Ірачка: «Такія людзі на воблаку жывуць!»
Напэўна, ён з воблака і злазіць не хоча. Яму там зручна і
ўтульна.

Якія розныя ў іх галасы! Некалі ўпэўнены Алегаў
барытон здаваўся Надзі ўвасабленнем сілы, якая здолее
абараніць ад вятроў і жыццёвых нягод. Але ягоная сіла
абярнулася супраць яе і разбурыла тое, што іх трымала
побач. I таму цяпер Надзя не спадзявалася на нейчыю
абарону і не шукала яе. Лепей, калі жанчына абараняе сябе
сама.

Мяккі тэнар Маэстра кранаў і трывожыў душу. Праўда,
яна падазравала, што тая мяккасць — чыста знешняя, і нават
яе гарачае жаданне не прымусіць яго саступіць ёй і сысці з
абранага шляху. Яго голас і яго музыка былі таямнічым
чынам звязаны паміж сабой. I пацалункі аказаліся
падобнымі да ягонай музыкі — ціхай, пяшчотнай, якая
глыбока кранала струны душы.



Але яна надта задумалася.
— Надзя, хачу як-небудзь запрасіць цябе ў свой офіс,—

перапыніў яе думкі Алег.— Паглядзіш, як цяпер я жыву.
Купіў старую будыніну, зрабіў еўрарамонт, абсталяваў па
апошнім слове,— разгортваў Алег перад ёй прывабную
карціну свайго жыцця.— Новае абсталяванне і музычную
апаратуру за мяжой замаўляю...

— «А мне за паўгода прыносіш два пачкі дробнымі
купюрамі,— мільганула ў Надзіных думках.— Цікава, усе
«новыя беларусы» такія жмінды, ці толькі ты свайму сыну
грошай шкадуеш?»

— Калі ты захочаш дыск запісаць, можаш
патэлефанаваць: як былой жонцы зраблю выключэнне.
Запішам тваю любімую класіку разам з тваім любімым
сімфанічным аркестрам.

«Пашукаю ў іншым месцы, а цябе прасіць не пайду.
Сабе даражэй абыдзецца»,— падумала яна.

— Шкада, што твая класіка — стратная, прыбытку ад яе
ніякага. Ну, нічога, можна вялікі наклад не гнаць.
Экзэмпляраў трыста зробім для душэўнага задавальнення.

«Няйначай, масты наводзіць,— думала Надзя.— Чаго
раптам з’явіўся такі клопат? Ніколі яго не было...»

— Надзя, скажу па шчырасці, калі ў чалавека дастаткова
грошай, успрыманне жыцця істотна мяняецца. Многія
невырашальныя праблемы аўтаматычна знікаюць. Самі па
сабе. Цяпер мы прабіваем будынак пад казіно. Ён будзе
побач з маім фестывальным цэнтрам. Ты не ўяўляеш, якая
залатая ручаіна ў маю кішэню паплыве! Чалавечымі
слабасцямі трэба ўмець карыстацца...

«Бач, павучае! Настаўнік знайшоўся...» — падумала
Надзя, а ўголас сказала:

— Скажы, а бардэль побач ты не плануеш пабудаваць?
— Надзька,— зарагатаў Алег,— мне заўсёды падабалася

твая дасціпнасць! Якая здагадлівая! Мо з цягам часу і такую



ўстанову адкрыем. А чаму? Ве-ельмі пікантная сфера жыцця.
Наведвальнікаў было б мора! Шкада, што афіцыйна
забаронена. Давядзецца неафіцыйна. Але калі ёсць попыт,
будзе і прапанова. Дарэчы, ты не адказала на пытанне,
колькі вам цяпер плацяць за канцэрт? Ведаеш, я ў іншай
сферы працую, дзяржаўных расцэнак не ведаю...

— А ты язва добрая!
— Маўчыш, бо суму называць не хочаш. Разумею!

Слухай, калі вы такія высакародныя, чаму дзяржава вас так
нізка цэніць? Так, што на жыццё не хапае?

— У цябе спажывецкі падыход да мастацтва. Ты глядзіш
на яго з пункту гледжання грошай. Колькі даходу яно можа
табе прынесці. Глядзіш як на тавар, якім коштам яго можна
прадаць.

— Гэта падыход прадзюсара. А хіба ён можа быць
кепскі?

— Калі чалавек ставіць за мэту мець грошы, ён будзе
мець менавіта грошы. І нічога болей...— парыравала Надзя.
— Калі хоча стварыць тое, што застанецца, як кажуць, у
вяках, ён створыць. Магчыма, грошай пры гэтым не будзе.
Што хацелі атрымаць Моцарт, Шуберт ці Чайкоўскі? Яны
пісалі сваю музыку — і ўсё. I нічога не патрабавалі ўзамен.

— Ну, ужо і нічога! Яны імкнуліся да славы,
папулярнасці, багацця.

— Большасць вялікіх памерла жабракамі.
— Ад мяне гэтага не дачакаюцца! — імгненна

парыраваў Алег.
— Ты не вялікі.
— А я не прэтэндую…  — ухмыльнуўся бізнесмен.
— Моцарта пахавалі ў агульнай магіле. Шуберт пражыў

трыццаць адзін год, і пры жыцці яго мала хто ведаў.
Рэмбрант памёр у беднасці. У Пушкіна засталіся велізарныя
даўгі.

— Усё-такі трэба неяк больш разумна абыходзіцца з



грашыма!
— Чайкоўскі шмат гадоў жыў на тое, што яму давала ў

якасці субсідыі Надзея Філарэтаўна...
— Лепш, калі мужчына зарабляе сам,— абарваў яе Алег.
— Бедны Чайкоўскі, дзе яму дацягнуцца да твайго

фінансавага размаху!
— Можаш не працягваць прыклады. Асноўны пафас

мне зразумелы. Але мяне абсалютна не хвалюе і не турбуе,
ці будуць мяне ўспамінаць праз сто гадоў. Упэўнены, не
будуць. I цябе, прабач, таксама не будуць. Жыццё існуе ў
цяперашнім часе. Не ў мінулым і не ў будучым. Я хачу жыць
цяпер. Зараз! Разумееш? Жыць у добра абсталяванай
сучаснай кватэры, дзе не працякаюць краны і куды не трэба
выклікаць заўжды п’янага дзядзьку Васю з ЖЭСа і ставіць
яму пляшку, каб прачысціў ракавіну. Я не хачу душыцца ў
чэргах за таннай каўбасой, якой будзе грэбаваць нават кот. Я
хачу прыйсці ў супермаркет і выбраць тое, што хачу.

— Спадар капіталіст, я цалкам згодная!
— У цябе стандарты жыцця састарэлыя. А ў мяне —

новыя. Я не хачу душыцца ў перапоўненым транспарце, каб
п’яны

— дзядзька дыхаў у твар перагарам. Або натоўп
прыціскаў да старой і непрыгожай кабеты...

— А калі кабета маладая і сімпатычная, дык не супраць?
— не вытрымала і засмяялася Надзя.

— Я хачу ездзіць на «мерсе» апошняй маркі...
— Твае апетыты растуць. Дарэчы, якая ў цябе цяпер

машына?
— «Мерсэдэс»,— з гонарам і відавочным

задавальненнем
— прамовіў Алег.— Колер мокрага асфальту.
— Слухай, мокры асфальт! Я таксама не люблю

грамадскі транспарт. Асабліва, калі зімой з нашай ускраіны
трэба ехаць у цэнтр на канцэрт. І бабуля з Алесем не любяць



штурханіну, калі едуць у музычную школу. Падвёз бы калі-
небудзь, новы беларус...

— Між іншым, ініцыятарам нашага разводу была ты.
Магла б цяпер штодня ездзіць!

«Не, мае падазрэнні, што ў той сям’і — поўны швах,
пацвярджаюцца з кожнай хвілінай»,— падумала Надзя, а
ўголас сказала:

— Цябе дапросішся!
— Дзе ж ты будзеш прасіць! Яшчэ незнарок карона з

галавы зляціць.
… Алегу сапраўды было не надта салодка. Толькі не

хацеў у тым прызнавацца. Ні сабе, ні каму іншаму. Света,
яго другая жонка — сапраўды, з Надзяй не параўнаеш —
кабета вясёлая, кампанейская, заўсёды ў добрым настроі.
Яна лёгка ўвайшла ў асяроддзе сяброў Алега і ў ім адчувала
сябе натуральна. Свецінай стыхіяй было ладзіць вечары,
банкеты, выезды на прыроду, пікнікі, застоллі. Тут яна не
мела роўных і аказалася віртуозам. Святы павінны ўзнікаць і
ладзіцца часта. У гэтым быў сэнс жыцця, яго смак і чароўны
водар.

Калі ў фірму да Алега прыязджалі кампаньёны або
дзелавыя людзі, каб весці перамовы, ці проста завітвалі
старыя знаёмыя, якіх Алег хацеў уразіць карцінай свайго
цяперашняга дабрабыту,— а таму штораз узнікала патрэба
штосьці зладзіць,— тут Светка аказвалася незаменнай. Ён
ганарыўся яе эфектным тварам, станам, як у
манекеншчыцы, дарагімі ўборамі і аздабленнямі,
купленымі, праўда, за ягоныя грошы.

Новая жонка зрабілася натуральнай і неад’емнай
часткай тых нават не багатых, а шыкоўных інтэр’ераў, сярод
якіх ён цяпер існаваў. Па першым часе Алег літаральна
шалеў ад яе, калі заставаліся адны ў спальні. Светкінай
сексапільнасці хапала на тое, каб задаволіць самыя смелыя
яго жаданні.



Займеўшы другога мужа, жанчына не збіралася нічога
мяняць ва ўласных звычках і схільнасцях. Лічыла, што
павінна сачыць за сабой і выглядаць на ўсе сто. I таму ўвесь
яе вольны час займалі цырульні, SPA-салоны, касметычкі,
масаж.

Але, напэўна, і развялася Светка з першым мужам не
выпадкова. I за знешнім выглядам цяпер сачыла не для
аднаго Алега. Калі аднойчы ён вярнуўся з камандзіроўкі,
падначаленыя пачалі паглядаць на яго з лёгкай насмешкай і
шушукаліся за спінай. У вочы сказаць баяліся, шэф усё-такі.
Раз’яраны, яшчэ выганіць! Бліжэйшы сябра намякнуў, Алег
зразумеў, што тут і да чаго, і паспрабаваў спачатку словам, а
потым і сілай супакоіць жонку. Але што твая сіла ці твае
долары супраць прыроды і самага магутнага інстынкту?
Нішто! Нуль! Дый што ён можа ад яе патрабаваць? Хіба сам
святы? Але хоць бы прыстойнасць на людзях захоўвала!

* * *

Пакуль была жывая Свеціна маці, дык яна, бабуля,
займалася Волечкай, сваёй адзінай унучкай, у думках кляла
апошнімі словамі дачку, якая пераняла «лепшыя» рысы ад
свайго бацькі, а яе мужа,— той усё жыццё па чужых бабах
бегаў. Калі ж цешча памерла, і Волечка, ціхая маўклівая
дзяўчынка, зрабілася ці не сіратой пры жывой маці, Алегу
чамусьці стала шкада яе. Бо ён таксама быў адзін у гэтай
сям’і. Смешна, вядома! Сваім сынам не надта хацеў займацца,
дый часу тады не было, а цяпер чужою дачкой — мусіць.
Калі Алег з’язджаў у камандзіроўку па справах фірмы, ён
часам прасіў сваю маці прыглядзець за Волечкай — зварыць
абед, забраць са школы. Калі нікуды не з’язджаў, гатаваў для
Волечкі і сябе. Светка ніколі дома не сядзела, усё недзе
лётала. Казала, што па рабоце, але хіба праверыш?.. Так ці
прыкладна так думаў Алег, седзячы на кухні былой кватэры
насупраць былой жонкі.



«Ну, што? Спытаць, як яго новая дачушка пажывае? Ці
ўсётакі не сыпаць соль на раны? — вагалася Надзя.— Вось
табе і багацей! Хто цяпер яму пазайздросціць? Улез дык
улез! Сам, відаць, не рады. Злыя языкі пляткараць, што Света
рэгулярна карыстаецца крэм-пудрай, каб замазваць сінякі,
якія застаюцца пасля Алегавага навучання. А-а, не буду
лепей чапаць. Што яму рабіць? Трэцюю ісці шукаць ці
што?»

Алег уважліва паглядзеў на былую жонку:
— Слухай, а ў цябе хто-небудзь ёсць?
«Яшчэ адзін аргумент за тое, што там не проста кепска,

а зусім кепска. Па-мойму, ён ужо гатовы выкінуць белы сцяг!
Але нашто ён мне патрэбен? Успомніў, калі жыццё
прыціснула? Адтуль гатовы збегчы, толькі запаснога
аэрадрома не мае, каб ажыццявіць пасадку...»

— А чаму ты спытаў? — сказала Надзя першае, што
прыйшло ў галаву, каб крыху адцягнуць час.

— Гляджу, ты змянілася. Папрыгажэла...
Надзя адчула, што пачынае чырванець пад ягоным

позіркам.
— Можа, і кампліменцікі пачую...
— Ты не адказала на пытанне! — голас Алега прагучаў

амаль патрабавальна.
Надзя вельмі не хацела, каб былы муж ведаў штосьці

пра яе асабістае жыццё. Таямніца, абгавораная ўсімі,
пераставала быць ёю. Але яго настойлівасць, а дакладней,
нахабства, яе абурылі:

— А ты мне расказваеш, хто і калі ў цябе з’явіўся?
Следчы…  Шэрлак Холмс! А табе — клопат?..

— Значыць, клопат. А калі грубіяніш, значыць, нехта
ёсць. Іначай чаго агрызацца.

— Бач ты, псіхолаг! — Надзя адвярнулася да акна, каб
Алег не мог ні пра што здагадацца па яе твары.

— А-а, чаго ты саромеешся! — уздыхнуў ён.— Справа



жыцейская... Калі ў нас з табой песня не склалася, можа, з
кім-небудзь іншым складзецца...

«Якая высакароднасць! — насмешліва падумала Надзя.—
Нешта я такіх разважанняў раней не чула...»

— Ну, добра, Марыя Калас, Барбара Стрэйзанд і Рэната
Тыбальдзі ў адной асобе. Я пайду. Але памятай, што яны
непараўнальна лепш уладкаваліся ў жыцці, чым ты...

«Усё, што ты гаварыў апошнюю гадзіну,— думала яна,—
на вайсковай мове называецца разведка боем. А наконт таго,
як уладкавацца ў жыцці…  Побач з кожнай спявачкай, якую
ты назваў, былі людзі, якія іх любілі. І гатовы былі нечым
ахвяраваць, каб ім было лягчэй і весялей жыць. Чамусьці
раней увесь час ахвяраваць мусіла я...»

Надзі не хацелася, каб іх размова закончылася тэмай яе
асабістага жыцця. І яна спытала:

— Алег, скажы: а на цябе часам не «наязджаюць»? У
сувязі з бізнесам толькі пра гэта гавораць і пішуць...

— А чаму ж не! — скептычна ўсміхнуўся ён.— I на мяне
«наязджалі», але толькі і я «наехаць» магу! — У ягоным
твары з’явілася нешта нядобрае.— Галоўнае, сувязі трэба
мець, з уплывовымі людзьмі кантакты мець. З любой бяды
выцягнуць!

— Можа, ты, новы беларус, і з крыміналам сяброўства
водзіш?

— Жанчына, ты замнога хочаш ведаць! — ухіліўся ад
адказу Алег.— З крымінальнікамі, можа, і не важдаемся. Але
не такія далікатныя і цнатлівыя, як так званая інтэлігенцыя!
То націск не там зробіш, то пінжак не таго колеру апранеш!

— Раней ты сябе да інтэлігенцыі адносіў...
— Цяпер мяне ніхто пад гэтыя сцягі не зацягне. Я быў

жабраком, а цяпер не хачу і не буду. А хто не ўмее
прыстасавацца да новых умоў жыцця, таму застаюцца толькі
ўзвышаныя прынцыпы ды размовы пра духоўнасць! XIX
стагоддзе даўно мінула, ужо XX скончылася, а вы ўсё тыя ж



казкі пра духоўнасць расказваеце!
— Я ж табе не пярэчу! Жыві, як хочаш...
— Мне яшчэ са школы такія размовы абрыдлі. Ідзіце вы

да д’ябла з вашай духоўнасцю!
«Напэўна, ты шмат аддаў бы за тое, каб Светка за тваёй

спінай не круціла амуры з тваімі падначаленымі, а яны не
смяяліся цішком са свайго шэфа. Вось табе і духоўнасць...» —
думала Надзя. Але як гэта скажаш уголас? Яму млосна, вось
ён і злуе на ўвесь свет.

— Алег, чаго ты так разышоўся?
— Мне Сашу шкада! Будзеце яго казкамі пра высокую

духоўнасць да дваццаці гадоў карміць. І вырасце яшчэ адзін
чалавек, непрыстасаваны да жыцця!

Тут Надзя не вытрымала:
— Бачыш, які клапатлівы бацька! Калі Алесь хварэў, і я

бегала па горадзе, шукала патрэбныя лекі і патрэбных
дактароў, мне дапамаглі староннія людзі, а не ты! Табе ён
чужы... Так і сказаць трэба!

— Магла б патэлефанаваць і сказаць, што захварэў!
— Калі сын табе не надта патрэбны, дый ты не ведаеш

яго,— што яму цікава, што хвалюе,— як ты можаш
вызначыць для яго будучыню? — паціснула плячыма Надзя.

Алегу, відаць, ужо надакучыла гаворка:
— Хіба жанчыну ў чым-небудзь пераканаеш?

Частка сёмая

Музыка ліпеня

Былы муж быў водгуллем таго жыцця, да якога Надзя
наўрад ці калі-небудзь вернецца. Маэстра быў яе
цяперашнім жыццём. Яна не магла размаўляць з ім так, як
размаўляла з іншымі маладымі людзьмі, якія відавочна мелі
да яе сімпатыі,— часам рашуча, часам з’едліва, а то і не дужа



ветліва. Бо там была ўпэўнена: нікуды не дзенуцца,
стрываюць! А не стрываюць — і не трэба. Але тое, што
можна было з іншымі, з ім аказвалася немагчымым. Не
дазвалялі ягоны голас і ягоная музыка.

Не так даўно ён прынёс Надзі дыскі з уласнымі
сачыненнямі. Калі па шчырасці, спачатку яна асцерагалася
іх слухаць. Баялася, што расчаруецца, і калі нават не скажа
пра гэта, дык ён адчуе, і тое неяк паўплывае на іх адносіны.
Надзя лічыла, што ў большасці сучасных кампазітараў, за
рэдкім выключэннем, не хапае меладычнага дару. Стварыць
мелодыю, якой раней ніколі не існавала на свеце,— усё
роўна, што дзіця нарадзіць. I колькі ні разважаюць крытыкі
пра асаблівасці сучаснай музычнай мовы (маўляў, развіты
меладызм — прыкмета музыкі XIX стагоддзя), такі дар альбо
ёсць, альбо няма. I навучыцца яму немагчыма.

Дык вось, Надзя баялася слухаць ягоную музыку.
Аднойчы вечарам, калі ў кватэры нікога не было, яна
прымусіла сябе начапіць навушнікі і націснуць кнопку
музычнага цэнтра.

Музыка скончылася. Спявачка сядзела агаломшаная.
Толькі цяпер усвядоміла, з кім пад ручку шпацыравала па
вечаровых вуліцах, а час ад часу нават і цалавалася. Як
прафесіянал яна разумела, што праз дзесяць-дваццаць гадоў
гэтыя сачыненні, якія цяпер мала хто ведае, магчыма, будуць
лічыцца класікай, іх будуць іграць у канцэртных залах,
вывучаць у музычных школах і ўключаць у
фонахрэстаматыі.

Спевакі, нават лепшыя — усяго толькі інтэрпрэтатары
нейчай музыкі. Пасрэднікі паміж аўтарам і публікай. Але
самі артысты не сачыняюць. Пачуўшы ягоную музыку, як
магла ставіцца Надзя да аўтара? І так зразумела —
малітоўна! «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...»,— як
пісаў Пушкін. Але чалавек знешне стрыманы і досыць
замкнёны, усіх сваіх ацэнак не выказвала. Экзальтаваныя


