
ПАЦАЛУНАК НА ФОНЕ ГОР
Быў першы дзень восені. Яшчэ не вечар, але ўжо і не

надвячорак. Акурат у гэты час на дачах пад Мінскам
пачынаюць свае песні конікі. З усіх бакоў чуюцца іхнія
траскучыя галасы, ды так блізка, што, здаецца, выцягні руку
— і дакранешся да іх, альбо яны самі заскочаць у далонь.

Тут жа, на адным з туапсінскіх чарнаморскіх пляжаў, які
атулены горным лесам, таксама чуецца песня. Выводзяць яе
цыкады. Толькі не блізенька, а як бы звысоку, бы з гор, што
стварае незвычайны эфект стэрэафанічнасці. У нас конікі
трашчаць пад нагамі, а тут цвырканне над галавой. І ў рукі
спевака не возьмеш, і сам ён не хоча набліжацца, як ні
падыходзь да яго. Голас, на які ты ідзеш, нястрымна
аддаляецца, нібыта кліча за сабой — увышыню, угору, у
горы. Атрымліваецца, ты хочаш падысці да песні бліжэй, а
яна ўвесь час гучыць на аднолькавым аддаленні. Пойдзеш за
ёй — і заблудзішся ў вечаровых лясных прыцемках. Затое
ўволю наслухаешся больш гучных за конікавыя песень.

Паколькі бясконца ісці на звабны поклічны спеў цыкад
не хочацца, ногі самі кіруюць да сцішэлай ад дзённага
хвалявання вады, якая нарэшце вызвалілася ад даймальных
нырцоў-боўтальшчыкаў і ціха, мірна спачывае да
заўтрашняй раніцы. Нават лёгкага плёскату не чутно. Зусім
рэдкія заўзятары-купальшчыкі паддаліся ласкаваму
марскому настрою, не грукаюць прыбярэжнай галькай, не
кідаюцца ў ваду, не пляскаюць далонямі і нагамі, а ціхенька
кладуцца на натомленае марское цела...

Гэтую маладзенькую пару заўважыў не я адзін. Амаль
раўнарослыя, яны, узяўшыся за рукі, нетаропка спусціліся з
высокай санаторнай лесвіцы да вады. Ішлі берагам, мерна
пагойдвалі рукамі. Яе далонь грэлася, ці мо адпачывала, у
ягонай далоні. І гэта яднала іх, збліжала, надавала загадкавы
выгляд. Здавалася, простая повязь маладых рук, а прысутны



люд вачэй не спускаў. Мо менавіта таму, што маладыя,
захопленыя сабой, не звярталі ўвагі на іншых. Ім было
хораша і ўтульна. А ад гэтага — і іншым. Не бянтэжыла ні
людская прысутнасць, ні пільныя і мо часам зайздросныя
позіркі.

Яны маўчалі. Размаўлялі іхнія вочы. Здавалася,
празрыстая надвячоркавая смуга асвятляецца іхнім
прамяністым святлом. Менавіта гэта і заўважалі пляжнікі,
якія паспелі атуліць свае загарэлыя целы шыкоўнымі
вечаровымі сукенкамі ды кашулямі. Прагнымі вачыма — хто
адкрыта, а хто ўпотай — яны вялі па гальцы гэтых
маладзёнаў. Галька пад нагамі часам моцна грукала,
забіраючы тады позіркі цікаўных на сябе.

Хлопец з дзяўчынай прашпацыравалі ля саменькай вады
і падняліся па прыступках на набярэжную, за некалькі
дзясяткаў метраў ад якой быў той самы музычны лес, дзе
выводзілі свае мелодыі цыкады. Абаперліся на высакаватую
бетонную агароджу. Пасля моўчкі зірнулі адно на аднаго, і
ён спрытна падхапіў яе пад пахі, лёгка прыўзняў, дапамог
сесці на шыракаваты парапет. Яна закінула сваю доўгую
танклявую нагу, падпружыніла другой і звяла разам
пальчыкі і пяткі — паставіла абедзве на парапет.

Тады ўжо ён лёгка падскочыў і сеў насупраць.
Падкурчыў ногі, абхапіў рукамі калені, паклаў на іх бараду.
Моўчкі пасядзелі, размаўляючы выключна вачыма. Пасля ён
выпрастаў спіну, свае ступні паставіў так, што яны
дакраналіся да дзявочых — лінія напружання была
замкнёная. Яна ж не звярнула на гэта ніякай увагі, паправіла
тоненькую і празрыстую сукенку, абцягнула яе на каленях і
моўчкі пазірала на яго. Здавалася, праз вочы ды пальцы ног
вядзецца няспынная і шчырая размова, якую разумеюць
толькі маладзёны.

Доўгі час яны сядзелі нерухома, пазіраючы адно аднаму
ў самыя зрэнкі, нібыта разам чыталі найцікавую кнігу



кахання.
Тады ён схіліў галаву ўлева, але вачэй не адвёў. Яна

хітнула сваёй вытачанай галоўкай управа. Толькі шырокай
наміткай матлянуліся па плячах доўгія каштанавыя валасы.
Ён страсянуў бялявым чубам, як бы ў нечым згаджаўся з ёю.

Мора не плёхала, адно ціхенька лізала і без таго
выгладжаную гальку. Нібыта і яно цікавала за маладзёнамі.
Калі-нікалі чуліся неасцярожныя плясканні па вадзе
адзінокіх плыўцоў. Па цямнеючым лясным сутонні
падымаліся ўгору гучныя спевы цыкад, клікалі на вышыні,
да самага неба, туды, дзе свежа і запаведна ціха.

Ён выцягнуў галаву як мага больш наперад, і бялявая
чупрына навісла над каленямі, абнятымі рукамі. Яна не
адхіснулася, асцярожненька паправіла яму валасы над левым
вухам.

Змрок па-паўднёваму хутка гусцеў. Адно над морам
нябесны далягляд заставаўся святлейшым. На яго тле хлопец
з дзяўчынай вылучаліся сваімі стройнымі маладымі
постацямі, быццам выразаныя з чорнай паперы і бачаныя
калісьці ў піцерскім музеі партрэты Пушкіна і ягонай
Наталлі.

Раптам на супрацьлеглым канцы берагавой дугі, як па
камандзе, успыхнулі агні прыморскіх пабудоў. Праз
негустое голле далёкіх і ўсё больш цямнеючых дрэў
прабіваліся незвычайна яркія, як вуголле ў добра
наладаваным дровамі вогнішчы, светлячкі нейкіх крамаў,
бараў, пабаў і бог ведае чаго яшчэ, дзе народ, збеглы ад
гарадскога тлуму і шуму, штосілы адводзіў душу. Добра,
што праз далеч мора не было чуваць апантаных
разняволенасцю галасоў.

Крышку наўзбоч нязвыклымі для беларускага вока
рэрыхаўскімі фарбамі свяціліся горы.

Здавалася, вечаровае неба апускаецца на бераг і
хаваецца за густой наміткай дрэў. А цікаўныя зорачкі



прадзіраюцца праз лісце і галлё, каб таксама зірнуць на тых
дваіх, што нерухома сядзяць на бетонным парапеце аднаго з
туапсінскіх пляжаў. Ад нечаканага здзіўлення зорка
пачынае падміргваць зорцы. І вось ужо ўсё неба трымціць
іхнімі жэўжыкаватымі вочкамі.

Відаць, унутраная музыка дваіх такая моцная і
займальная, што ён не вытрымаў. Спачатку заківаў галавой
у такт нячутнай і толькі ім дваім вядомай мелодыі. Яна
ўсміхнулася ў адказ аднымі вачыма і куточкамі паўнаватых
пунсовых вуснаў — як бы падпухлых ад неўтаймоўных
маладых пацалункаў. Мелодыя разняволена гучала ўнутры,
не давала яму сядзець спакойна. Хоць, відаць, ён і не
наважваўся стрымлівацца. Таму неўзабаве затанцаваў адзін
плячук, пасля другі. І тады ўжо галава і плечы спявалі-
вытанцоўвалі для яе мелодыю-танец ягонай захопленай
душы. Нагамі ж ён не наважваўся падтакваць, каб не
парушыць суладдзя.

Яна хітнула галавой, загарэлымі рукамі паправіла
навіслыя над вачыма валасы. Але, відаць, забылася, і
тоненькая матэрыя спаўзла з каленяў. Ён міжволі слізгануў
вачыма ўніз, следам за сукенкай. Але не пажадліва і так, каб
не пакрыўдзіць нечаканым позіркам тую, чые пальцы ног
усё яшчэ дакраналіся да ягоных. Яна ж порстка адарвала
рукі ад валасоў, спрабавала захінуць непаслухмяную
сукенку. Ён паслужліва памкнуўся дапамагчы і няўзнак
дакрануўся да яе вострых каленяў. Дакрануўся так
асцярожненька-пяшчотна і няспешна-цнатліва, як
нявопытны кастравы´ да вабнага сваім жарам вуголля, якое,
аднак, балюча пячэцца.

Агеньчыкі з таго канца берагавой дугі перабраліся ўжо
на ваду і па яе ціхуткай гладкай паверхні марудна слізгалі ў
наш бок. Паступова яны даўжэлі, выцягваліся, усё больш
адрываліся ад берага. Нібыта плылі-спяшаліся да дваіх
бязмоўна захопленых суразмоўцаў. Ім таксама было цікава



паслухаць бясслоўную песню кахання.
Раптам на тым баку ўспыхнула полымя раскладзенага

кімсьці цяпельца. Неўзабаве ягоны адбітак нясмела
адарваўся ад берага і па ціхай густой вадзе паплыў у нашым
кірунку.

Відаць, нехта падкінуў у вогнішча добрых паленцаў, бо
нечакана полымя падскочыла высока ўгору і зацьміла ўсе
іншыя агеньчыкі. Яго водны водсвет-працяг таксама рэзка
мігнуўся па марской роўнядзі і дапяў да нашага берага.
Мігатлівая сцежачка вогнішча апынулася акурат паміж
тварамі яе і яго, як бы намагалася асвятліць два цёмныя на
крыху святлейшым нябесным фоне профілі.

Ён жа хітаннем галавы даспяваў сваю нячутную для нас
песню і змоўк. Даволі доўга яны нерухома маўчалі — ажно
сёй-той з міжвольных назіральнікаў стаў паціху падымацца
па санаторнай лесвіцы. Тады ён кіўнуў ёй галавой. Яна
схіліла галаву на знак згоды. Ён саскочыў з парапета,
падхапіў яе пад рукі. У гэты момант ледзь прыкметна, так,
што ніхто і не заўважыў, на адно толькі кароценькае
імгненне ягоныя прагныя вусны прыпалі да яе.

Яна прамаўчала, як бы нічога не заўважыла, хоць вусны
яе паспелі адчуць смак жаданага пацалунка і падтрымаць
яго. Паважна і неяк асабліва грацыёзна яна апусцілася на
зямлю, падала яму руку. Яны няспешна, вольна і спакойна,
як і належыць закаханым, пайшлі паўз зусім сцямнелы лес.

І толькі нястомныя цыкады ўсё яшчэ выводзілі ўгары і
вакол іх сваю бясконцую ўзнёслую песню.



АСЛАН І АРЭХІ
Ён прыходзіў сюды як на працу. Кожны дзень, без

выходных. Недзе бліжэй да абеду, калі заканчваліся лекавыя
працэдуры, адразу паздаравелыя санаторныя насельнікі
дружна ўладкоўваліся на нагрэтай шчодрым вераснёўскім
сонцам гальцы — каб на ўсю зіму набрацца трываласці і сіл.
Да наступнага лета.

Ён сядаў на крайнім лежаку-тапчане пад тэнтам, дзе
дзіцячая зона, і рыхтаваўся да гандлю.

Няспешна даставаў з моднай спартыўнай сумкі
«Adidas», якая, аднак, выглядала паношанаю, цэлафанавыя
мяшэчкі з арэхамі-фундуком. Раскладваў іх на лежаку,
акуратна разгортваючы берагі, каб відаць былі буйныя
арэхі. Яны ўжо загадзя разважаны — па кілаграме і менш.
Пасля даставаў самы вялікі мяшэчак і ставіў ля яго шклянку.
Пакручанымі пальцамі, пазногці на якіх былі
павышчарбляныя, з чорнай палоскай па краях, насыпаў
шклянку з каптуром, а пасля яшчэ дакладаў па адным
арэшку, пакуль яны не пачыналі скочвацца. Часам поруч
ставіў мяшэчкі з яблыкамі, не вельмі буйнымі, з чорнымі
крапінкамі паршы. Яны, аднак, не надта разыходзіліся, таму
ўвечары ён, хоць і спускаў цану, усё адно мусіў несці іх
назад.

Расклаўшы тавар, зашпільваў сумку і расшпільваў
непадатныя гузікі клятчастай кашулі. Некаторыя не
паддаваліся, тады ён бязгучна варушыў вуснамі — ці то на
некага злаваўся, ці то нешта прасіў. Здымаў кашулю,
акуратна складаў, каб не пакамечылася, хоць, што праўда,
праса яна не бачыла даўно. Каля мяшэчкаў з арэхамі не
было ніякіх лішніх рэчаў — каб не заміналі. Правёўшы
гэтыя амаль рытуальныя працэдуры, стары сядаў на тапчан,
падстаўляў пад сонца свае ўпалыя грудзі. А вось
зашмальцаваную шапку з цвёрдым яшчэ брылём з галавы не



здымаў. Я доўга не мог даўмецца чаму. І толькі калі ўбачыў,
як стары хавае туды — пад адпораную падшэўку —
найбольш буйныя грашовыя купюры, а іншыя складае ў
цэлафанавы мяшэчак, які засоўвае ў кішэню, усё стала
зразумела. Але назойлівая цікаўнасць прымусіла ўсё ж
запытацца:

— Што, ад жонкі заначку хаваеце?
Ён хітравата зірнуў на мяне нечакана памаладзелымі

вачыма, усміхнуўся шчарбатым ротам, у якім толькі адзін
зуб — як старшына на полі бітвы,— заставаўся цэлым, і
адказаў:

— А то як жа? Як без заначкі? Жонка ўсё вымеце. І што
тады? — нібыта пытаўся ў мяне. А пасля раптоўна
прапанаваў: — Хочаш, дам глынуць? Не бойся, у шкляначку
налью. Пластмасавую. Разавую,— і дастаў са спартыўнай
сумкі недапітую пляшку гарэлкі.

Я разгубіўся і не прыдумаў нічога лепшага, як пакпіць:
— У такую гарачыню? Гарэлку? Шклянкамі? — і не

паспеў дагаварыць, як ён за мяне скончыў:
— Ага, з задавальненнем... Дык будзеш?
— Не-а,— пакруціў я галавой.
— Як сабе хочаш,— згадзіўся стары.— А я глыну.

Гарэлка добрая, вось паглядзі,— паказаў ён на наклейку.
— Але ж на вуліцы трыццаць два. У вас трыццаць

шэсць. А тут ажно сорак. Цяжка будзе.
— Мне не бывае цяжка. Я не бяру шмат. Адной пляшкі

хапае на суткі-другія.
— На дзень-два,— паспрабаваў паправіць я.
— Не на дзень, а на суткі. Я ж сказаў,— пакрыўдзіся ён.
— Як так?
— Я сплю адзін, у бакоўцы. Жонка асобна. Нанач каля

ложка стаўлю паўлітэрку. Як захочацца піць, глытаю
кроплю. Але не болей за адзін глык. Не, не перажывай,—
апярэдзіў ён маё памкненне запярэчыць.— Мой глык



нармальны. Адзін глыток. Так што на суткі-другія бутэлькі
хапае,— падалося, ён цяжка ўздыхнуў.

— Але ж гэтулькі заначкі для аднаго глыка замнога,—
захоўваў я ранейшы тон.

— Але ж і зіма наперадзе. Пахаладае. Глык пабольшае,—
не збіваўся з тропу і ён.

Мяне ён не ўгаварыў, а сам часам асвяжаўся, але і праўда
толькі для блізіру.

— Ты не глядзі на маё цела,— злавіў ён аднойчы мой
позірк.— Не страшна, што скура на грудзях абвісла і
высахла. Не важна, што наверсе, важна, што ўнутры.
Помніш прымаўку: па кашулі сустракаюць... Цела знасілася,
а ўнутры молада чуюся. Молада,— паўтарыў ён і змоўк.

Я не замінаў ягоным думкам. Але цэлы дзень слухаць
яго ахвоты не меў. Ды нешта ўвесь час цягнула да старога.

Як толькі маё цела награвалася так, што, здаецца,
пырсні вады і яна зашыпіць, я хаваўся пад тэнт, проста
назіраў за дзедам. Калі не было пакупнікоў, ён выбіраў
важкую гальку, клаў на тапчан свой фрэнч, на яго цэлафан
— каб не рассыпалася лушпавінне, і лушчыў арэхі. Тады
цана на іх адразу ж падскоквала. Але ён заўсёды тлумачыў:

— З чатырох шклянак нялушчаных атрымліваецца адна
лушчаных. А па цане на рубель танней...

Аднойчы, калі ахвотнікаў паласавацца арэхамі было
асабліва мала, ён нечакана загаварыў сам, першы:

— Асланам мяне завуць. Адыгеец. І жонка адыгейка.
Фаціма. Хоць ёю магла стаць беларуска,— і пранікліва
зірнуў на мяне. Я маўчаў. Ён паўтарыў: — Ага, беларуска.
Зосяй звалі... Як сёння помню...

Я не ведаў, як паводзіцца, каб не перапыніць старога.
Падтакваць? Ён можа згубіць думку, перарвецца нітка
ўспамінаў. Моўчкі слухаць? Але ці не забракуе яму
суразмоўцы?

Стары тым часам працягваў:



— Ой, і даўно ж тое было. Яшчэ ў час апошняй вайны.
Вялікай Айчыннай, значыцца,— ён зірнуў на мяне.— А мне
ж сяголета ўжо семдзясят дзявяты... Не верыш? Праўду кажу.
Магу пашпарт паказаць... А тады мне было шаснаццаць,
сямнаццаты... Падшпарак. Але дужы быў, рослы. Гэта цяпер
я сагнуўся. Не брэшуць, калі кажуць, што гады да зямлі
гнуць. Ага, праўда... З гадамі зямля кліча да сябе. Гарбаціць.
Асабліва тых, хто ўсё жыццё ёй кланяўся, пальцамі сваімі
перабіраў... У сорак трэцім шмат нашых хлопцаў трапілі на
шахты. У Грузію. Самі. Каб немцы не забралі. Я таксама. А
там — сапраўдны інтэрнацыянал. Адкуль толькі не было
людзей. І з вашай Беларусі, з Украіны, з Польшчы. Адна
моладзь. Многа дзяўчат было. А маладое дзела вядомае.
Нават нягоды і непасільная праца не адбярэ маладосці.
Адным словам, глянулася мне адна беларуска. Зосяй звалі. З-
пад Брэста. Пакуль хадзіў вакол, як кот каля смятаны,
зразумеў, што і яна не адварочваецца. Я напачатку і
каханнем не наважваўся гэта называць. Проста
падтрымлівалі адно аднаго. Шмат успаміналі кожны пра
свае мясціны. Я ўвачавідкі бачыў перад сабой яе
паляшуцкую вёску, роўныя бязгорныя прасторы. Яна
распавядала так займальна і жыва, што не паверыць было
нельга. Здаецца, я ведаў Зосю і яе бацькоў даўным-даўно. А
яна, адчуваў, зачаравана слухала пра Чорнае мора, бо ніколі
не бачыла яго. Так паступова спляліся нашыя лёсы. Мае
калегі, адыгейцы, адгаворвалі. Маўляў, не прымуць дома
праваслаўную дзяўчыну, а ты не захочаш ехаць у невядомую
Беларусь. Іншыя знарок падтаквалі: праўду кажуць твае
супляменнікі. Лепш аддай прыгажуню нам, а мы табе
грузінку альбо польку сасватаем, адыгейку знойдзем. А то
выпішам з вашага Туапсінскага ўзбярэжжа. Але я стаяў на
сваім, ніякім адгаворам і кепікам не паддаваўся. Пагатоў
пакпіць, пасмяяцца я і сам быў ахвотнік. А з Зосяй мы па-
сапраўднаму сышліся. Як на сённяшні манер, пакахаліся.



Ага... Хоць слова гэтага ні яна, ні я ні разу не прамовілі. За
нас гаварылі нашыя пачуцці, нашыя вочы, нашыя целы. Нам
было проста добра. Цікава. Як бывае блізкім людзям.
Неўзабаве ўжо не смяяліся і мае супляменнікі. Змірыліся.
Адно часам некаторыя цішком, каб не пачула Зося, пыталіся,
што буду я рабіць з Асланай, на якую даўно паклаў вока.
Яна ў нашай туапсінскай вёсцы засталася, чакаць абяцала.
Па праўдзе кажучы, я і сам не ведаў. Але спадзяваўся на
жыццё — яно багацейшае на выдумкі, нешта будзе. Ды і ці
жывыя пазастаемся. І я, і Аслана. А тут усе мы жывыя і —
маладыя. Жыві, пакуль жывецца. Добра было нам з Зосяй.
Планавалі, як яна паедзе спярша дамоў, у сваю беларускую
вёску, пра ўсё дамовіцца з бацькамі, папросіць у іх дазволу.
Бо тады былыя вашыя «заходнікі» нават за «васточнікаў»
выходзілі толькі са згоды бацькоў. Так Зося казала. А
«васточнікамі», казала, называлі жаніхоў з тадышняй
Савецкай Беларусі — усходняй, значыцца. Я абяцаў
прыехаць па яе адразу, як толькі напіша. А пакуль мы
штомоцы цешыліся нашаму маладому пачуццю. Шчаслівымі
былі сярод таго вэрхалу і нястачы. Па-сапраўднаму. Калі
раней час цягнуўся саслабелым валом, то цяпер паплыў, як
марскі пясок падчас шторму. Неўзабаве мне далі адпачынак.
Я паехаў у сваю вёску. Упрошваў Зосю, але яна не
наважылася. Баялася аказацца чужой. Не ўгаварыў. Я абяцаў
дамовіцца са сваімі бацькамі і вярнуцца на шахту. Вайна,
расседжвацца часу няма. Але — чалавек мяркуе, а лёс
дзейнічае. Пакуль быў у адпачынку, выгналі немцаў. Знікла
патрэба вяртацца на шахту. Рабочыя рукі былі патрэбныя
дома. Напачатку я парываўся паехаць, каб да канца
разабрацца са сваімі і Зосінымі пачуццямі. Але бацькі не
раілі, маўляў, вы ж пра ўсё дамовіліся. Вось і чакай Зосінага
ліста. Калі дамоў вернецца, напіша. Хітрымі былі мае бацька
з маці. Ведалі, што час — найлепшы лекар не толькі бедаў,
але і захаплення. Самі ж настойліва вялі гаворку пра Аслану.



Ад яе і я, і бацькі маю дамову з Зосяй надзейна хавалі. Ды
што зробіш — слабы чалавек. Ліста ад Зосі не было паўгода.
Мінуў год, паўтара, а ад яе ні слыху ні дыху. Ужо і Перамогу
адсвяткавалі, а я ўсё чакаў. Ды неўзабаве здаўся. Пажаніліся
мы з Асланай. Але, як на тую бяду, не мінула і месяца —
прыйшоў ліст. Мяне ж дома тады не аказалася. Канверт
перахапіла Аслана. Што было, калі я вярнуўся ў дом, цяжка
табе расказаць. Папрокі, слёзы, абвінавачанні... Я спрабаваў
нешта тлумачыць, мармытаў пра падманлівыя пачуцці. Ды
ўсё марна. Гэта толькі распаляла Аслану. Мінуў невыносны
тыдзень. І раптам мая жонка падабрэла, схавала джала.
Стала завіхацца каля мяне, як пчала каля акацыі. Я губляўся
ў здагадках. Разгадка наступіла недзе праз тры месяцы. На
гэты раз паштарка аддала ліст мне. Зося жадала мне згоды ў
сямейным жыцці. Пісала, што злосці на мяне не трымае.
Маўляў, сэрцу не загадаеш і ўсё такое падобнае. А пра
былое застануцца не адно добрыя згадкі, а і сын Ванечка...
Аказваецца, мая Аслана напісала ёй ліст і папрасіла забыцца
пра шахтныя прыгоды. Пра мяне, значыцца. Тут ужо
выбухнуў я. Але эмоцыі мае былі знешне спакойныя. Я
проста выставіў жонку за парог. Ні ўгаворы бацькоў, ні яе
пакаянне не змянілі майго рашэння. Мы разышліся. Я
рашуча збіраўся паехаць да Зосі. Але ўвесь час нешта
стрымлівала, замінала. А тут чарговы ліст ад яе. Напісала,
што знайшла сабе мужа, што апякуецца ён і сынам, і яе
шкадуе... Прабач, Зося, што так атрымалася, сказаў я сам
сабе, скрыгатнуў зубамі і ажаніўся з Фацімой. На
пятнаццаць гадоў маладзейшая за мяне. Сямёра дзяцей у
нас. Сёння ўсе пры справе. А я вось тут. Прывык да
беларускага пляжа...

Апавядальнік змоўк. Пасля зняў шапку і церануў ёю па
спацелым ілбе. Ці то сонца прыпякло, ці мо споведзь цяжкай
аказалася. Я не ведаў, што гаварыць старому. Але ён, відаць,
і не чакаў парады. Проста скінуў з плячэй цяжкую ношку, і



яму спакайней стала.
— А да Зосі часам хочацца,— прамовіў нечакана Аслан і

пачаў збіраць свае нераспрададзеныя арэхі.
Некалькі дзён яго не было. Я захваляваўся: хутка

ад’язджаць, не развітацца са старым было б несправядліва. А
мо ён яшчэ нешта скажа?

Аслан з’явіўся як звычайна — пад абед. Але на гэты раз
не са сваёй звыклай адзідасаўскай сумкай, а з ладным
мяшком на плячы.

На мой здзіўлены погляд патлумачыў:
— Сёння чарнобыльцы прыязджаюць. Дзеці з вашых

радыяцыйных раёнаў.
Я хітравата ўсміхнуўся і памкнуўся нешта на гэты конт

сказаць, але ён перабіў:
— Не пра тое ты падумаў. Проста такія арэхі ў вас не

растуць. А дзецям радасць патрэбна. Сам ведаю... Добра
ведаю,— паўтарыў ён, і позірк яго патануў у раптоўна
заблішчэлых і марудна патухлых зрэнках.



БЯСКРЫЛЫ АНЁЛ, або
НЕПАЧУТАЯ

СКАРГА НЕНАРОДЖАНАГА
ДЗІЦЯЦІ

Што было, тое і будзе;
што рабілася, тое і рабіцьмецца, 
і нічога новага пад сонцам няма.

Эклезіяст

Напачатку яны існавалі паасобку. Невядомае і не
выяўленае яшчэ Нешта і тыя двое, да якіх неўзабаве яно мае
прытуліцца. Каб змяніць іхні свет, зыначыць іх саміх,
ахінуць безагляднай захопленасцю і шчырай прыязнасцю.

А пакуль гэтае Нешта набрынялым воблачкам лунала ў
паветры, тоячы спадзеў для тых дваіх на вялікую
раптоўнасць. Яно мела сваю аўру, свой настрой, сваё
развіццё. Аднак, не прытуліўшыся да некага, яно было як бы
раздвоеным, няспраўджаным, нябачным. Амаль нічым. А
нішто, па сутнасці сваёй, не магло спарадзіць нічога новага.

Таму гэтае Нешта рупліва падбірала ўтульнае і
спрыяльнае гняздзечка дзеля ўсталявання свайго сталага
панавання. Яно то праменілася радасцю, калі адчувала, што
гэты спадзеў мае вось-вось спраўдзіцца, то тужліва сумавала,
калі ён ператвараўся ў нязбыўны прывід.

Ды неўзабаве Нешта адчула: з’явіўся той, хто спадзяецца
на яго, гатовы прыняць, матэрыялізаваць, зрабіць
рэальнасцю, якая цешыла б не толькі самога. Бо была яшчэ
адна душа, якая таксама хінулася да Нечага, зачаравана
трымцела ад ягонай поклічнасці.

Памкненні іхнія напачатку былі атулены таемнасцю. Ды
калі адзін яшчэ можа яе захоўваць, то дваім рабіць гэта



немагчыма. Таму неўзабаве прыхаваную замілаванасць
пачалі заўважаць. Пачалі ўхвальна падтрымліваць тое, што
марудна, нетаропка, няспешна, але ўпарта набывала
пастаянства, свяцілася гаючым святлом, узмацнялася
ўзаемнай пажаднасцю.

І ў той самы момант, калі таемнасць дваіх дасягнула
крытычнай мяжы, успыхнуў сардэчны пажар.

Выбухнула вялікае і чаканае пачуццё, якое імгненна
спапяліла неакрэсленасць, асцярожную абачлівасць,
разважную раздумнасць. Розум аддаўся эмоцыям. Іхні свет
заззяў той шчаслівай, разлічанай выключна на дваіх,
таемнасцю, назоў якой — Каханне.

І калі кожны з іх паасобку, захоплены не выяўленым
Нечым, мог зрушыць сусветы, то, аб’яднаныя Каханнем, яны
мелі яшчэ больш шанцаў здзейсніць штосьці неверагоднае.
Ніякіх перашкодаў для іх не існавала. На ўсім белым свеце
панавалі толькі яны. Яны купаліся ў сваёй раскошы, ні на
што не зважалі і нічога не заўважалі. Яны жылі Каханнем,
былі аслепленыя ім, знаходзіліся, як няўтомны шаўкапрад, у
сваім чароўным кокане.

Але гэты стан неўзабаве быў выяўлены чужым вокам.
Узнікла небяспека згубіць рамантычную заварожанасць
адно адным, растраціць моц і сілу закаханасці.

І пакуль адухоўленая і ўзвышаная ўзнёсласць не была
растрачана, пакуль безагляднае памкненне адно да аднаго
не аслабела, Каханне паспела матэрыялізавацца. Адбыўся
новы цуд паяднанасці, крэсіва якога высекла іскру новага
жыцця. І назоў гэтаму новаму — Дзіця.

Ніхто не заўважыў і не зразумеў, калі і як
запачаткавалася яно. Нічога не прыкмецілі і тыя двое,
захопленасць і неабачлівасць якіх сталася прычынай новага
жыцця. Сутыкнуліся два жыўчыкі, і з’явілася штосьці яшчэ
неспазнанае і невядомае, якое з гэтага моманту неразлучнай
повяззю паяднала дваіх, надало іхняй самаіснасці зусім іншы



сэнс. Тое новае нават не выявілася яшчэ, а нешта ў прыродзе
ўжо змянілася, яшчэ адным жывым і ў будучыні разумным
запачаткаваннем пабагацеў і павялічыўся свет.

Пачаўся адлік новага жыцця, якому яшчэ патрэбна было
спраўдзіцца і аб’явіцца.

Жывы камячок, народжаны спалучэннем толькі двух з
вялікага мноства жыўчыкаў, быў не такім жвавым, як ягоныя
запачаткоўцы. Бо ён уяўляў новы ўзровень матэрыі. Ён стаў
жывой істотай.

І адбыўся цуд. Таемны і незваротны. У свеце з’явіўся
новы чалавек. Няхай сабе пакуль нябачны, не выяўлены,
аднак жа — Чалавек.

Так аднекуль з цемры, з прадоння, з далёкасці і цеснаты
вылузалася, вылушчылася я. І прыязны павеў духу,
Вышэйшага духу, дакрануўся да мяне, учалавечыў,
уцялесніў. І стала мне цёпла і прыемна. Захацелася з кімсьці
падзяліцца гэтай радасцю. Ды спагаднага суразмоўцы побач
не было. Аднак не заставацца ж маўклівым і непачутым.

Увесь час мне карцела заявіць пра сябе. Аднак пагукаць
я не магло. Не магло нават паварушыцца. Ды і хто пачуў бы
мяне, нябачнага? Ніхто ж не здагадваецца, што я ёсць, што я
жыву. Не ведае і тая, ва ўлонні якой я пачынаю шлях у жывы
свет.

Але вось будзе радасць, калі даведаецца, калі адчуе маё
трапятанне.

Вось будзе свята, калі цемра і ўтульнае ўлонне
адпусцяць мяне. І тады сваім першым воклічам я абвяшчу
свету пра маё з’яўленне.

А пакуль я назапашваю гэтую радасць-неспадзянку.
Набіраюся яе, каб разбурыць абалонку невядомасці і
пераканаць людзей у справядлівасці майго існавання.

Жытло маё тут утульнае, цёплае і пажыўнае. Я
набіраюся не толькі моцы, але і рашучасці. Яна напаўняе
мяне ўсё большым нецярпеннем. Стоена рыхтуюся да нечага



важнага. Не толькі для мяне.
І вось наступае момант, калі дужасць мая не дазваляе

маўчаць. Я гукаю. Абвяшчаю, што я ёсць, што я жыву. Хачу,
каб пра гэта ведалі ўсе. Спадзяюся на разуменне роднай мне
асобы, якую называць буду мамай. Так падказвае нешта ці то
ўва мне, ці то ва ўлонні, якое атуляе мяне. Я спадзяюся, што
яна першая прызнае маю існасць. І тады мы параднімся
яшчэ больш. Хоць, здаецца мне, мы і зараз родныя.
Раднейшых за нас няма на цэлым свеце. Я жыву яе сокамі.
Сілкуюся яе сілай. Але я не хачу быць эгаістам. Сваім
веданнем хачу падзяліцца з іншымі. І найперш з маёй маці.

Я абнадзеена абвяшчаю ёй пра сваё існаванне.
Трымціва чакаю ўзаемнасці. Чакаю прызнання мяне. Бо

я ёсць, я жыву.
Аднак адбылося нешта дзіўнае. Мая маці, гаспадыня

майго ўтробнага жытла, нечага спалохалася. Я адчула гэта па
схаладнеласці маёй пасцелькі. Мне стала не хапаць
сілкуючых сокаў. Я ледзь не задыхнулася. Але я не мела
права знікнуць бясследна. Бо я не ведаю, ці здагадваецца
свет пра маё існаванне.

Мне хапіла сіл, каб нагадаць пра сябе яшчэ раз. Але я
зноў не адчула прыязнасці. Страх і злосць адчула я.
Незразумелую зацятасць выяўляла мая маці.

Я хацела пераканаць яе, улагодзіць. Я маліла яе: «Пачуй
жа ты мяне, матулечка мая родная. Не аддавай на згубу
крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва мне? Тваім
дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет. Хіба не
маё сэрца трапечацца пад тваім? Як жа добра нам слухаць
гэтае суладдзе. Як цёпленька мне ў хатцы-калысцы, як
утульненька.

Нашто, мамачка мая неспазнаная, выстуджваеш ты
гэтую хатку? Чаму халоднай злосцю ледзяніш маю душу?
Хіба ж не выстыне і твая душа, мая ты мамулечка?»

Але без адказу былі мае пытанні. Непачутымі



заставаліся літанні.
Мне падалося, што маці нечага не зразумела. Я

спадзявалася, што яна спалохалася не мяне. Як мага лагодней
я зноў нагадала пра сябе. Ды нічога не змянілася.

Так адбылося і трэці раз. Нават яшчэ горай. Відаць, маці
наважылася зусім пазбавіцца мяне. Няўжо яна напраўду
хацела, каб патухла свечка майго жыцця?

Яна спяшалася, каб я не паспела заявіць пра сваё
існаванне. Мусіць, яна чакала ад гэтага непрыемнасцяў.
Таму хацела любым спосабам пазбавіцца іх. Сваю злосць і
незадаволенасць спатольвала на мне.

А што магло я? Кожнай клетачкай я прасіла маці: «Чаму
губіш ты маё няспраўджанае жыццё? Няўжо дзеля ўласнай
уцехі? Яно ж уцялеснена тваёй любасцю. Тваім захапленнем
і замілаваннем. Тваім каханнем. Вашым адзіным з маім
бацькам каханнем. Чаму ж падманным і хлуслівым аказалася
яно? Балюча мне, што да донца душы высахла твая дабрыня.
Чаму атрутная горыч запаланіла тваё нутро?

Высокі дух паклікаў цябе стаць Мамай. Вышэй за гэта
нічога няма. Нават звяры і маленькія кузуркі бароняць сваіх
дзяцей. А ты хочаш знішчыць мяне?! Звесці са свету сваю
крывіначку?! Чым жа ўгнявіла я цябе, мая мамачка? Чым не
дагадзіла табе?

Як горка, як маркотна мне. Адно я тут. Як былінка ў
полі. І сэрца маё — як незагойная рана. Хіба не адчуваеш ты,
як прагну я пабачыцца з табой? Як хочацца з цёмнай хаткі
выбрацца на святло тваіх вачэй! Каб атуліць іх сваімі
гарачымі пацалункамі...»

Чаго толькі не зведала я. Калі пра ўсё расказаць, ніхто
не паверыў бы. Маю маці аб’явілі б жорсткай, неразумнай.
Гэтага я не хачу. Я не спазнала поклічу жорсткасці. Я не
ведаю помсты.

Мне вельмі карціць убачыць той вялікі свет. Адчуць яго,
зразумець. Я ж не бачыла святла. Я не ведаю жывога зямнога


