
Частка I
АПОВЕДЫ

Цень і кароткі дзень

Дні кароткія, мутныя, халодныя. Цемра наплывае
вельмі хутка. У такія дні добра пішуцца калядныя
апавяданні, а душу грэюць успаміны.

Снежаньскім халодным днём хадзіла па Траецкім
прадмесці ў Мінску каля музея Максіма Багдановіча —
на галаве чорны капюшон ад байкі «НЕ смяротнаму
пакаранню».

Раней у гэты час музей мне нагадваў домік з
каляднай паштоўкі.

Ужо сцямнела, і ў некаторых музейных вокнах
гарэла святло. У вокнах майго былога кабінета было
цёмна.

Уявіла ў музеі свой прывід — цень дваццацігадовай
даўніны. Прывіды застаюцца ў тых мясцінах, дзе мы
перажывалі самыя моцны эмоцыі — так? Значыць, у
музеі павінен жыць мой прывід. Неабавязкова для гэтага
паміраць, за дваццаць гадоў чалавек так змяняецца, што
ўжо і не пазнаць — ні ўнутрана, ні знешне.

Вось мой цень націскае кнопку званка службовага
ўвахода. Адчыняе заўгас, які даўно ляжыць на



Кальварыйскіх могілках. Заходжу, бяру ключы ад
другога паверха і экспазіцыі. Падымаюся, на
электрычным шчытку ўключаю адразу пяць тумблераў
— запальваецца святло ва ўсіх пяці залах экспазіцыі.
Заходжу. Экспазіцыя на месцы. Я правяраю захаванасць
экспанатаў, як тады. Рэчы-рэліквіі, фотаздымкі. Браты
Луцкевічы, Ластоўскі, слуцкі пас, Адам Багдановіч,
Максім Багдановіч — усё, як было. Цёпла, пахне каваю і
старымі кнігамі. З гардэроба па лесвіцы ўздымаецца
экскурсія — дзеці.

Хадзіла па горадзе і ў думках парушала правіла:
гісторыя не мае ўмоўнага ладу, а адпаведна ўсе развагі
пра тое, «што было б, калі б», — бессэнсоўныя. Думала:
ці магчыма было не звальняцца з музея Максіма
Багдановіча? Можа, трэба было застацца? Можа, сваёй
працай я магла б штосьці змяніць?

Але падзеі дваццаць гадоў таму развіваліся вельмі
хутка, любая стабільнасць пачынаецца з нестабільнасці
— ішло выцясненне са сферы культуры. Калі сыходзіла,
думала, што вярнуся. Цяпер ведаю: не вярнуся. І няхай
мой цень нікога не напалохае ў музеі, ён добразычлівы.

І яшчэ адна простая зімовая гісторыя трывожыць
мяне… Пачатак 60-х гадоў. Пасля школы мая маці па-
ступіла адразу ў Маскву ва ўніверсітэт, а дзве яе
школьныя сяброўкі — не (з імі ўсё было ў парадку, яны
паступілі праз год). Але першы год пасля школы яны



засталіся ў Оршы. І пазнаёміліся з дактарамі, якія
працавалі ў Копысі, ездзілі да іх зімой цягніком.
Дактары сустракалі іх на станцыі на санях і везлі ў
Копысь праз Дняпро — да цяпла, да печак з кафляй з
чырвонай гліны з выявамі коцікаў. І ўсё, толькі гэтая
карцінка: цягнік, мароз, сані, Дняпро, печка.

Хвалюе той момант, калі жывое жыццё
ператвараецца ва ўспамін, а пасля ўсё знікае. Цяпер тут
мост.

1 снежня 2015 года

Водар свята

17 снежня ў беластоцкім гіпермаркеце жанчына
зняла з паліцы маленькае шкляное начынне з надпісам
«Водар свята».

Пакруціла ў руках, паспрабавала панюхаць, але
абяцаны водар быў надзейна схаваны пад шклом.

Пакуль не набудзеш рэч, не раскрыеш маленькую
колбачку, водару свята не адчуеш.

Як уяўляецца свята? Вось так, адразу — не дума-
ючы. Як на каляднай паштоўцы (нездарма ж іх
малююць) — дамок пад заснежнымі дрэвамі, у двары
жывая ўпрыгожаная ялінка з шарыкамі. На ялінцы
мігцяць агеньчыкі. На стале высокія чырвоныя свечкі…
Шчырыя размовы, калі можна гаварыць пра ўсё і цябе



разумеюць. Радасць. Надзея. Вера ў будучыню. Што
яшчэ? Водар свята — пах елкі, мандарынаў, смачнай
ежы.

Няўжо гэта ўсё тут — за тонкім шклом? Раскрыеш ці
разаб’еш — і водар свята разліецца наўкола, апануе?

Дарэчы, свечкі… Побач з водарам свята на паліцы
— шкляныя падсвечнікі, важкія і празрыстыя. Яна ўзяла
адзін з іх. Для свята.

Снежаньскія сутонне і змрок — гэта нешта… Як
правальваешся ў іх. Сяброўка кажа:

— Там ёсць нейкае абяцанне, у гэтым сутонні і
мораку. Гэта голас з казкі ці цуду. А казка і цуд не быва-
юць добрыя. Нават пра Калабка. Гэта змрок напоўнены
нечым, дакладна — чарамі. У змроку абяцанне — часам
вельмі падманлівае і небяспечнае. Чары, магія, —
няўлоўнае, але вельмі адчувальнае.

І вось чары. Сапраўдныя, прафесійныя.
— Дома ў цябе пустата, — гаварыла варажбітка ў

Мінску, у шэрым доме каля кінатэатра «Змена».
Пустэча. Пустка.
Вакол людзі, ад якіх нічога добрага не пачуеш.

Стаіш побач — і ўся энергія як пыласосам
высмоктваецца. Дарэшты.

Яе ўгаварыла схадзіць да варажбіткі сяброўка, бо
мела праблемы з мужам. Спачатку трэба было знайсці
адрэсу, а пасля атрымалася, што трэба і схадзіць.



Знайсці адрэсу было прасцей: па панядзелках яна
хадзіла ў саўну і басейн з кабетамі, якія былі звязаныя
паміж сабой толькі гэтай лазняй — у асноўным
прадпрымальніцы.

Але была сярод іх і жонка дэпутата, у мінулым
прадавачка ў кнігарні. Цяпер яна не працавала, але
ўвесь час шукала сувязі з іншасветам, які мусіў
дапамагаць у вырашэнні штодзённых праблемаў, а
таксама спрыяць аздараўленню.

Вось у жонкі дэпутата і атрымала кантакты
варажбітак, дзве з іх жылі аж у Паўночным пасёлку, і
толькі адна бліжэй да цэнтра, калі кінатэатра «Змена».
Спачатку яна думала, што місія яе скончыцца толькі
адрасам варажбіткі, але сяброўка сказала, што трэба ісці
разам.

Гэта як гульня, у якую табе прапанавалі згуляць. Ты
можаш адразу адмовіцца. І нічога не будзе. Усё
спакойна. Ты можаш нават назіраць, як гуляюць іншыя.
Але калі пачаў гуляць, то ці зможаш выйсці з гульні, ці
будзеш гуляць да знямогі — ніхто не ведае, нават ты
сам не ведаеш, чым скончыцца гульня.

Адмаўлялася спачатку, казала, што адвент, што
пост перадкалядны — час утаймоўвання жаданняў і
спакусаў. Ісці ў такі час да варажбіткі не варта, нядобра,
бо гэта час для роздуму і спасціжэння.

Але пайшла — за кампанію.



Дом у стылі сталінскага ампіру, «сталінка», як
пішуць у аб’явах па продажы нерухомасці, кватэра на
першым паверсе. Націснулі на званок. З кватэры, як ці
то ў фільме, ці то ў казцы, данеслася:

— Адчынена.
За дзвярыма адразу пакой, шчодра аздоблены

праваслаўнымі іконамі. У пакоі нікога.
— Праходзьце, — пачуўся голас збоку.
Варажбітка сядзела на кухні. Мажная, з хімічнай

завіўкай і засаленымі картамі — класіка жанру.
І вось пачался варажба:
— Дома ў цябе пустата, у душы пустата.
Зразумела. Тут не трэба і варажыць.
Вось яшчэ:
— Дарога…
Гэта таксама не навіна, вядома — трэба ехаць у

Беласток.
І недавер да варажбіткі адбіваецца на твары.
І тут навіна:
— Ты паедзеш у горад, у якім нарадзілася. Надоўга.

Назаўжды.
— Што? Што я там буду рабіць?
— Жыць.
— Чаму?
— Зоркі так склаліся.
Якія зоркі? Варажылі па картах.



Выйшла ў калідор. Прыйшла чарга сяброўкі.
— Змяні стаўленне да мужа — і ўсё зменіцца, а ўсе

праблемы ў вас пачаліся з адной п’янкі, — даносілася з
кухні.

— З якой п’янкі?!
— З п’янкі, якая была ў вас дома.
Чакала сяброўку. У вітальні ўжо былі іншыя

жанчыны, якія жадалі ведаць сваю будучыню. І быў
нават адзін вельмі сумны мужчына з выглядам загнанага
аленя.

— Дарма схадзілі, — сказала сяброўка, калі пасля
палілі ў халодным парку. — Нічога яна не распавяла.

І вось Беласток, гіпермаркет, на далоні «водар
свята». Шкляны падсвечнік. Купіць чырвоныя свечкі — і
ў дарогу з водарам свята ў кішэні.

— Мяне там чакаюць. Я прывязу водар свята.
Чэргі на польска-беларускай мяжы. Мытнікі трасуць

торбы, узважваюць прадукты. Людзі нервуюцца.
Холадна, золка. Мокры снег. Адліга.

Мінск. Чыгуначны вакзал са святочнай ёлкай, шары
на ёй грукаюцца адзін аб адзін ад ветру. Толькі што
з’ехаў цягнік да горада, дзе яна нарадзілася. Наступны ў
чатыры раніцы.

І таксісты:
— Куды едзем, куды едзем?
— Вы туды не возіце, куды я еду.



— А вы скажыце, можа, возім.
Сказала.
— 100 даляраў — і паехалі.
Паехалі. Таксіст нават прапанаваў плед — вось яна,

утульнасць. Вось дарога да свята, цяпла і супакою. А
водар свята ў кішэні.

Снег. Сасна пры дарозе. Шлагбаум. Назва станцыі
— Хорбарава, — ёсць у гэтай назве нейкае трывожнае
абяцанне. Але назва толькі на імгненне з’яўляецца ў
святле фар. І знікае.

Таксі праязджае чыгуначныя рэйкі, шлагбаум. Да
горада, дзе яна нарадзілася, застаецца зусім недалёка.

Назад не павернеш. Назад таксі паедзе без яе, а
цёплы плед застанецца на пустым месцы пасажыра. Яна
верыць, што наперадзе свята, што праз год можна
пасадзіць жывую елку ў двары, што кот будзе спяваць
песенькі, вецер хістаць дрэвы каля дома, а ў доме (які
яна адрамантуе — абавязкова — а як іначай?!) будзе
ўтульна і спакойна. І знікне пустэча ў душы і навокал.

18 снежня 2014 года

Кватэра № 0

— Ці жывуць тут людзі?
Маладая жанчына адчыніла шырокія, высокія і

цяжкія дзверы і ўбачыла Старую жанчыну. З пад’езда



пацягнула холадам, якраз у гэты момант нехта заходзіў з
вуліцы, а кватэра была на першым паверсе, першай ад
увахода.

— ЯК ДОБРА, нарэшце ў гэтай кватэры жывуць
людзі, — працягвала Старая жанчына. — Вы жывяце
тут? — удакладніла яна.

— Так, я тут жыву.
— Як добра, што вы тут жывяце, але… — яна

зрабіла паўзу, як бы падбіраючы словы, — але калі вам
раптам… раптам будзе, зробіцца… страшна, вы
прыходзьце да мяне. Я Цыля Львоўна, і я жыву
паверхам вышэй — у такой жа кватэры, як гэта, як ваша
кватэра.

У пад’ездзе зусім холадна, холадна стаяць нават
каля адчыненых у кватэру дзвярэй, і Маладая жанчына
прапанавала Цылі Львоўне зайсці, але тая адмовілася і
пайшла на другі паверх — да сябе.

Маладая жанчына зачыніла дзверы кватэры на
першым паверсе. Яна вярнулася да перапыненага
занятку — упрыгожвання ялінкі. Быў 1996 год, яна
ўпершыню адзначала Каляды ў гэтай кватэры, таму ёй
давялося схадзіць у найбліжэйшую ад дома краму (а
гэта быў ГУМ), каб набыць ёлачныя цацкі. Шары і
дожджык, бліскучы дожджык — вось што яна хацела
набыць.

Хацела набыць шары, каб усе былі рознага колеру, і



зялёны ці залацісты дожджык. Але шары ў ГУМе
прадаваліся толькі ў наборах — аднаколерныя.

Падлічыўшы грошы, яна вырашыла купіць набор
срэбных шароў: каб атрымаць рознакаляровыя, яна
мусіла набыць тры розныя наборы, а гэта было
нерэальна. І дожджык для ёлкі прадаваўся толькі
срэбны. Ад рознакаляровага свята давялося адмовіцца —
набыла срэбныя шары і срэбны дожджык, хаця хацела
штосьці зялёна-фіялетава-сіне-залацістае. Свята будзе
срэбным.

Ялінка ўжо стаяла ў пакоі ў трохлітровым слоіку з
вадой, пастаўленым у вядро, вядро было прымацавана
да паркету скотчам. Ялінка будзе ўпрыгожаная
срэбнымі шарамі і срэбным дожджыкам, быццам бы яна
так захацела, спланавала, і ніхто не зразумее, што
хацела яна зусім іншага.

І ялінка… Ялінка прыехала ў кватэру ў багажніку
машыны яе каханка, ці, як кажуць, сябра. Хаця ці можна
назваць гэта сяброўствам? Не, сяброўства — зусім іншае.
У багажніку былі дзве ялінкі, толькі адна паехала далей
— да сям’і яе «сябра».

А адна была занесена ў кватэру. А магло быць
наадварот, тая ялінка засталася б ёй, а гэтая паехала б
туды…

Думкі былі троху блытаныя, як заўжды, яна не маг-
ла зразумець, чаму ўсё адбываецца так, як адбываецца,



і, што галоўнае, — хто ўплывае на тое, каб адбылося
так, а не інакш. Ведала, што чалавек, які прывёз ялінку,
прыйдзе да яе на свята.

Скажа дома, што паедзе на рыбалку, і з’явіцца ў
абліччы зімовага рыбака — са скрыняй, з прыладамі і ў
кажуху.

А пасля ад яе сапраўды паедзе на рыбалку, бо
зімовая рыбалка для яго — сапраўднае свята.

Людзі па-рознаму адчуваюць сябе ў перадкалядны
таямнічы і зіхоткі час.

Хочацца быць гераіняй паштоўкі з бліскучым
снегам, маленькай ялінкай і дамком са свечачкай на
падваконні. Але ж хто возьме цябе на тую паштоўку?

«Сама сябе ў абдымкі — і на самую любімую
паштоўку. Толькі так яно і магчыма, баюся, — так
параіла ёй сяброўка. — Трэба ўпрыгожыць ялінку, па-
ставіць свечачкі — і ўлезці ў паштоўку. Пажадана яшчэ
паклікаць сяброў, відаць, у ідэале».

Накінула куртку і пайшла выносіць смецце, дом
быў стары, пасляваенны, без смеццеправода.

У марозным паветры моцна адчуваўся пах кухні ад
рэстарана, што месціўся ў тым жа доме. Тое, што зусім
нядаўна было калюжынамі, замерзла і ператварылася ў
ледзяную бугрыстую паверхню, быццам бы замерзла
хвалістае мора. Ісці па такой ледзяной паверхні трэба
асцярожна, каб не паваліцца на лёд.



— Стаяць!
Спынілася. Перад ёй стаяў высокі Мужчына:
— Леанід, — прадставіўся ён.
Каля Леаніда стаяў чорны пудзель.
Яна нахілілася, каб пагладзіць сабаку, і зразумела,

што сабака зусім стары — уся барада ў яго была сівая і
ён цяжка дыхаў.

— Ці не твае гэта сяброўкі пілі ўчора на пляцоўцы
паміж першым і другім паверхам?

— НЕ.
Яна спалохалася такога пачатку размовы.
— Ладна, я жартую. На самай справе я хацеў

даведацца, чаму ты жывеш тут, у самым эпіцэнтры
Мінска.

— У ЭПІЦЭНТРЫ?
Згадала заняткі па пачатковай ваеннай

падрыхтоўцы. І малюнак з ядзерным грыбам.
— А ты нічога не адчуваеш у гэтай кватэры?
— Што я мушу адчуваць?
— Такое… накшталт туману? Туману, які ахутвае

цябе… Як ты спіш? Жахі сняцца?
Яна шмат працавала апошнім часам і практычна не

думала ні пра што, апрача працы і грошай, якія можна
зарабіць працай. Часам думала пра свой лёс і пустую
долю, але пра гэта — усё менш і менш. Стомленая,
ледзь даходзіла да сваёй новай цёмна-чырвонай канапы



(нізкай, амаль упоравень з падлогай), валілася і
засынала. Ці былі жахлівыя сны і трызненні? Хто яго
ведае, былі — не былі. Рэчаіснасць была як трызненне.
Але яе сяброўка, якая заначавала ў яе аднойчы пасля
карпаратыву, падхапілася пад раніцу з лямантам: «Як
ты тут жывеш!» і стала ліхаманкава збірацца дадому,
дзе яе чакалі муж і дзеці. Заявіла, што ўсю ноч яе нехта
душыў. Але гэта больш падобна да гісторыі пра
посталкагольнае пачуццё віны і прадчуванне сямейнага
скандалу.

— Пакажы мне сваю кватэру, — запатрабаваў
Леанід.

І яна, як загіпнатызаваная, павяла яго за сабой, за імі
пайшоў і стары чорны пудзель.

Не паспелі яны пераступіць парог, як ён рэзка
схапіў яе і пацягнуў да сябе.

— Вы што?
Выкручвалася ад яго як магла.
— Ты яшчэ не ведаеш, хто я на самай справе, —

казаў ён ёй.
— Якая мне розніца?
— Леанід! Леанід! — пачуўся з панадворку жаночы

голас.
На кухні завыў, падаў голас чорны пудзель.
— Ідзіце, вас ужо жонка шукае.
— Я яшчэ адпомшчу табе, — паабяцаў ён і выйшаў



за дзверы разам з пудзелем.
Напусціла глыбокую чыгунную ванну, залезла ў

гарачую ваду і глядзела, як на руках і ўсім целе
праяўляюцца сінякі. Пасля дайшла да канапы і
правалілася ў сон. Быў вечар, яшчэ не позна, а яна
заснула.

Абуджэнне было нечаканым, прачнулася ад таго,
што адчула нечую прысутнасць. Дакладней, не
прысутнасць, а так — пах мужчынскай парфумы.

Рэзкі пах адэкалону, чужога, незнаёмага, але… Так
пахла ад ветэранаў, якім яны ў школе на 9 Мая дарылі
кветкі. І яшчэ пах тытуню. Пах быў, быццам побач
знаходзіўся чалавек. Яна падскочыла. Нікога не было.
Зусім нікога. Адна ў кватэры.

Закруціўшыся ў халат, з ключамі ў руках — у
стылы пад’езд і да суседкі.

Яе быццам чакалі ў гэтым невялікім пакоі з пустым
акварыумам, з адшліфаванымі морам каменьчыкамі і
сухой марской зоркай — дыскападобнае цела, да якога
прымацаваныя пяць промняў-рук.

— Ад мужа застаўся акварыум… Ён вельмі любіў
акварыумы. Гэта апошні, астатнія аддала ў дзіцячы дом.
Ведаеце, да вайны я працавала ў дзіцячым доме, не тут,
не ў Мінску, у Гомелі, мы паспелі эвакуявацца разам з
дзецьмі. Калі збіралі дзіцячы эшалон, начальства
казала, што прадукты браць не трэба, што ўсё дададуць



«на месцы»… Яны яшчэ шмат чаго казалі і абяцалі, але
сэнс усіх прамоваў быў у тым, што прадукты не трэба
браць з сабой, што дзяржава паклапоціцца…

Я была маладая, але здолела дамагчыся таго, што ў
наш вагон далі прадукты. Мы доўга ехалі, ні на якім
«месцы» нам нічога не далі, і з нашага вагона карміўся
ўвесь эшалон.

Я працавала з наймалодшымі дзецьмі. Мы іх вучылі
па сістэме Фрыдрыха Фрэбеля.

— Па гэтай сістэме выхоўвала сваіх дзяцей Марыя
Апанасаўна Багдановіч, маці паэта.

— Сістэма была моднай і да вайны, яе практыкавалі
і ў нашым дзіцячым доме, а пасля… Усе сістэмы зніклі і
засталася адна савецкая педагогіка.

— Я прыйшла, бо вы сказалі прыйсці, калі будзе
страшна. Я сапраўды адчула нешта такое… Мне стала
страшна. Чаму вы спыталі, ці жывуць тут людзі, калі
прыйшлі да мяне. Гэта кватэра нумар адзін, хіба ў ёй не
жылі людзі?

— Што вы адчулі?
— Пахі… Пах мужчынскай парфумы, якога не

павінна было быць. Рэзкі пах мужчынскага адэкалону і
тытуню.

— Так, так, як раней казалі, мужчына мусіць быць
чыста паголены і крыху п’яны.

— Наконт «п’яны» я не ўпэўненая. Але пах быў,



быццам бы чалавек побач, а нікога не было.
Сухая марская зорка ў акварыуме на імгненне

нагадала калядную зорку, але толькі на імгненне. І яна
згадала, што некаторыя віды марскіх зорак
выварочваюць свой страўнік вонкі, каб ахутваць і
пераварваць ахвяру-малюска.

— Гэта кватэра… можна сказаць, што гэта кватэра
нумар нуль, нумар адзін на ёй з’явіўся якраз перад тым,
як вы з’явіліся ў гэтай кватэры.

— Кватэра нумар нуль?
— Так, былі такія кватэры… дзе людзі, якія

супрацоўнічалі з КДБ, сустракаліся са сваімі куратарамі.
— У кватэрах? Навошта?
— Для таго, каб ніхто не заўважыў. Чалавек сярод

белага дня не заходзіў у будынак КДБ, а паварочваў у
арку, забягаў у пад’езд і — шмыг у першыя ж дзверы.
Ці мала хто да каго ідзе, можа ў госці, можа па справах.

— Так, па справах.
— І гэта кватэра была менавіта такая, пакуль не

з’явіліся вы, і ведаеце што, я зраблю вам падарунак.
— Ой, што вы, што вы, не турбуйцеся.
— А гэта і не зусім мае падарункі, гэта дарункі ад

Фрыдрыха Фрэбеля. Для развіцця дзіцяці ў самым
раннім веку Фрэбель прапанаваў шэсць «дарункаў».
Першым з’яўляюцца мячыкі.

— А для чаго яны, мячыкі?



— Каб выхавацель мог паказваць дзіцёнку мячыкі
рознага колеру, развіваючы такім чынам яго здоль насць
адрозніваць колеры. Разгойдваючы шарык у розныя бакі
і прыгаворваючы «наперад-назад», «угару-ўніз»,
«направа-налева», выхавацель знаёміць дзіця з
прасторавымі ўяўленнямі. Паказваючы шарык на далоні
і хаваючы яго, прыгаворваючы пры гэтым: «ёсць мячык
— няма мячыка», знаёміць дзіця са сцвярджэннем і
адмаўленнем.

Суседка працягнула ёй невялікія мяккія ваўняныя
мячыкі, пафарбаваныя ў розныя колеры — чырвоны,
памаранчавы, жоўты, зялёны, сіні, фіялетавы (гэта
значыць колеры вясёлкі) і белы. Кожны мячык-шар — на
матузку.

Яшчэ з лесвіцы яна ўбачыла, што каля яе кватэры
стаіць чалавек у зімовым строі рыбака са скрыняй з
прыладамі і пакункам з прадуктамі. Быццам бы нічога
не змянілася, усё, як запланавалі.

22 снежня 2012 года

Школа № 26

Маньяк у доме «Палітпроса»

«Дом палітпроса» — дом палітычнай асветы,
скарочаны варыянт ад расейскага «дом



политпросвещения». У часы развітога сацыялізму, якія
пасля былі названыя часамі застою, кожныя два тыдні ў
Гомелі нас са школы па вечарах вадзілі ў абавязковым
парадку ў Дом палітпроса — на лекцыі пра
міжнароднае становішча. Доўгімі восеньскімі вечарамі
туды ж заганялі яшчэ шмат дзяцей з іншых гарадскіх
школ. Зала вялікая, крэслы чырвоныя, мяккія. Лекцыі
найнуднейшыя — пра сіянізм, пра амерыканскую
ваеншчыну і барацьбу за мір у СССР. Чыталі лекцыі
памятыя дзядзечкі з трыбуны — мала што разабраць
было. І слухаць нецікава — тады прамовы з такім
зместам ліліся з радыё, з тэлебачання, з газеты
«Правда», якую нам даводзілася чытаць, рыхтуючыся да
штотыднёвых палітінфармацый у класе. Быў набор
словаў, які прагаворваўся як бы міма свядомасці, але…
відаць, трапляў у падсвядомасць. Шум, ідэалагічны
шум.

І вось у Доме палітпроса завёўся маньяк.
Сэксуальны вычварэнец. Педафіл, якога вабілі
дзяўчаты-падлеткі. Уваход у Дом палітычнай асветы
быў бясплатны і не надта кантраляваўся. І маньяк
даведаўся пра такую зручную пляцоўку, дзе шмат
дзяўчат без бацькоў. І пачалося… Маньяк адсочваў
ахвяру, ціхенька-спакойненька сядаў за спінай
дзяўчынкі. І як толькі лектар пачынаў нудзець пра
сіянізм і агрэсію, маньяк нахіляўся над вухам дзяўчынкі



і пачынаў нашэптваць непрыстойнасці з назвамі ўсіх
органаў і дзеянняў. Ахвяра сядзела ў мяккім крэсле
паралізаваная ад немагчымасці нічога зрабіць. Лекцыя
заканчвалася, маньяк сыходзіў. І мы ведалі, што кожны
раз падчас лекцыі маньяк будзе ў зале. Паскардзіцца
настаўнікам немагчыма, бо нават не ведалі, як
сфармуляваць.

Маньяк быў брыдкі і даставучы. Але мы яго
перамаглі. Перамога з’явілася вынікам супольных
дзеянняў. Не памятаю, хто прыдумаў. Але ідэя была
геніяльная: аб’ядноўвацца ў группы, глядзець на
маньяка ва ўпор і абгаворваць яго, абсмейваць,
перамагаючы страх. І гэтая публічнасць маньяка
даканала — ён не здолеў быць аб’ектам кпінаў і знік з
далягляду, прынамсі ў той дзень, калі прыходзіла на
палітасвету наша школа № 26.

Цяпер ніяк не магу зразумець настальгіі па СССР,
асабліва ў маладых людей, якія настальгуюць па тым,
чаго не ведаюць, а калі нешта памятаюць — то пламбір
па 20 капеек ды газіроўку па 3 капейкі. Згадваю доўгія
нудныя прамовы, поўныя нянавісці да ўсяго свету,
хлусню, аднастайнасць жыцця ды яшчэ шмат чаго
брыдкага. Саветызацыя — гэта зло, адназначна.

Ганаровая варта



На 9 Мая ў Гомелі падчас параду ветэранаў мы
стаялі ў гольфах і з белымі бантамі ў ганаровай варце
каля помніка Леніну на плошчы, насупраць тэатра. А на
11 верасня ў нас была варта каля помніка
Дзяржынскаму, насупраць КДБ, бо наша піянерская
дружына была названая ў гонар Дзяржынскага.

Аднойчы пачалася бура: дождж, вецер, галюкі з
дрэваў паляцелі. А класная не ведала, што рабіць. Так
мы і стаялі пад дажджом. Тады з будынка выскачыў
«рыцар з гарачым сэрцам» і спрабаваў зняць нас з
варты. Але мы не сышлі. Ён пабег да настаўніцы, каб
паслалі наступную змену — і толькі тады мы пакінулі
пост. Пасля нас, мокрых, завялі ў КДБ — паказалі музей,
гарбатай напаілі.

Яшчэ ў Гомелі нас ставілі на «Почётный пост № 1»,
каля Вечнага агню. На тыдзень здымалі з урокаў,
выдавалі паўвайсковую форму і муляжы аўтаматаў.
Кармілі ў кавярні «Залатая рыбка». Там кіраваў маёр —
тады яшчэ рэальны ветэран (быў 1982 год). Маёр
паходзіў з Расіі і вучыў нас клятве з «оканнем»: «У Огня
(націск на О) и Гранита ЮнОрмеец стОит, нет, ничто не
забытО и никто не забыт! С гОлОвами пОникшими над
Отцами пОгибшими станем мы…» Як мы рагаталі з
гэтага вымаўлення. А потым апагей: «То, что Отцы не
доделали, мы дОделаем». Апошнюю фразу мы проста
не маглі паўтарыць без рогату, і працэдура пад рыхтоўкі



прыняцця прысягі працягвалася — у двары кінатэатра
Калініна, за Вечным агнём. І яшчэ — казалі, што
выбіраюць выдатнікаў на «Почётный пост № 1», а гэта
была няпраўда — выбіралі тых, у каго ногі доўгія і
роўныя. Ваенрук ішоў, глядзеў на ногі і казаў: «Ты, ты і
ты!»

А яшчэ мы верылі ў піянераў-герояў, і шмат
размаўлялі пра тое, што рабіць, калі пачнецца вайна.
«А ты вытрымаеш, калі табе пілой будуць пазваночнік
пілаваць? А калі зорку выразаць на спіне? А рукі ў
агонь?» Быць аблітым ледзяной вадой на марозе здавася
літасцю ад ворага ў параўнанні з іншымі відамі
катаванняў. Як іх вытрымаць? Як не выдаць таварышаў?
І выйсце бачылі адно: суіцыд, каб не стаць здраднікамі
пры катаваннях.

Экран непаспяховасці

Даведалася, што гомельская школа, якую я
скончыла, святкуе нешта накшталт юбілею — 55 гадоў.
Значыць, дзверы свае для навучання школа адчыніла ў
1960 годзе. Яшчэ даведалася, што збіраюць кантакты
залатых медалістаў, якія скончылі школу. Напэўна, каб
запрасіць на ўрачыстасць. Паспрабавала падлічыць
прыкладную колькасць медалістаў за гэты час,
атрымалася дастаткова шмат — больш за 300 (хаця,



можа, я памыляюся, з матэматыкай заўсёды былі
нелады).

У дзясятым класе я і дзве сяброўкі патрапілі на
«Экран паспяховасці», а ў нашым выпадку — на «Экран
непаспяховасці», які меў падзагаловак «Как успевают
неуспевающие».

«Успевают» — у сэнсе вучацца, рухаюцца да
школьнага поспеху ў належным тэмпе. «Не успевают»
— спазняюцца, адстаюць на шляху да мэты, гальмуюць
на лесвіцы паспяховасці, выбудаванай савецкай сістэмай
адукацыі.

Экран — дошка насупраць настаўніцкай, каля
кабінета біялогіі.

На экране непаспяховасці нашы прозвішчы з’явіліся,
бо ў выпускным 10-м класе мы мелі двойкі ў чвэрцях па
алгебры і геаметрыі. А гэта значыла, што быў шанц
скончыць школу не з атэстатам, а з «даведкай», якая
закрыла б усе жыццёвыя перспектывы.

На экран «Как успевают неуспевающие»
пераносіліся ўсе нашы адзнакі — не толькі па тых
прадметах, па якіх мы «не паспявалі», але і па ўсіх
астатніх. На экране можа было пабачыць усе адзнакі,
якія мы атрымлівалі штодня па ўсіх прадметах — разам
з фізкультурай і вайсковай падрыхтоўкай.

У чым быў сэнс экрана непаспяховасці і хто яго
выдумаў? Не ведаю дагэтуль і наўрад ці даведаюся.



На юбілеі школы двоечнікаў не збіраюць, факт.
А «Дошкі ганьбы» пры СССР былі значна

цікавейшымі за «Дошкі гонару» і выклікалі больш
рэфлексій.

Дзіцячы працоўны лагер

У вёску Рудня Шлягіна, якая ўжо не існуе пасля
чарнобыльскай катастрофы, нас везлі з Гомеля спачатку
па рацэ — па Сажы на ракетах — «падводных крылах».
Пасля на грузавіках. Калі прывезлі, патлумачылі, што ў
нас быў спецрэйс, а так сюды толькі на самалётах-
кукурузніках можна даляцець, таму бацькоў не варта
чакаць у госці падчас працоўнага лагера.

Нам было па 13 гадоў. Мы палолі моркву.
Капаніцамі капанічылі траву і выдзіралі рукамі.

Мы жылі ў былой царкве, дакладней капліцы, якая
стаяла пры могілках. Справа ад царквы былі могілкі з
крыжамі. На крыжах — белыя вышытыя ручнікі. Яны
варушыліся ўначы пад ветрам. У 1981 годзе я, страшна
далёкая ад народнай культуры, была ўпэўненая (і не
толькі я), што ручнікі адмыслова навязалі на крыжы, каб
палохаць нас, каб страшна было ісці ў прыбіральню
ноччу. А прыбіральня была, нават не ведаю як
сказаць… збоку, каля… могілак, але яна была практычна
на саміх могілках.



Каля ўвахода ў царкву была яшчэ адна асобная
магілка — за агароджай. Мне мясцовая дзяўчынка
патлумачыла, што тут падчас вайны чалавека бомбай
забіла. І так забіла, што пахаваць тое, што засталося,
давялося тут, адразу на месцы. Пахавала адна добрая
жанчына, якая і да гэтага часу даглядае (на момант 1981
года).

З мясцовых жыхароў я закантактавала з адной
дзяўчынай, якая размаўляла быццам бы па-руску (яна
так сама думала), але так, што я не ўсе словы разумела.
Яна паведаміла мне ўрачыста, што ў іх школе ёсць
настаўнік, які «говорыць толькі па-беларуску» і так
«смешна». І, магчыма, ён нават паэт. Хто б гэта мог
быць? Хто гэты беларускі паэт? Хто гэты адважны
чалавек сярод балот? Падумайце — вёска Рудня
Шлягіна, 1981–1982. Хто з адраджэнцаў апошняй хвалі
там настаўнічаў?

Па начах мясцовыя лезлі ў вокны царквы, як героі
«Вія». Мы спрабавалі бараніцца. Пад канец працоўнай
змены ўсе вокны нашай капліцы былі забіты дош камі.
Шкла не было ўжо.

Увесь гэты час з намі была класная — выкладчыца
ангельскай мовы. Спала яна таксама з намі ў адным
памяшканні. Па начах я класную палохала:
прапаноўвала ўявіць, што яе раскладушка стаіць якраз
на тым месцы, дзе ў царкве ставілі труну. І, відаць, так



яно і было. Класная вішчала, падскоквала і спрабавала
перасунуць раскладушку. Марна.

А калі падумаць — у нас маглі быць і летнія
моўныя курсы. А маглі б вывучыць мову, ці нават мовы
— беларускую і ангельскую. Вёска Рудня Шлягіна стала
ахвярай глабальнай тэхнагеннай кастрофы СССР. І
ангельскую мову з нашага класа ведаюць толькі тыя, хто
з’ехаў за мяжу. А такіх у нас шмат. Дырэктар нашай
школы — фізік Раальд Зянонавіч Грахоўскі — памёр ад
анкалогіі, вярнуўшыся пасля працоўнага дзіцячага
лагера, які адбыўся адразу пасля красавіка 1986 года.

Навошта гэта было? Хто прыдумаў дзіцячыя
працоўныя лагеры, падобныя на «хімію»? Не разумею
настальгіі па СССР.

А ў інтэрнэце ў інфармацыі пра жыхароў вёскі
Рудня Шлягіна напісана: «2010 год — жителей нет».

Урок за зялёнай фіранкай

Лічылася, што ў школе, у якой мы вучыліся (а было
гэта ў Гомелі на вуліцы Савецкай), — добры матэматык.

Урок алгебры ў нас пачынаўся наступным чынам:
клас дзяліўся на два варыянты, кожны варыянт
атрымліваў сваю задачу. Адначасова настаўнік выклікаў
двух вучняў да дошкі, яны таксама атрымлівалі ўмовы
тых жа задачаў. Вучні станавіліся з двух бакоў дошкі, а



настаўнік, як кулісай у тэатры, захінаў іх светла-зялёнай
фіранкай.

Часам да дошкі даводзілася выходзіць і мне. Так я
апыналася за зялёнай фіранкай з аркушыкам паперы —
з умовай задачы і белай крэйдай у руцэ. Упэўненымі
рухамі з націскам запісвала ўмовы задачы на дошцы.
Напрыканцы ставіла дзве паралельныя рыскі —
раўняецца…

І ўсё. Ужо адпачатку, калі запісвала ўмовы задачы, я
ведала, што мне яе не рашыць, бо зусім і абсалютна
нічога не разумела ў алгебры. І ўсе гэта ведалі. Але
мусіла заставацца за фіранкай і чакаць, калі
выпрабаванне скончыцца.

Звонку, за фіранкай, дыхаў, перашэптваўся клас, —
там хтосьці ведаў, як рашыць задачу, а нехта — не.

За зялёнай фіранкай, калі паглядзець угору, можна
было бачыць над дошкай толькі партрэт матэматыка
Лабачэўскага — вельмі падобнага на паэта Блока.

Час сыходзіў, і настаўнік адшморгваў фіранку, я зас-
тавалася стаяць перад усімі з нявырашанай задачай —
толькі дзве рыскі пасля. Ніхто і не чакаў ад мяне іншага.
Фінал быў вядомы адпачатку.

У класны журнал настаўнік ставіў мне кропку,
аналаг самай нізкай адзнакі — адзінкі. Меркавалася, што
здольная буду выправіць кропку на іншую адзнаку.

Можна спытаць — як я вучылася? Як скончыла



школу? Мне дапамагла Каця — сяброўка-выдатніца і
шахматыстка, з якой мы сядзелі за адной партай. Гэта
Каця рашала за мяне задачы ў тых выпадках, калі гэта
было магчыма — не за зялёнай фіранкай. На выпускных
іспытах Каця зрабіла і свой, і мой варыянт кантрольнай.
Толькі дзякуючы сяброўцы я атрымала атэстат і
скончыла школу.

Калі віншавала Кацю з новым 2015 годам, сказала:
«Жадаю паспяховага рашэння жыццёвых задач».

— Як ты сфармулявала! — адказала Каця.
І… у прынцыпе, тэкст не толькі пра жахі школьнага

жыцця, гэта аптымістычны тэкст. Бо калі сам нечага не
можаш і не ведаеш, то заўсёды ёсць той, хто ведае і
дапаможа.

Жыццё штодня ставіць перад намі розныя задачы. І
часам здаецца, што яны невырашальныя. Але гэта не
так. Кожная задача мае сваё рашэнне. Калі мы рашэння
не ведаем, тое зусім не значыць, што яго не існуе.

Размаляваныя кнігі: злачынствы і пакаранні

Тата аддаў мне кнігу — біяграфію Чэзарэ Бекарыа
— гуманіста, які ў XVIII стагоддзі абгрунтаваў
абсурднасць, неэфектыўнасць і непатрэбнасць
смяротнага пакарання. Разгарнула кнігу, а яна ўся
ўсярэдзіне пакрэсленая алоўкам, аж да дзірак.



Падумала, што кніга была набыта ў букіністыцы, але ж
не — тата сказаў, што кніга стала такой пасля таго, як ён
даваў яе студэнтцы, якая пісала дыплом па Бекарыа
(даўно-даўно, калі інтэрнэту яшчэ не было). Як можна
не баяцца пакрэсліць кнігу, якую даў выкладчык, і
вярнуць яму ў такім выглядзе? Зразумець не магу.
Адважныя і нахабныя палескія студэнткі былі ў часы
позняга СССР.

Дарэчы, праца Бекарыа называецца «Пра
злачынствы і пакаранні». Размаляваная кніга засталася
злачынствам без пакарання.

У 1975 годзе, калі я вучылася ў 1 «Б» класе сярэдняй
школы № 26 г. Гомеля, у аднаго вучня ў хрэстаматыі
для чытання настаўніца знайшла размаляваную выяву
маленькага Леніна — Валодзі Ульянава. У маленькага
Валодзі-анёльчыка былі намаляваныя чорныя рогі,
барада і асліныя вушы. Настаўніца пачала правяраць
кнігі ўсяго класа і — жах-жах-жах — знайшліся яшчэ
чатыры кнігі, у якіх маленькі Ленін быў з рагамі. Кнігі
былі не бібліятэчныя — у першы клас мы пайшлі з
падручнікамі, набытымі асабіста. Наша першая
настаўніца — вельмі добры педагог і чалавек. Ветэран
Другой су светнай вайны, на правай руцэ мела
татуіроўку «Жэня» з росчыркам — я як цяпер памятаю
гэтую руку, якая ставіць мне ў дзённік адзнаку.
Настаўніца выходзіла часам з урока, каб пакурыць



«Беламор» у прыбіральні для дзяўчынак малодшых
класаў. Але ці можна было ў той час заплюшчыць вочы
на сапсаваныя чытанкі і апаганенага Леніна? Нельга. І
тут такая сітуацыя — у першым класе апаганілі Леніна.
Была створаная міні-следчая камісія, выкліканы
дырэктар. Вінаватыя плакалі, а іх пыталі: хто першым
пачаў, хто навучыў размалёўваць маленькага Леніна,
маляваць рогі? Увесь клас быў сведкам разбіральніцтва.
І цяпер памятаю прозвішча таго, хто першым намаляваў
Леніну рогі ў нашым класе, — ён прызнаўся. Чаму
размаляваў менавіта Леніна — засталося невядома. Не
памятаю, якім было пакаранне. Але кнігі больш не
размалёўвалі.

Нядаўна маладая сяброўка-сацыёлаг сказала, што не
ўспрымае кнігу як прадмет, як каштоўнасць, а толькі як
тэкст. Шмат думаю апошнім часам, што кніга як рэч усё
адно застанецца, але як прадмет раскошы.

Камсамольскі білет і красоўкі

У 1983 годзе ў Гомелі на вуліцы Кожара ў доўгім
доме, які называлі «Кітайская сцяна», адчынілі новую
краму — спартыўныя тавары. Падчас адкрыцця я
праходзіла побач; ішла ў кінатэатр «Юбілейны»,
зайшла ў новую краму, і — цуд — там прадавалі
красоўкі! Бела- чырвоныя. Купіць красоўкі было



рэальна, але грошай з сабою не мела. Пасля фільма
зайшла дахаты — узяла грошы ў бацькоў, прыйшла ў
краму — красовак ужо не было. У мяне характар такі,
што ўвесь час на нешта нерэальнае спадзяюся — на
працягу года хадзіла ў тую краму, чакала, што зноў
будуць красоўкі. Марна.

У 1984 годзе тата паехаў на працу ў Славакію ў
горад Нітру. На вясновыя канікулы мы з мамай
сабраліся да яго ў госці. Мне аформлі замежны пашпарт,
савецкі здалі ў АВІР. І перад самым ад’ездам даведаліся:
камсамольскі білет трэба таксама пакінуць на тэрыторыі
СССР, здаць яго ў Гомельскі абкам камсамола, у сейф. У
абкамаўскім кабінеце з сейфам высветлілася, што
камсамольскі білет нельга здаць так проста: няма
пячаткі — адзнакі пра сплачаныя ўнёскі. Унёскі па 2
капейкі, плацілі іх кожны месяц, але пячаткі ставілі
звычайна пасля, адразу за некалькі месяцаў. А ўжо
вечар. Мы тэлефанавалі ў школу. Сейф з пячаткай пра
выплату ўнёскаў знаходзіўся ў піянерскім пакоі.
Выклікалі школьную піянерважатую, штампавалі білет,
я зноў бегла ў абкам камсамола — і здавала
камсамольскі білет з пячаткамі. Камсамольскі білет
зачынілі ў сейфе, а мы паехалі ў Славакію.

Ехалі праз Чоп. Памятаю дэталі начнога пераезду
праз мяжу — таямнічая малазразумелая змена колаў у
вагонах. Мне здавалася вельмі важным адчуць сам



пераход — з адной рэальнасці ў другую, той момант,
калі заканчваецца нашая краіна і пачынаецца іншая.
Іншая краіна як іншая планета. Зыркія пражэктары,
узараная зямля на нейтральнай паласе. І вось наш вагон
на новых колах коціцца праз цемру, але цемра гэта ўжо
не нашая — іншая. Замежжа.

Нітра ўразіла — замкам, апельсінавым сокам,
касцёлам, дзе стаялі на каленях людзі. І крамай, у якой
мне адразу купілі дзве пары красовак — без чаргі ды
блату.

Не памятаю, як вярталі камсамольскі білет пасля
прыезду. Эпізод сцёрты з памяці, але вярнулі — факт.

У лютым 1991 года ў Вільні каля будынка
парламента пабачыла слуп, на якім цвікамі былі
прыбітыя камсамольскія і партыйныя білеты — так
людзі развітваліся з важнымі дакументамі савецкага
часу, з савецкім мінулым. У Вільні мы былі ў
камадзіроўцы — працавалі ў архіве, жылі недалёка ад
парламента. Некалькі дзён падыходзіла да гэтага слупа,
думала, ці не прыбіць і свой камсамольскі білет — ён
быў са мною. Вырашыла не прыбіваць, пачакаць,
зрабіць гэта ў Беларусі, калі прыйдзе час. Час прыйшоў,
не было такога слупа. Камсамольскі білет дагэтуль у
мяне.

2014–2015



Каляровы дзень

Дзяўчынка выйшла з дому, спусцілася з заснежанага
пагорка, падышла да ракі.

Левы бераг быў вышэйшы за правы… Пэўна, раней
— у далёкія часы — рака была большая і той пагорак,
па якім ішла дзяўчынка, быў дном ракі. А дом, у якім
жыла дзяўчынка, месціўся ў былым рэчышчы ракі.

Свяціла сонейка. Снег на пагорку блішчэў, зіхацеў,
але дзяўчынку вабіў зялёны лёд і тое, што пад ільдом.

Праз зялёны лёд, які здаваўся празрыстым, яна
спрабавала разгледзець жыццё ў вадзе — рыб і
водарасці, але нічога не бачыла, толькі адчувала плынь
пад лёдам.

Лёд без снегу, і тонкі, бо недалёка з трубы выцякала
гарачая вада. Адкуль яна цякла, ніхто не ведаў.
Санстанцыя рабіла спробы высветліць — па ўсіх заводах
і фабрыках горада прайшлі супрацоўнікі станцыі і
непрыкметна закінулі фарбавальнікі розных колераў:
чырвоныя, зялёныя, сінія, жоўтыя і нават чорныя.

Па колеры вады, якая пойдзе з трубы, хацелі
даведацца, хто злівае гэта ў раку. Але вада з трубы
палілася рознакаляровая — то жоўтая, то сіняя, то
малінавая, то фіялетавая. Значыць, усе карысталіся
трубой.

Дзяўчынка ведала пра санстанцыю, бо там



працавала яе бабуля. Дзяўчынка хадзіла разам з
бабуляй па школах і дзіцячых садках, дзе бабуля
адмысловым апаратам рабіла «замер святла». Аднойчы
правяраць святло прышлі ў дом дзіцяці, і там дзяўчынка
ўбачыла пакінутых дзяцей, пра якіх ёй патлумачылі:
«Калі яны падгадуюцца, адвязуць у дзіцячы дом».

Ведала дзяўчынка і пра слоік з матылямі, які
знайшлі ноччу на чыгуначным вакзале. І ніхто не ведаў,
што рабіць з тым слоікам і з матылямі.

Гаварылі, што, магчыма, дыверсія, што слоік мог
быць прывезены на цягніку Берлін–Масква, што матылі
са слоіка прынеслі з сабой нябачаную дагэтуль пошасць.

Слоік спачатку збіраліся везці ў Маскву, а пасля
перадумалі, бо, можа, менавіта гэта частка хітрага
плана дыверсантаў: каб у руках супрацоўнікаў
санстанцыі слоік з белымі матылямі трапіў у Маскву, дзе
шмат людзей. Размовы пра пошасных матылёў у слоіку
ішлі доўга, а чым скончылася справа — таямніца. Можа,
нават дзяржаўная таямніца. Яшчэ яна ведала пра
мышэй, якія залазаяць у пустыя піўныя бутэлькі на
бровары… І яшчэ шмат такога ўсяго ведала.

А падзяліцца сваімі ведамі не было з кім.
Дзяўчынка марыла пра сяброўку.

Ва ўсіх кнігах, што ёй чыталі, ва ўсіх дзяўчынак
былі сяброўкі. А на іх вуліцы, якая спускалася да ракі і
называлася «вуліца Касманаўтаў», дзеці не жылі.



У доме ўжо ўпрыгожылі ялінку розныя, самыя
розныя цацкі: на ніжніх галінках цяжкія нямецкія шышкі
— важкія, зялёна-ружовыя, а на верхніх галінках шары,
якія свецяцца, калі ў пакоі выключыць святло. І яшчэ —
празрыстыя шары, яны падобныя на мыльныя і здаюцца
вельмі крохкімі — страшна ў рукі ўзяць, але насамрэч
яны з тоўстага шкла, толькі шкло гэтае празрыстае. І
яшчэ — жабкі, Дзяды Марозы, касманаўты,
парашутысты…

На Новы год да дзяўчынкі ў госці прыехалі тата і
мама. І дзяўчынка была вельмі радая…

Дзяўчынка паспрабвала прылегчы на лёд, наблізіла
твар да зялёнай паверхні. Штосьці быццам пачала
бачыць і тут пачула голас — яе клікаў тата.

Дзяўчынка хутка падхапілася — было важна, каб
ніхто не заўважыў яе на лёдзе.

Падбегла да таты. Ён стаяў ля брамкі, што выхо-
дзіла на бераг, і трымаў у руках памаранчавы цацачны
шрубалёт. Гэта цацка такая — калі шморгнеш за
матузок, шрубалёт зрываецца і ляціць — амаль як
сапраўдны. І дастаткова далёка ляціць.

Дзяўчынка запусціла шрубалёт, і ён паляцеў…
паляцеў… і сеў на лёд.

Дзяўчынка пабегла да ракі, але тата спыніў:
— Не трэба, я сам. Табе нельга на лёд.
Ён асцярожна спусціўся на лёд і ўзяў памаранчавую



цацку. Дзяўчынка стаяла, чакала тату.
— Чаму мне нельга на лёд? — спытала, калі тата

вярнуўся.
— Бо можна праваліцца. А гэта самае страшнае. Ты

ведаеш, што бывае з тымі, хто праваліцца пад лёд?
— Не… Што?..
— Чалавека пад лёд зацягвае, ён б’ецца знізу

галавой, але лёд не прабіваецца, яго цягне далей, і
чалавек задыхаецца.

Яны пайшлі ў дом. Дзяўчынка з’ела пару
мандарынаў пад ялінкай, пагуляла з коцікам і зноў
пайшла на бераг. Сонца ўсё яшчэ свяціла, снег блішчэў,
лёд вабіў. Але нешта змянілася. На беразе з’явіўся
чалавек.

Каля трубы, з якой выцякала гарачая вада, стаяла
незнаёмая дзяўчынка ў зялёнай вязанай шапачцы і з
белымі валасамі да плеч. Стаяла і глядзела на
каляровую ваду.

Над гарачай вадой уздымалася пара. Дзяўчынка
падышла да незнаёмай і стала побач. Доўга яны стаялі
моўчкі і глядзелі ў каляровую брыдкую ваду. Пасля
дзяўчынка спыталася:

— Як тваё імя?
— Юля.
Яна сказала, што яе бацькі здымаюць маленькую

хатку ў суседзяў.



Дзяўчынка зразумела: гэта яе сяброўка. І праўда.
Яны будуць сябраваць цэлы год. Летам у бацькоў Юлі
будзе «ружовае» вяселле, і дзяўчынцы патлумачаць,
што трэба прыходзіць ва ўсім ружовым.

Бабуля скажа, што гэта глупства — і само «ружовае»
вяселле, і тое, што трэба прыходзіць у ружовым… Але
дзяўчынка прыйдзе ў ружовым. І ўсе будуць у
ружовым. Яны будуць сядзець на даху гаража і есці
ружова-зялёныя яблыкі…

А пасля бацькі Юлі атрымаюць кватэру. А яшчэ
праз пару гадоў бабуля будзе замяраць святло ў той
школе ў далёкім раёне, дзе будзе вучыцца Юля, і
настаўніца скажа, што Юля — рэдкі чалавек, што для
кожнага ў яе знойдзецца добрае слова.

Снежань 2013 года

Зялёны сон

Ноччу глядзелі фільмы з Джорджам Клуні. Пра
кілераў, пра спецслужбы, пра барацьбу за рэсурсы, пра
здрады сяброў і калегаў дзеля кар’еры і дабрабыту, а
таксама пра дробныя (на першы погляд) дробязі, якія
ўплываюць на лёсы. Глядзелі фільмы і пілі мятную
гарбату з лімонам. Маладую мяту ўзяла ў садзе.

Пачыналася лета. У садзе квітнелі кусты белай
шыпшыны і зацвітаў язмін. Крыкі жабаў… Мятны напой



дае зялёны травяны супакой. І за акном зялёная цемра, у
ёй свецяцца белыя кветкі.

Фільм спаўзаў у сон… І гэта я ўжо бараніла
дэмакратыю і правы чалавека, і гэта мне перашкаджалі
бюракраты, якія праз адсутнасць у іх гуманізму наймалі
бяздушных кілераў. І кілеры былі падобныя да
бюракратаў, а бюракраты да кілераў. І шанцаў
уратавацца ў мяне не было зусім.

У зялёнай цемры за акном блытаўся вецер, хістаў
голле ліп, крычалі каты. Дзікі бела-руды, як поўня, кот
скочыў на фортку, але напалохаўся і зваліўся. Усё гэта
прыглушана праз зялёны мятны сон.

Зранку тэлефонны званок і грукат у брамку
пачаліся адначасова. Прыехала Ленка — сяброўка
дзяцінства. Стаяла перад брамай у чорным складскім
халаціку, набірала мой нумар на сотавым і грукала ў
браму, побач стаяла яе сіняя машына. Я так даўно не
бачыла Лену.

Сяброўства заўсёды цікавіла больш, чым каханне. З
каханнем усё зразумела. А сяброўства больш тонкае.
Роднасную душу знайсці складана. Каханне звязанае з
целам, сяброўства — толькі з душой. Каханне мае
матэрыяльны грунт. Што ні кажы, але з целам звязанае
яно. Не веру я ў бесцялеснае каханне. Віва сяброўства!
Як кажа адна вельмі разумная журналістка з Астраўца,
«у сяброўстве не раствараешся так, як у каханні, —


