
Частка 1. Бэз, які не выбухнуў
Менскі хлебазавод №1 з 1927 года душыў жыхароў

горада пахам свежаспечаных букатак. Сонца раззявалася на
ўсходнюю паласу Ракаўскай старэнькай вулкі, і па сценах
дамоў XIX стагоддзя гойдаўся ў адбітках ценю завадскі дым.
Пакояў для жытла на Ракаўскай было няшмат. Некалькі. На
расплод і ўспаміны. Дзяўчо сядзела перад пустой
фарфоравай ёмістасцю для яек усмятку. Дзяўчо мела
трыццаць дзевяты памер нагі і белыя пераплеценыя з
палосак скуры сандалеты. Белая ёмістасць і белыя
сандалеты. Белы пакой. Шкарлупіння і лыжачкі побач не
было. Не было і яйка. Нават на падлозе. Нават у страўніку.
Яйка не было нідзе. І дзяўчо зусім спакойна варушыла
пальцамі нагі, што абапіралася на кром стала.

Дзяўчо з раніцы было апантанае адзінаю думкаю. Яе
звалі Шыншыла. Думку таксама. Так звалі ўсе яе думкі. З
пазапазамінулага году. З верасня, 15 дня.

Сёння яна хацела высекчы мачэтам бэз пад сваім
вакном. Таму што прыкладна а сёмай раніцы, калі бэз
збіраўся распокнуцца майскімі кветкамі, пад яго пасцаў
самы ненавісны шыншылавы бамжак.

— А-гыў! А-гыў! А-а-аг-ы-ыў! — зараўла яна так
балюча, што падкурчыла ногі бы дзве крывыя чапёлкі. І
плакала бездапаможна.

Заўсёды, калі ў Менску пахла свежаcпечанымі
букаткамі, хтосьці хацеў па малой ці вялікай патрэбе. Бэз



быў надзеяй на ратавальнае напарфумаванне аэру. Яна
чакала струменчыкаў водару ад самага золку. Перахілілася
цераз балкон і мружылася. Вось-вось выбухне бэз!
Прыкладна а сёмай раніцы, калі бэз збіраўся распокнуцца
майскімі кветкамі, пад яго пасцаў самы ненавісны
шыншылавы бамжак.

У Шыншылы проста не было мачэта. У яе была толькі
мухабойка. Яна купіла яе пасля таго, як мухa адклалa яйкі ў
кавалак сала, што аднойчы задром на кухонным стале і
адмовіўся лезці на ноч у лядоўню. Муха дзейнічала ў той
час, калі рэчы даверліва спалі. Яек было каля двухсот. Яны
ўсе змесціліся ў фарфоравай ёмістасці для яек усмятку.
Шыншыла іх раздушыла ўсмятку. Яе стан быў блізкі
адчаю. Так нельга! Так нельга выхоўваць сваю жарсць!

Потым яна пайшла ў кавярню насупраць. Там, дзе яна
жыла, у старым Менску, кавярні былі насупраць. Яна
хацела даць сваёй жарсці дзялянку пясочнага торту з
ускаламачанымі вяршкамі. Заўсёды, калі Шыншыла
купляла такі ўзнёслы корм сваёй збунтаванай душы, яна
мачала крайчык носу ў беласць крэму, і душа яе смяялася.
Ніхто не бачыў, як Шыншыла выглядала ў гэты момант. А
яна так выглядала заўсёды. І гэта ёй падабалася больш за
ўсё.

“Але ж мухабойка — не мачэта,” — пакутвала
Шыншыла. Седзячы ў кавярні, яна ўяўляла сабе як жарстка,
апантана, звар’яцела, да шчэнту будзе высякаць мачэтам
гэты збамжэлы, апаскуджаны бэз. Як будзе крывіцца ад
цёплага паху мачы на майскім сонцы. Як будзе крычаць с



хрыпам: “Ма-шы, ма-чы, ма-чу, ма-чэта! Джысь-свісь, джысь-
свісь!”

Шыншыле зрабілася жудасна, што яна на такое
здольная. Яна азірнулася нават, ці не разбіла сваімі думкамі
графін ля бармэншы, ці не скінула вазон з кветкамі. Але
раніца плыла ў сваім запаволеным сне, і нішто не
зварушылася ў дрымотным Менску ад кіпучых думак яго
гараджанкі. І ніхто не хацеў ёй дапамагчы, ніхто не
перадумаў ласіцца і кунуць аб падлогу свае няшчасныя
кавалкі тортаў.

“Ну, тады вось што — я буду экзэкутарам сама па
сабе,” — вырашыла дзяўчо. Хоць і не жадалася з рання, але
за ўданую справу яна замовіла двесьці грамаў віна. Белае
сухое віно было лёгкім і выпарвалася ў горла як інгаляцыя
шчасця. Стала адчувальна лягчэй. І ўсё. І на гэтым амаль
што ўсё.



Частка 2. Неакрэслены пачатак
раману

Шышыле было ўжо пры трыццаці. Яна ведала, што гэта
такое, і напярэдадні купіла сабе аднапакаёўку ў Ракаўскім
Прадмесці старога Менску. Купіць аднапакаёўку ў
прадмесці азначала, што ў часы віленскага бароку гэта было
нат за абароннымі мурамі, і ў горад, той сапраўдны
старажытны горад трэба было яшчэ неяк патрапіць.

Пасля абеду, нечакана для сябе, дзяўчына закрылася ў
сваім вялікім прыбраным пакоі, дзе ўсе рэчы стаялі ўздоўж
сценаў, каб не адбіраць вольнай прасторы ў гаспадыні. Яна,
у гацях і станіку, стала строга вертыкальна перад люстэркам
і мімаволі, штыўнай рукой, прычасалася моцна, ідэальна.
Потым несвядома і ўрачыста апранула чорную кароткую
спадніцу, чорныя райстопы і белую блюзку. Ёй узгадалася,
што гэтак яна збіралася на ўрачыстыя піянерскія лінейкі ў
школе, пасля ж апалены шматкротным прасаваннем
чырвоны гальштук прыгожа раскладаўся на два бакі і быў
да твару, быў да твару. А яшчэ складаўся ўрачысты рапарт
Старшыні Рады піянерскай дружыны, калі словы “Таварыш
Старшыня Рады!” зліваліся з гоманам птушак на старых
таполях, а, можа, птушкі тады суцэльна моўклі, і гаманіў
толькі той рапарт? Не, цяпер нешта іншае, яшчэ больш
апантанае і гераічнае, нават і без піянерскага гальштуку
чырвонае ад жадання.

Яна працерла яшчэ раз апошні пыл з пісьмовага стала і



села да яго. Як высветлілася — села пісаць. Гэтак дзіўна,
замест бою з кананадай яна сядзела перад сталом. Замест
замаху крывым мачэтам села пісаць твор.

Прайшло некалькі гадзін, і бедная дзеўка ўжо некалькі
гадзін не ведала, што рабіць з гэтым недарэчным,
навязлівым творам. Яна зразумела толькі, што гэта будзе
новы жанр — рэвалюцыйна-зашыбальная проза. Не,
успомніла яна, такое ў беларускай літаратуры ўжо было:
Цётка калісьці напісала рэвалюцыйна-зашыбальную
аповесць з назвай, што выклікае дрыжыкі — “Прысяга над
крывавымі разорамі”. Не, я спазнілася. Тады гэта будзе
нейкі прыгода-ідэёвы раман, невыносна-паўстанчая аповесць
— нешта гэткае. Час пачынаць. Пачынай. Пачні ж!

Пачаць было таксама цяжка, як раскалупаць адкруткай
какосавы арэх. Думкі не йшлі, словы былі не горай за
эпаксідную смалу. Цяпер, з пункту гледжання пісьменніцы,
Шыншыла нават не магла дакладна ўспомніць, ці яна ў
пачатку раману сядзела ў сваім пакоі, ці ў кавярні
насупраць? Яна не магла нават узгадаць, адкуль накінулася
на яе гэтая прага пісарства. Як яна стала думаць пра раман,
як яны сустрэліся, як раззнаёміліся?

Здаецца, яна падкрала яго на скрыжаванні Мяснікова і
Нямігі. Калі? Сёння з раніцы ці сёння пасля абеду? Тады.
Выразна гэта было тады — у свой, у адпаведны час. Раман,
як узгадваецца, быў загорнуты ў газету. І больш нічога,
уяўляеце, больш нічога.

А, можа, усё было інакш — раман стаяў на месцы.
Зманлівы, прывабны жаданнем яго адолець. Самотны,



ненапісаны.
Вось гэтак і фарфоравая ёмістасць для яек усмятку

стаяла тады ідэальна самотна. Яе не было каму аблізваць. А
раман быў салёны, як пірацкі здабытак у чэрвені
шаснаццатага стагоддзя, і абяцаў быць смачным. Менавіта
за гэта Шыншыла адважна пацягнула яго да дому.
Узгадалася, як пасля вяртання са шпацыру па Мяснікова і
Нямізе яна кінула дзіўны завітак з газетаў на выстыглы ад
цэглы балкон. І толькі зараз зразумела, на што ён быў ёй
пратрэбны.

Шыншыла ўскочыла з крэсла, стрэмкай парвала
райстопы і спешна вярнула твор з балкону ў пакой.
Райстопы давялося скінуць, і босая Шыншыла ў стойцы
ахоўніка вязніцы думала, у які бок ёй цяпер кінуцца, каб
пачаць дыялогі. Зноўку сесці да стала яна не пажадала, бо
звычайнага крэсла, на якім ад стрэмак ірвуцца райстопы, ёй
было замала. Для дыялогаў трэба было больш прасторы,
каб разгарнуць талент. Таму яна стала ля вакна,
павярнуўшыся спінай да шкла, а тварам да маленькага
творыка.

Раман маўчаў як перапужаны пацук. Яна прымусова
разгарнула яго і сказала неяк зусім безыдэйна, што ёсць
міндальная пена на ванну. Прынамсі з яе боку быў нейкі
імпульс, але раман нясціпла маўчаў.

Тады яна павярнулася да вялікага акна перад балконам,
раскінула раму, каб вызірнуць і хапануць свежага паветра,
але ва ўсіх менскіх кватэрах вокны выходзяць на наступныя
вокны зашклёных, падобных да шпакоўняў балконаў, і



трэба было выбягаць, адчыняць новае акно і толькі потым
рабіць глыток свежага паветра. Усё было так заблытана і
складана, што сапраўды было лягчэй не дыхаць свежым
паветрам, а неяк задавольвацца тым, што ёсць.

— Купі купель са мной за капейку, чэўжык! Паляжым у
міндальнай пене, паразважаем... — шчыра параіла
Шыншыла зсінеламу ад вулічнага холаду раману і ўзяла
яго на ручкі, як знойдзенае кацяня.

— У мяне надта кароткія ногі, каб ляжаць у купелі
наўздоўж, — адмовіўся ён. І захацеў проста вечар.

— А вечар будзе кароткі, як твае ногі, рамане. Сёння
глыбокай ноччу..., — не паспела дамовіць яна твору, які
нечакана пачаў гаварыць.

— Я цудоўна ведаю, што сёння глыбокай ноччу
недапечаныя булкі зноў папруць праз плот хлебазавода. Я
не толькі буду ў цябе жыхарыць і есці, але і схаваюся пры
табе. Расшпілі сваю блюзку. Там надзейней, чымсьці дзе, —
працягнуў раман і затрымцеў ад хвалявання.

Дзіўна трымцяць ненапісаныя раманы. Яшчэ няма
адрэдагаваных хрусткіх старонак, яны не маюць вокладкі і
накладу, але хваляванне ў іх мацнейшае, чымся пасля
напісання, і ў гэтым асаблівая каштоўнасць адносінаў
твораў з аўтарам, калі пісьменнік, а хоцьбы і пісьменніца,
чакаюць ад раману пачуццяў і помыслаў вышэйшай якасці,
але пакуль невядома, што з таго атрымаецца.

Шыншыла расчаравана крутанулася тварам ад вакна.
Як дзіўна — яе раман сказаў не тое, што ёй чакалася. Калі
ён гэтак ведае усё, што яе непакоіць — навошта хавацца?



— У мяне ёсць гузікі толькі ў шклянцы на падваконні.
Схавайся там і маўчы. Я буду сама сачыць за колерам неба,
— сказала яна пакрыўджана з-пад рамёнаў. “Якое нахабства!
Ён схаваецца пад маёй блюзкай! На маіх бездапаможных
паркалёвых грудзях!” Шыншыла вялікімі нервовымі крокамі
пайшла з пакою на кухню і раззлавана кінула аловак, якім
збіралася пісаць раман, на патэльню. Хай смажыцца, хай
набірае гарачыні! Млявыя высілкі! Мой твор хаваецца пад
блюзкай на маіх грудзях! Яе натхненне пёрла раней за
мысленне, прыкладна так, як у мясажэрнай карцінцы з
мачэтам у папярэдняй частцы.

Узгадала — спачатку яна сядзела ў пакоі і абапіралася
нагой аб кром стала. Белымі сандалетамі, нагой трыдцаць
дзевятага памеру. Босая Шыншыла падыйшла да стала і
зноўку прысела. Вось гэтак. Потым вялікім пальцам правай
нагі паставіла кропку. Інакш кажучы, яна лёгка
адштурхнулася нагой ад кромкі стала і вырашыла, што ёй
на сёння думаць дастаткова, бо і так досці пачула сябе
творцам. Ёй, як творчаму чалавеку, трэба было адпачыць у
яшчэ большай адзіноце.

Усё было толькі пачаткам. Кукурузным пачаткам.
Шматзярністым і няспелым.

Дадатак 1. Як яна выглядала

Шыншыла вельмі хацела зразумець, як яна выглядала.
Бо тое, як яна бачыць сябе ў сваім рамане было істотна. Гэта
ж не фотальбом, гэта лёс — яе і айчыны.



Частка 3. Начная дамова
Бліжэй да ночы твор і аўтарка паклаліся побач: яна —

пад коўдру, ён — пад подушку. Не спалося, мерзлася, таму
Шыншыла шчыльна ахутала сябе кватэрнымі сценамі і
коўдрай, каб толькі бяссонны позірк не выскачыў па-за
вокны на вулку Ракаўскую, бо так, пад коўдрай, можна
было паразважаць, яшчэ больш моцна задыхнуцца і
заснуць. За межамі коўдры аднасэнсоўна было больш
свежае паветра, за межамі дому яшчэ больш свежае, за
межамі гораду яшчэ і яшчэ... дзе ж тут заснеш!

Акрамя свежага паветра, яна нічога не хацела ад таго,
што было за вакном. Але гэта было не толькі ейнай звычкай
— увечары позіркі клаліся ў шуфлядкі, пагамонка з’ядалася
замест вячэры, а подыхі змываліся душам. Маўклівы горад,
дзе нават не ведаеш, ці ёсць у ім вечаровае заспакаенне,
засынаў вельмі самотна, без людзей, пакінуты і чорны. У
гэтай цемры нічога не варушылася: ні ўспаміны, ні
пераможны пульс, ні абурэнне. Шыншыла не любіла начны
Менск, таму што з ім нічога не здаралася. Наранні не было
ніводнай навіны — як і ноччу ўсім было фіялетава. Навіны
яна вырашыла стварыць сама — на золку рашуча адсунула
подушку і кінула вокам на твор. Потым паклала яго на
прасціну, прысела, падгінаючы ногі, нацягнула сівую ў
світанні начнушку на каленцы і паспрабавала яшчэ раз
выклікаць раман на якую-небудзь шчырую размову. Той
ляжаў без слоў.



Раман заўсёды мужчына, хай яго, і жанчына мілуе яго
сваімі слізкімі вачыма, і нічога не можа з гэтым зрабіць, і ёй
гэта падабаецца больш за ўсё. Пад яе пільным позіркам
раман крутануўся, падалося, што захацеў нешта сказаць. Не
чакаючы яго прыспешаных высноваў, Шыншыла схілілася
да яго і прамовіла першая, ціхім прыдушаным голасам: —
Абудзіўся? Дык маўчы. Маўчы, рамане, я недастаткова
яшчэ прачнулася, каб спрытна спружыніць, — далікатна
закрыла Шыншыла яму вусны далонню.

— Хораша паўсюль. Сапраўды думна і паступова, як
ніколі. Я буду тут кватэраваць раней, чым да гэтага. І
прынцыпова не адмаўляйся, — скрозь пальцы сказаў ёй
раман і паабяцаў быць канкрэтным.

Яшчэ ненаспаныя, цёплыя, яны пачалі таемнічаць. І
Шыншыла шчыра распавяла раману, як напярэдадні хацела
мачэта, але раней купіла сабе мухабойку. Каб сала можна
было есці некалькі разоў запар. Як тады, купляючы тую
мухабойку, паклала грошы на талерку разлікаў. Як яе ад
крамы панесла хутка і радасна дадому, нібы там быў
уключаны стары даламаны тостэр.

Яны хіхікнулі некалькі кароткіх разоў і зноў прымоўклі.
Яна і твор, быццам разам, а ўсё ж паасобку. Шыншыла
сядзела скруціўшыся, шыншылавы раман ляжаў ураскідку.
Яго шчэ няёмка было ставіць на паліцу і ўпойваць пылам.
Раман, як і яна, усяго толькі свежа храбусцеў ад тугі па
вольнасці. Ён ціха камячыў коўдру і быў амаль некрануты.
Адсоўваўся, адварочваўся, зноў сыходзіў у сон.

— Прапаласкаць табе лапаткі малозівам му? — спытала



Шыншыла ў яго, як у сябе, і так нахілілася да сутнасці
скуры, што подых пораў ударыў яе нашатыром.

— Ты гуляешся, пісьменніца, паспі яшчэ, адчыні
найбольш прыхаваную фортку, каб схапіць запах жыцця, і
потым, потым, будзеш спакушаць мяне на подзвіг, —
прабубнеў раман і ўбіўся ў подушку.

Усё, што ён сказаў, замкнула прастору, звузіла яе да
найбольш прыхаванай і маленькай форткі, праз якую, нават
калі хочаш, немагчыма хапануць паветра жыцця.

— Фу-у-у! Зараз, зараз патрэба подзвігу! — пацалавала
дзяўчо кожную сітавінку рамана. — Пішыся, твору мой
ясны!

Раніца паглыблялася. Так хацелася празрэння, але
раман бессэнсоўна мільгацеў перад вачыма, як жменя
светлякоў. Шыншыла мяла яго і мазоліла, рабіла яму масаж.
І тады ён згодна павярнуўся. Гэта быў кот, асабліва пад
пашкамі. Душны вычварэнец з патаемнай далікатнасцю
мозаку. І больш нічога, уяўляеце, больш нічога. Ён уцягнуў
пупком валасы з яе плечаў, загарнуўся шчыльней і стаўся
думкаю. Галава разбалелася як ад родаў. Нічога не
заставалася па-за выпіскай следу скразняка. Нарэшце. Раман
пачынаўся. Раман пайшоў на кантакт.

Шыншыла пісала па прасціне. Вокамгненна запісвала
ўсе сэнсавыя дрыжыкі. Закручвала сюжэт у цяжкую ватную
коўдру і застыгла на кульмінацыі. Канцоўку яна вырашыла
расцягнуць на потым.

Пазней яны пераглянуліся. Вочы ўспухлі, вусны
чырванелі. Тое, што глыбокай ноччу недапечаныя булкі



перлі праз плот хлебазаводу, было аднасэнсоўна. Надта
вадарыла знянацку. Таму вырубаць бэз мухабойкай позна
ды непрыгожа. А што, калі скласці стосам навіны? І
Шыншыла падышла з найбольш галоўным да рамана, які
апранаў шкарпэткі.

— Мяне няўмольна хвалюе глеўкасць хлебных батонаў,
— шэптам паскардзілася дзяўчо свайму выбранніку. — Мы
не можам іх з’есці, разумееш? Гэта сапсуе нашыя страўнікі!

— Пішы. Пішы распіску пра свой талент! — крыкнуў ён
прымусова. — Я не збіраюся намазваць жыццё несалёным
маслам! Ты — cвёрб і ты — мусіш, — была ягоная
канчатковая выснова.

— Уцяміў, саспеў, саскарузіўся... Бачу, ты разумееш,
што наступны бэз будзе квітнець толькі ў маі... У
наступным маі, пазанаступным таксама. Але зараз туды
пасцаў мой ненавісны бамжак. Пагадзіся ж быць дапісаным,
прашу. Ці ж бы ці ж? — спынілася Шыншыла на хвілінку,
потым зноў затупацела па пакоі, як пінгвін па ільдзіне, і
смешна, натапырана махала рукамі.

— Дамова, — сказаў раман. — Ірві маю руку як
старонку. Толькі не пэцкайся аб сметніцу, рабі гэта
задуменна.

Стрыжань твору падпёр белую столю, і яны пачалі
радавацца! Радасць у Менску выражалася ў непакіданні
адбіткаў галавы на столі. Трэба было стаць салютам.
Раскінуцца і шкварчэць. Але там, у нізе, іх чакалі недапалкі
з’едзеных клубніцаў.

— Я хачу быць павадыром будаўлянага атраду! —



рагатала Шыншыла і дрыгала салатавымі ад часу пяткамі.
— Я спадзяюся на гэта, вось верыш?

— Ідзі ў краму па пластыкавыя сасіскі, зоранька, бо без
гэтага ты будзеш віхурай кінутага перцу!

— Ззяння, ззяння, ззяння і зімы хачу! Прыхілі надзею, я
буду скакаць праз адчай! — і яна выйшла за раму форткі.

Раман застаўся дома чакаць яе націхнення.



Частка. 4. Пошукі
Дзень зіркаў у дзень, ад мая да траўня. Яшчэ два дні

спякліся і праглынуліся як аладкі. Выключнай яснасці ў
жыцці аднак не назіралася. Прыкра было. Кампрамісна неяк
і вільготна. Раман, дзякуй богу, пачаўся, ягоны стрыжань
падпірае столю, але самае галоўнае, што можа быць у творы
— шчаслівы канец — не складаўся. “Ён не складанчык, каб
складацца!” — нэрвова адзначыла патэнцыйная аўтарка.
Сёння яна ўжо гадзіну сядзела ўрачыста за сталом і
шкрэбала матыгай па адпаліраванай бялюткай паперы, а
заставаліся толькі іржавыя сляды. І зноў, як тады, у першы
дзень творчасці, мозак, думка, кампазіцыя натхнёнага
азонавымі дзюрамі твору былі падобныя да красавіцкіх
смарчкоў у адледзянелай глебе.

— Можа, я і не пісьменніца па паходжанні, —
разгублена глядзела Шыншыла на лысаватую, не пакрытую
валоссем почырку паперу. — Можа, я іншы гонар айчыны?
Не літаратарка, а які-небудзь апошні прысяглы
справядлівага выроку. Мне трэба скласці не твор, а вердыкт.
Вердыкт паху булак з хлебазаводу, што запавольвае
грамадзкую дзейнасць, — прыняла Шыншыла не першае
рашэнне за сёняшні дзень.

І раптам — быццам водар пратухлага рыбінага шкілету
засмуродзіў са сметніцы, — яна зразумела, што ва ўсёй
незварушнай багнечы наваколля вінаваты не толькі ён, той
ненавісны бэзавы бамжак, што расіў на аксамітнае бэзавае



лісце, і нават не пах букатак... Яна адчула нейкім
шурпатым ушчыленнем паветра, што вінаватая бязмежная
разумовая неплаць, дух, які завіроўвае і завервае, змушае
чалавека падыходзіць да бэзу і згнятаць асірацелыя
бляшанкі.

Я буду называць яго... Я буду называць яго... “Дух
Жадання пад Бэз”, — прамовіла Шыншыла сама сабе і як
бы крыху пачакала на цуд. Але джына з бутэлькі не
атрымалася. “ЁН!!! — крыкнула яна з вялікай літары цэлае
слова. — “І туці кванці!” — нарэшце склала яна вердыкт.

З гэтага моманту сціплы план дзеянняў,
кароткатэрміновая мэта былі канчаткова вызначаны.
Шыншыле трэба было не толькі пісаць раман, а й
абавязкова знайсці тое, што матэрыялізавалася смердзючымі
сцулямі — Дух Жадання пад Бэз. Высачыць, зразумець і
пасохнуць нарэшце. А пасля гэтага паспаць хаця б тры дні,
добра пад’еўшы. Аднак, дзе ж сушыцца тая вобла
разважанняў? Хто яе сушыць?

Вядома было адно — падворкавая бамжачыха Аста
сушыла толькі незабыткі. Яна абарвала ўсе помнікі раённых
цэнтраў, бо любіла ідэальна голыя мармуровыя пліты. У
тым ліку без пустых пакетаў ад малака.

Знайсці яе было няцяжка, бо кожную раніцу Аста
клікала сама сябе як сабаку: — Аста!.. Аста!.. Аста!.. — і
доўга чакала адказу. Але рэшта яе словаў маўчала. Тады
Аста забывалася, чаго яна хоча. Бо ўсё роўна яе дзіцячая
мара — быць паліроўшчыцай вонкавай аздобы Менскага
метрапалітэну — не магла здзейсніцца.



Аста хацела шмат працы. І гэтым шэрым падламыйным
шматам мазоліць падлакотнікі. Толькі вось за ўсё жыццё пра
жаданне пад бэз яна не паспела запытацца. Яна сядзела пад
высокай пад’езднай лесвіцай, і яе амаль не было відаць.
Толькі кавалкі бруднай макулатуры тырчэлі ва ўсе бакі.

— Аста! — звярнулася да яе Шыншыла, ажыццяўляючы
першую выправу ў пошуках таямнічага Духу Жадання Пад
Бэз. — Чаму людзі сцуць пад бэз, ты ведаеш, Аста?

З-пад пад’езду вызірнула істота. Шыншыле захацелася
пагладзіць бамжачыху і даць ёй руку для лапы.

— Не кліч мяне! Я сама сябе паклічу! — сказала Аста і,
замест падаць лапу, на ўсялякі выпадак згрэбла да кучы
сваю памыйную маёмасць. — Што мяне пытацца пра гэта,
шаноўная! Вядома, што пад бэз сцуць адно сабакі, а не
людзі!

— Як ты мяне ўсхамянула, Аста... Хлусіш, пэўна,
сябровачка. Я бачыла, як бамжак, з вашых, зусім несабачай
знешнасці... ну, сікаў пад мой бэз, прама пад маім акном,
раніцой...

Аста падняла цвілыя памыйныя вочы на Шыншылу і
заржала з храпам.

— Ёсць людзі, што жывуць як сабакі, дык вось яны
збіраюць пад тваім бэзам бутэлькі, а ёсць сабакі, што
жывуць, як людзі, дык яны сцуць пад бэз, зразумела?

Істота зноў схавалася пад пад’езд. Пры яе варушэнні
паветра нагадвала памешванне тлустага мяснога булёну, які
крыху сапсаваўся. З глыбіні каструлі данеслася, відаць,
апошняе: — Гэтым сабакам крычы, не крычы, сцуць усё



роўна! У іх ад асалоды перапонкі блакуе. Думаеш мне
прыемна падбіраць абасцаныя бутэлькі? Тым больш у маі,
калі дні такія даўгія. Жылі тут раней прыстойныя людзі...
Тут, у гэтым квартале. Жыды жылі. Во дзе беларусы, твой
клёш! Жыды, але беларусы. Бо не пратэставалі. Клаліся ў
ямы, як дрэвы. Адны ногі тырчэлі. Спытайся ў іх, што
цяпер з тымі сабакамі, што сцалі на іх! Можа і свайго сабаку
знойдзеш сярод тых жыдоўскіх успамінаў...

Аста змоўкла. Аб тым, што яна больш не скажа ані
слова, сведчыла памятая газета, якая вылецела з-пад
пад’езду, і бамжачыха нават не пасправабала яе затрымаць.

Таму Шыншыла пайшла ад яе, не дакранаючыся. Было
глыбока папоўдні.



Частка 5. Ногі жыдоўскіх
успамінаў

Шыншыла шукала. Шукала іншых бамжакоў. Паболей.
Шукала бы каптуркі падасінавікаў у лесе. Ля сметніцы на
былой вуліцы Хлебнай яна паморшчылася і выйшла на след
іхняга каравану. Праз лупу часу сцежкі нясвежых ранішніх
бамжакоў блыталіся аж да вулкі Віцебскай. Сляды вялі ў
старое бомбасховішча. Ключ быў на прахадной
хлебазавода. “Іх, пэўна, хаваюць туды і душаць водарам
булак!” — схамянуўся шыншылавы розум. Але знаць пра
гэта маглі толькі жыдоўскія ўспаміны, якія пранізалі
наскрозь гэты квартал Менска.

Дом на Віцебскай, дзе з падвалу ўтрапёна тырчэлі ногі
жыдоўскіх успамінаў, меў мэталёвую зорачку і сто з нечым
гадоў. Пры жаданні тут мог абрысавацца контур крамы з
карункамі ды голкамі. Без жадання тут ляталі прыцемкі.

— Падайце мне сем штук шасцікутных печывак, бо маё
дзяцінства пахне выключна настурцыяй, — сказала
Шыншыла пароль прыцемкам, і чакаючы адказу, села на
прыступкі дому побач са згадкамі пра гэта. Пры гэтым яе
блакітныя падкаленаўкі свяціліся фасфарычнай спагадай.

— Гэта гэта гэта ж гета, гета гэта, Вы памыліліся, —
адказаў яе сотавік, і яна выбрудзілася мёдам.

— Я хачу, каб на маіх вуснах крышыўся мёд
шасцікутнага печыва! Дайце! — аблізала яна локці.

— Толькі пасля таго, як вы ўпрыгожыце неба каронаю,



— запатрабаваў змрочны кагал.
— Калі і навошта?
— У майскі вечар, у майскі вечар, у майскі вечар...

Перамажыце, людзі...
— Да маю я маю да вас толькі адно пытанне, шаноўнае

спадарства ногі жыдоўскіх успамінаў. І я пайду далей за
вас... — строга, як настаўніца, сказала Шыншыла і ўстала з
прыступак, ацершы ззаду спадніцу.

— Жыць, жыць, жыць, — загугнела наваколле,
змешваючы “перамажыце” з “кажыце”.

— Ці хто з вас адкажа, чаму вы не ўцякалі з гета, калі
вас ахоўвалі толькі пяць фашыстаў? Чаму вы не пазбавіліся
свету за калючым дротам? Пра што думалі вашыя ногі?

— У ног маёй матулі больш не было сілоў... Яна б не
пабегла..., — наблізіліся да старых пят, што тырчэлі, больш
маладыя.

— Я сапраўды б не пабегла..., — пацвердзілі старыя
пяты і з мацярынскай ўсмешкай прытуліліся да маладых
вялікшых ступакоў.

— Ну, добра, там быў горад, — пагадзілася Шыншыла,
але чаму ў лесе вас, дзвесці жыдоў, змаглі растраляць два
п’яныя нямецкія афіцэры? Дзе быў ваш дух? Па што тая
пакорнасць? Жыць жа трэба... Вы што думаеце, калі вашыя
ногі тырчаць з былой вуліцы Уваскрэсенскай, вам гэта
дапаможа?!

Кагал маўчаў. Ніхто нават не шукаў адказу.
— Вы што, не маглі распяць іх, гэтых напітых

барабашкаў? Гэта ж было 7 красавіка ў пятніцу каля 15.00!



Што з вамі, людцы? Вы жыды ці беларусы? Ці, можа, цяпер
беларусы — жыды? І нам усім трываць як вам? Па што вы
пакідаеце нам святасць цяжкай долі?

Вакол кагалу яшчэ больш зацемрылася. Але ані гуку.
— Божухна святы, шаноўныя! На вас сцалі ўсяго толькі

два сабакі, а вы? Раскідалі жыццё чалавечае па ўсім
квартале! Нельга так, людцы... Ці ж не таму мне цяпер
адзін толькі бамжак бэз абасцаў, а дзе шукаць тэя праўды...
— Шыншыла сціснула кулачкі і падняла іх на ўзровень
твару, закрываючы яго. Потым, падумаўшы, сказала ў
цемру: — Можа, вам хоць літасці трэ было папрасіць?

— Літасці няма да тых, хто яе просіць... — раптам
звякнула аб асфальт.

— Ну дык паўстаньце! — зазвінела з шыншылавых
вуснаў дукатамі.

У адказ ажно з вуліцы Сухой заклацаў молат
жыдоўскага каваля, звонка застукалі цвікі па абутку
жыдоўскага шаўца, зазвякалі манеты ў жыдоўскай крамцы.
Увесь час вылятала адно з гэтага перазвону: паў-станьце,
паў-станьце!

— Паўстаньце вы ў майскі вечар, у майскі вечар, у
майскі вечар... Перамажыце, людзі... — загудзела шчыльная
масса жыдоў, як сапсаваная кружэлка.

— Добра, намалюйце мне зорачку Сіёну замест
радзімкі і я пайду, бо пакуль я не чакаю майскай раніцы.
Май для мяне скончыўся разам з вясной, скрадзенай пад
маім балконам. Мой май, як і ваш май, абасцалі, разумееце?
Каму, як не вам разумець. Таму, прабачце, родненькія



жыдкі, але замаўляйце перамогу на пазнейшыя месяцы.
Пайду я. Паклічце ногі з падвалу — развітацца!

Нехта ціха перапытаў: − Габрэі, а сёння не субота? Бо
тады нам нельга...

Выкаціліся толькі пагнутыя мэталёвыя кругляшы ад
акуляраў. Запужаная габрэйская дзяўчынка недаверліва
глядзела праз іх на Шыншылу. У вачах яе не было нават
шклянога бляску. Шыншыле падалося, што проста ля веек,
над пераносіцай і пад бровамі закруціліся не акулярыкі, а
змучаная смерцю пакорная чорная жыдоўская пасмачка.
“Зноў я чую сябе неспакойна. Зноў я крыху звар’яцелая”, —
падумала малая і сказала: — Мы — Жыды. Жыхары гэтага
гораду. Але па-беларуску, пэўна, правільна — Жыдзь. Я —
Рохля. Але па-беларуску лепей Рахледа. Мой брацік — Ізя,
але па-беларуску лепей Ізяслаў. Татачку звалі Мойша,
пэўна лепш бы яго звалі Мойшалак. Праўда? — сціпла
ўсміхнулася яна. — Мы жылі на Ракаўскай, насупраць
Вашага пяціпавярховіка. Там закапаныя нашыя рэчы. Рэчы
ці Рэшы? Рэшы ці Рэшткі? Як правільна, людзі...

— Рэшата з рэчыва рэшткаў ад рэчаў, — абагульніла
Шыншыла, гледзячы замест дзяўчынкі вялікімі ад жаху, але
жывымі вачыма. — Ты пакліч ціхенька вашыя ногі, дзіцятка.
Я хачу развітацца.

— Ммно-огі, ммно-огі, ммно-огі... — у перамешку са
стогнам пачала клікаць маленькая Рохля.

Ногі жыдоўскіх успамінаў яшчэ пахлі смачным
селядцом. Босыя, яны пастроіліся ў ланцужок і збіўна пачалі
выстукваць свае прозвішчы. Але іх супакоіла апошняя


