
Аўтобус колеру бэз
— Гамон, мужыкі! Залазьце ў аўтобус, паедзем.

Мужыкі, што сьвежавалі ў двары забітае парася, змрочна
азірнуліся. Пры дарозе стаяў памяты, пашкамутаны ПАЗік
нейкага дзіўнаватага бэзавага колеру. Адкуль і калі ён
пад'ехаў — ніхта нават не пачуў. У кабіне сядзеў
невыразнага, зусім бляклага выгляду кіроўца ды кідаў у рот
з пачка кукурузныя палачкі.

— Куды паедзем? — ашалела запытаў у яго гаспадар
дворыска, пераварочваючы парсючка за заднія лапы.

— Туды й паедзем, — кінуў чарговую палачку ў рот
кіроўца. — Арыштаваныя вы, ясна?..

— Чаго?!. — аж узьняліся ў поўны рост мужыкі ды,
сьціскаючы нажы-цесакі, пасунуліся да бэзавага аўтобусу.

— А ну, каціся адсюль, пакуль колы цэлыя!
— І морда!..
— Бач ты, паскуда!
Кіроўца скамячыў пусты папяровы пачак, шпурнуў яго

ў гародчык, абнесены акуратным штыкетнічыкам.
— А вы мне не пагражайце. Я пры выкананьні… А вам

за гэта… Самі павінны ведаць. Мусіць жа, не дурныя?..
Мужыкі спыніліся, паціснуліся бліжэй адзін да аднаго.

Насуплена пазіралі на кіроўцу:
— Слухай, едзь адсюль, га?..
— Не да цябе зараз, хлапак… Дзела ў нас…
— Ага, уманторваў бы ты па-добраму. Па-харошаму



просім.
— А мне вашыя харошыя словы да… — пачаў налівацца

барвіньнем той. — Гамуйся, бляха, у аўтобус, каму сказана.
Ці вам спэцыяльнае запрашэньне трэба?! То зараз выдам!
Аж уваччу прасьвятлее!.. Дубаломы!

У куточку вуснаў кіроўцы выступіла белаватая пена,
зьмяшаўшыся з пылком ад кукурузнай палачкі. Здавалася,
яшчэ імгненьне, і ён пацягнецца за пазуху за якім-небудзь
кастадробным парабэлюмам. Аднак кіроўца, відаць,
ведаючы пра свой нехадоп, толькі сьцер з рота тыльным
бокам далоні белую пенку, злосна зіркаў на мужыкоў.

А мужыкі ўсё тапталіся поплеч адзін з адным.
— Хто сказаў?.. — раптам вырвалася ў больш

маладзейшага.
— Што — хто сказаў? — як бы не зразумеў кіроўца.
— Што арыштаваныя мы?
— А!.. — увесь выгляд кіроўцы выказваў поўную

абыякавасьць. — Загад…
— Чый загад? — упарціўся малады тубылец.
— Гасударствянны, блядзі! — раптам зароў здыхляк у

кабіне, і на губах у яго зноў запенілася.
— Ты не рычы, не рычы… — з асьцярогаю сьцепануў

плечуком другі мужычок. — Ты нам, як што якое, дакумант
пакажы.

— Які дакумант?! Я табе пакажу дакумант! — роў
кіроўца. — Ты ў мяне гэтыя дакуманты да сьмерці зьбіраць
будзеш!

— Ды што мы такое зрабілі, каб нас нізавошта



арыштоўваць?.. — падаўся назад гаспадар, ня так упэўнена,
як раней, сьціскаючы ў руцэ цясак. — Калі за парсючка, дык
гэта наш, собскі…

— Не за парсючка, не за парсючка, — крывавата
пасьміхнуўся кіроўца. — Тут такое дзела, што… Карацей,
сьвінячая ваша справа. Так што гамуйцеся ў аўтобус,
рабяты!

— Хрэняцтва нейкае, бляха! — пляхнуў кепкаю аб
зямлю маладзейшы. — Паехалі, разьбяромся!

Мужыкі яшчэ нейкі час пастаялі, падумалі, а потым, са
шкадобаю азірнуўшыся на распластаванага парсючка,
маўкліва палезьлі ў аўтобус.

Дзьверы з рыпам зачыніліся. Стары, дашчэнту зношаны
маторчык ПАЗіка чмыхнуў, чвэхнуў, кіроўца з пачуцьцём
выкананага абавязку цвыркнуў сьлінаю праз прыадчыненую
фортку ды зрушыў сваю машыну з мейсца.

Аўтобус ад'ехаў не так далёка ад вёскі, як раптам,
стрэльнуўшы, спыніўся на ўскрайку жытняга поля. Пасярод
купіны немагчыма-сінечных валошкаў хлапец ды дзяўчына
займаліся… Карацей, нераздымная пара маладзёнаў
любілася. Кіроўца рэзка заглушыў матор, выскачыў,
бразнуўшы дзьверцамі, на дарогу.

— Імем закона!.. прад'явіце ўдаставярэньні!
— Якія… удаставярэньні?! — віжам падхапіўся з

маладзіцы голы хлапчыска. — Хто вы такі?
— У аўтобус! Хутка! Абое!!! — раптам храснуў яму

кулаком па твары лядачы кіроўца.
— Які “шчэ аўтобус?.. Хто вы такі, я вас пытаю?! — не



чакаючы такога скруту, размазваў тонкую крывавую юху па
падбародьдзі хлопец.

— У вось гэты самы! Вось гэты! — проста пляхаў па
мэталёвым баку ПАЗіка ягоны вадзіла.

— Ды што вы такое сабе дазваляеце?! — усхапілася з
валошкавага кіліму й маладзіца, падграбаючы пад сябе
параскіданае адзеньне. — Хто вам даў права?!.

— Ха! Хто даў права!.. — ашчэрыўся кіроўца. — Той,
хто даў, той і ўзяў!.. — Ён зноў з усёй сілы пляснуў па
бэзавым баку аўтобусу. — Давай, давай. Апранайся! Там, —
тут ён узьнёс палец угору, — чакаць ня будуць.

— Вы, вы… — пад напорыстасьцю гэтага нізкарослага
азызы не знаходзіла словаў дзяўчына. — Мы будзем на вас
жалавацца!..

— Ага, — хітнуў галавою кіроўца. — Паедзем. Там,
грамадзяначка, і пажалуецеся…

— Хто… — зноў быў завёў сваё хлапчыска, ды кіроўца
раптам выкруціўся цэпам ды згроб усёй пяцярнёю ягоныя
валасы на карку:

— Яшчэ хочаш, поскудзь мочаная? Я табе пакажу, хто я
такі! Ты ў мяне ня тое што на бабу, на голую курыцу
ўскочыць ня здужаеш!..

— Вой, мы паедзем! Толькі адпусьціце яго! — замалілася
перад ім дзяўчына.

— Ды трэба мне такое гаўно! — штурхнуў хлапца
кіроўца, націскаючы яму на карак. — Ну й гаўно… — ужо
глыбакадумна-разважыста дадаў ён.

— Паедзем… Паедзем… — усё прыгаворвала маладзіца,



ніяк не трапляючы нагамі ў спаднічку. Вось нарэшце
патрапіла, дрыжачымі рукамі зашпіліла гузікі на блузачцы,
схапілася рукою за плячо свайго зьбялелага каханца. Ды ў
поўнае зьніякавеласьці замёрла, пакуль раззлаваны кіроўца
ня ўскочыў назад у кабіну ды ня бразнулі дзьверцы, рэзка
расчыняючыся перад імі. Хлопец, так і не апрануўшыся як
сьлед, падаўся у аўтобус першым, працягнуў руку сваёй
спадарожніцы, і яна нясьмела ступіла за ім на прыступку.

Дзьверцы ўдарылі па дзявочых плячах, і жытняе поле ў
кроплях сініх валошкаў апошні раз праплыло перад іхнімі
вачыма.

Зграйка сівенькіх бабулек у белых хустачках дыбала па
дарозе да могілак. На тое, што позаду іх натужна раве нейкі
дабіты ПАЗічак, яны сьпярша зусім не зьвярнулі ўвагі. Але
вось пыл з-пад колаў закурэўся зусім блізка, аўтобус
пад'ехаў амаль што ўсутыч да іхніх сьпінаў, і бабулькі
перапалохана зьбіліся на ўзбочыну. Аўтобус рэзка збавіў
абароты, зьязджаючы сьледам за бабулькамі на край дарогі.
Тыя пачалі ашаломхана крычаць, махаць рукамі кіроўцу,
яшчэ болей цясьніцца на ўзбочыну. Толькі кіроўца,
каменны твар якога ўжо можна было выразна разгледзець
скрозь лабавое шкло, упарта ціснуў на газ.

Тады бабулькі пабеглі.
Галосячы, дробна перабіраючы старымі, нядужымі

нагамі, яны беглі па краі дарогі, задыхаючыся ды ледзь ня
падаючы. Усяго некалькі крокаў заставалася ім дабегчы да
могілак, як раптам адна старэнькая жанчына спатыкнулася,
падвярнула нагу, засталася ззаду. І астатнія бабусечкі ў тую



ж хвілю пачулі глухі, тупы ўдар, нібы хтосьці скінуў з
гарышча проста на падлогу мех з бульбаю. Хрыпучы і
чавячыся сухім, калючым паветрам, яны ўбеглі за агароджу
могілак, спрабуючы хоць як уратавацца, хоць як схавацца за
крыжы ды магілы. Аўтобус, няспынна сыгналячы, заехаў
адразу за імі ды з агідным мэталёвым скрыгатам напароўся
на некалькі помнікаў. Паваліліся крыжы, пырснула
дробным шклом фара. З вылузанымі вачыма кіроўца
выскачыў з кабіны, зірнуў на фару, а потым — ужо
асатанела — на бабулек у белых хусьцінках:

— Харэ бегаць, каргаўё кульгавае!..
— Што ты?.. Што ты?.. Ты ж нас… Зусім…
Усё не маглі аддыхацца і нават не маглі гаварыць тыя.
— Бегаць, кажу, харэ, мумымры каргачыя! Давайце ў

аўтобус хутка.
— Куды?.. Ты што?.. Ты ж падавіў нас! Вуляначку нашу

насьмерць пераехаў!
— Я вам пераеду! Вы ў мяне, скульлё недарэзанае,

паезьдзіце! Я з-за вас, лярвоты, фару раскірдзячыў! У
аўтобус, каму сказана!!! — аж да пазногцяў зьбялеў кіроўца.

— Вой, Вуляначку!.. — як ня чуючы, усё ж перакрыла
ягоны рык сваім галашэньнем найболей сухацелая
бабусечка. — І за што?!

— За злоснае супраціўленьне падчас арыштаваньня,
вось за што, старакірыцы!

— Якога… арышт… — як рыба, заплямкала ротам тая,
што галасіла.

— Такога! Арышт ёсьць арышт! І супраціўляцца



беспалезна. У аўтобус, маць вашу, колькі раз паўтараць, —
як і раней, з раптоўнай бясконцай стомаю ў голасе прамовіў,
амаль што ня гледзячы на бабусек, кіроўца.

І бабулькі, выціраючы ражочкамі белых хусьцінак
запалыя навек вочы, склаўшы сухою папераю плечы, так
нічога і не зразумеўшы, скорана палезьлі ў аўтобус.

У мястэчку, куды праз паўгадзіны заехаў аўтобус, было
ціха. Толькі ў дзіцячым садку, што жывапісна мясьціўся
сваімі невялічкімі дамкамі-вежкамі на ўскраіне, ажыўлена
раўлі-галёкалі маляты ды квахтушкаю тупала вакол іх
таўсматая выхавацелька. Лёгкая брама, звараная зь
перавітага дроту, была адчынена, і аўтобус як ехаў так і
стаў ужо на тэрыторыі пясочна-арэлевых уладаньняў.
Кіроўца, пакуль не вылазячы, апусьціў шкло, і ягоны
абгрызены палец замёр у немінучым скіраваньні на
выхавацельку:

— Усе, хто ёсьць! Давайце!..
— Што… давайце?.. — бы ў поўнае дурнавеласьці

спытала тая.
— Давайце, давайце. На вас у мяне таксама... Так што

паедзем.
— Куды паедзем? Хто? Я?.. — жанчына раптам села ў

пясок. Азадкам яна зачапіла нейкага сапельчыка, які
страшэнна зароў. — Ціха, ціха… — ня гледзячы на
сапельчыка, пачала супакойваць яго выхавацелька.

— І ты. І кіндэрбобікі твае. І ўсе, — відаць, кіроўцу ўжо
сьмяртэльна надакучылі гэтыя ўсе тлумачэньні-
аб'ясьненьні, таму што нават кукурузную палачку, якую ён



знайшоў у сябе на сядзеньні, ён жаваў неахвоць, лянотна,
абы разжаваць.

— Ды што… Ды як вы можаце?! А бацькі?.. А… Не,
нікуды мы не паедзем! — ужо стаяла на цьвёрдых нагах
таўсматушка.

— І бацькі, — як ня чуў трохі злоснае катэгарычнасьці ў
апошніх ейных словах кіроўца. — Усе паедуць.

— А я!.. — пачала была выхавацелька, ды раптам
кіроўца са спрытам выскачыў з кабіны, бы той ушчэнт
згаладнелы клешч, учапіўся растапыранымі пальцамі
жанчыне ў шырокія цыцкі ды пацягнуў-павалок,
адыходзячы задам, яе да аўтобусу:

— А ты… Ты… — пеніліся па краёх ягоныя пасінелыя
вусны. Вось чарговае брыдкае слова зьляцела зь іх, хвостка
пляснула выхавацельцы па твары, які ўвесь пайшоў
плямнотнаю чырваньню. — Арыштаваная ты, скукожына!
Ясна табе?!

— Дзеці… дзеці… — міжволі паддавалася яна кіроўцу.
— Толькі ня плачце… У аўтобус… Дзядзя памыліўся… Ня
бойцеся. Мы паедзем і прыедзем… А дахаты… я сама… вас…
потым… Толькі ж ня плачце!

І толькі выхавацелька паўтарыла пра плач, як дзеці
зараўлі. Засмаркаліся, заенчылі, заверашчалі. Яны плакалі,
яны насамрэч баяліся гэтага худажэзнага дзядзю, які цягне
іхнюю Ганну Халімонаўну ў нейкі страшны бэзавы аўтобус
ды яшчэ хоча, каб і ўсе яны лезьлі туды таксама.

— А-а!.. Сьціхніце, каб вам заляпіла! — таксама
разьдзіраўся крыкам кіроўца. Ужо жахліва раскрытыя вочы



Ганны Халімонаўны спачатку ўпляжыліся знутры ў
аўтобуснае вакно, потым яна мітусьліва падалася да выхаду,
ужо кідаў кіроўца парамі, а то й па трох-чатырох у аўтобус
саплівае, перамурзанае падшываньне, і ўжо падалі, валіліся
адзін на аднаго пераляканыя сапліўцы ў духотным,
нажараным сонцам за дзень салёне. Дзяцей як магла лавіла
ды супакойвала ўпацелая выхавацелька, ёй крыху
дапамагалі ранейшыя арыштанты, неахвотна ўсаджвалі на
вольныя мейсцы. Праўда, адна бабулька пачала хутка-хутка
маліцца за кожнага, у кожнага спрабуючы запытацца імечка,
але мала хто з перамакрэлых малятаў да яе азываўся…

А матор заходзіўся гудам-скрыгатам, бэзавы аўтобус
калаціўся ды ляскацеў, кіроўца лаяўся, дзеці раўлі не
сьціхаючы. Вось працяты мэталёваю трасучкаю ПАЗік
тузануўся, крануўся ды, ушчэнт распляжыўшы
акуратненькую пясочніцу з жоўтым жвірочкам, рэзка выпер
зь сіротна апусьцелага садку.

Да самае цёмнае начы ладаваў кіроўца арыштантамі
свой аўтобус. Падазронага электрыка ён зьдзер проста з
тэлеграфнага слупу разам з “кошкамі” ды ланцугамі, дзьве
цётухны нейкае халеры стаялі от так сабе пры дарозе ды
немаведама пра што балабонілі, нейкі сівізны дзядзька
бартаваў побач са сваім “Запарожчыкам” прабітае кола, на
хутары, дзе нармальнаму чалавеку й жыць немагчыма,
сяміска, па ўсім відаць, добрых куркулёў перабірала
мінулагоднюю бульбу, непадалёк ад хутару, таксама пры
дарозе, адна лядачая кабетухна прадавала зь вядра яблыкі-
піпенкі, узбоч лесу сухаплюжны татка, таўсмужная мамка



ды дзьве цыбатыя дзевачкі-пераростачкі шуравалі з грыбоў,
перакрыўлены дзед з кульбачкаю пераганяў цераз дарогу
статак каровак, якія пачалі рыкаць па-дурному, калі кіроўца
застаўбурыў дзядка ў аўтобус, на пустэльнае АЗС касірка-
запраўшчыца ніяк не магла даўмецца, як жа гэта так яна ўсё
кіне без нагляду-прызору ды некуды паедзе ды, магчыма,
ужо й ня вернецца(?!), вясковы паштальён проста бразнуўся
з ровару, ашаломханы загадным крыкам кіроўцы спыніцца,
“Паскудрыла бздючы, стой, каб ты здох!”, ды так з роварам
і хацеў перціся ў ПАЗік, але, страціўшы зьнянацку пярэдніх
два зубы, свой ровар з крываточным жалем пакінуў у
прыдарожнае траве-мураве, буракапольная брыгада
спачатку нават не азірнулася на ўсё тыя ж скульлёрвучыя
зыкі кіроўцы, аднак яны яшчэ ня ведалі, ого, яшчэ ня зналі,
з кім маюць справу, і справу не абы якую, і што жартамі
тут… нават і блізка…, у маленькім гарадочку адзін дужа
акулярысты разумнік з выглядам закалотнага заўзятара
чытаў на лаве, а болей, паскуда, рабіў выгляд што чытае,
газэту, а ў кавярнячцы, у якую кіроўца ўпароўся-заехаў от
так проста аўтобусам, тры млявыя ахвіцыянтачкі спрабавалі
нават ад яго адкупіцца скрыняю перабрадзілага піва…

Ай, ды ўсіх і не пералічыш. Людзей у ПАЗ было ўжо
напіхана столькі, што было чуваць, як хрумсьцяць нечыя
костачкі, нехта дзіка крычаў, той-сёй зь дзетак яшчэ вішчаў,
але большасьць, зачаўленая з усіх бакоў дзядзькамі ды
цёткамі, ужо нават і не дапінала ні да воднага ўздышку.
Твары, перакрыўленыя, раскірплюханыя твары былі
прыціснутыя да вокнаў, і вочы шмат у каго вылузваліся



проста прэч…
Кіроўца ахрып ад крыку, ягоная лаянка рабілася ўсё

болей жорсткаю, у набіты бітма аўтобус ён запіхваў
арыштантаў плячом, усё часцьей падштурхоўваючы
каленам, усім целам навальваючыся на дзьверцы…

А між тым, паволі цямнела…

* * *

Вялізны горад наперадзе паказаўся зусім нечакана.
Адзіная ацалелая фара аўтобусу кінжалам прарэзала

навакольле. Высачэзныя гмахі вырасталі зь цемры, нібыта
начныя, шэрыя прывіды. І тут кіроўца, нешта заўважыўшы,
задаволена пацягнуўся ў бардачок ды, крыху там
памацаўшы, дастаў новы, нераспакаваны пачак кукурузных
палачак. Не адрываючы вачэй ад таго, што прасьціралася
перад ім наперадзе ды па бакох, ён пачаў разрываць пачак,
прыціскаючы яго адною рукою да рулявога кола.

Ля кожнага дому, ля кожнага пад'езду, у кожным двары
стаялі людзі. Людзі стаялі паўсюль, куды толькі магло
дастаць вока. Начны ветрык зьлёгку калыхаў іхнія белыя
строі. Усе маўчалі. І кожны зь іх у маўчаньні чакаў… свае
чаргі… каб ехаць і ехаць… ехаць і ехаць… ехаць і ехаць…
скрозь цёмную ноч… у аўтобусе колеру бэз.

Кастрычнік, 1998 г.
м. Кобрынь



Цьвікі былі добрыя

1.

— Ну што, вісіць?
Лявон Печань разьдзер некалькі сьвежых струпакоў,

адчуваючы невыноснае задавальненьне. Па звычцы аблізаў
пальцы. Гной быў кіславаты на смак.

— Вісіць, свалата! (Паўза.) Кур-рвіску яго антыблядзкую
маць! — Дрона Качалку аж перасмыкнула ад уласнае
лаянкі. — Ужо ж трэйці дзень вісіць! І хоць бы гнілым зубам
у хрэн!

— Якую?
— Што — якую? — аблізнуўся Дрон. Яго трэсла. Трэсла

з тае пары, як памерла ягоная жонка. Жонка памерла ад
таго, што наварыла заўсёднага пустога баршчу ў новай
алюміневай каструлі, прывезенай ім, Дронам, з самога
гараду і купленай у краме “Тавары за дробны кошт”. Разам
з жонкаю з тае каструлі елі дзеці. Дзеці памерлі таксама.

— Якую, ты сказаў, “маць”?
— А… Антыблядзкую!
Вочы Печаня надкусіў адвечны вясковы жах.
— І што…
— А х… хрушч яго ведае! Мо, вечарам… Пачакаем. —

Дрон сплюнуў. Сьліна трапіла на падбародьдзе. Лявон
заўважыў.

— Гы!



— А о табе! — касматы абсьліняўлены Дронаў кулак
уехаў Лявону ў лыч. — Гы…

— Яны ўсе там чакаюць, а ты… бьесься!.. —
размазваючы юху па твары, скугальнуў Печань.

— Чакаюць? — (Паўза.) — А як… не дачакаюцца?
— Ты што!!! — Лявон нават забыўся на юху, нават

сьвярбячка і тая — бы адпусьціла — на хвілю. — Яны ўсе!..
Там!!! Малаха нават галаву разгвэздала! Верыць!.. А
дзяцей… Пра дзяцей!.. Забыў?..

— Ты мне… пра дзяцей… — Дрон аж задохся. —
Заскарупся!..

— А буду, буду!.. — адбег на бясьпечнасьць Печань. —
Здыхлік Міраненчын, што ўсё пальчык смактаў, і таго ўжо
ня смокча, вачаняты пад лоб і цю-цю!.. А Бабранятка малое?
Ручку да кульці прыставіць і трымае, прыставіць і трымае.
Плача!.. Ці не — ужо ня плача… Што малыя — старыя
самыя й тыя ўсе паспаўзьліся! А Міхаліха зусім зь дзірбаноў,
голымі рукамі магілку раскопвае, кажа, я сваіх і татку-мамку
хачу, каб, значыцца, на сьвет белы!.. Паміж сабой біцца
пачалі — каму, каб першаму, каб упярод, каб хутчэй!.. А
ты!.. “Не дачакаюцца, не дачакаюцца!” Дурны ці шо? Гы…

— Ты мне яшчэ “гыкні”, яшчэ “гыкні”! — азызлы
дронавы твар наліўся барвіскам. — Я яго там не…

— А хто? Хто? Цьвікі чые? — падскокваў на мейсцы
Лявон. На смурод гніючае скуры зьляталіся жоўта-зялёныя
мухі. Адну зь іх ён злавіў, кінуў у рот і разжаваў рэштамі
пярэдніх зубоў.

— Ах ты, гаўно! Сука! Лярво падлючае! — ірвануў за



брудную кашулю на сябе Дрон Лявона і хадохаў, і хадохаў
яму каленкаю, стараючыся трапіць у самыя вочы. — От табе
“гы”, падла! От табе “гы”! Гы? Гы, гы?

— Ты ж мне… Ты ж мне… вока… А-а-а! Вока ня маечкі,
гад! — пляжыўся сьлязьмі й крывёю на зямлі Печань.

— А ты схадзі, папрасі — можа, верне. — Дрон зноў
сплюнуў. — Ты што — ня верыш? Ня верыш? — нечакана
сьціх ды пасур'ёзьнеў той.

— Я… — (Зноў паўза, на гэты раз даўжэй за
звычайную.) — Я… А во як я! — і ўжо жохнуў Лявону нагою
так, як толькі мог, укладваючы ў замах увесь свой зацяты
адчай.

Ягоны нэрвовы суразмоўца брыкнуўся ды змоўк.
На гэты раз — надоўга.
Здавалася, паселішча працяла ціш. Але так толькі

здавалася.

2.

Яны выпаўзьлі. Усе, адкуль хто мог. І пасунуліся,
пацягліся, падзёрліся, пашвэндалі, павалюхаліся,
пашкандыбалі, папёрліся, павалачыліся, пагрэбалі,
узьбіваючы хто атопкамі, хто босымі пятамі сухі, уедлівы,
атрутны пыл няшчаснай дарогі.

І прыйшлі. І абступілі шчыльна той самы — я г о н ы —
буданчык. Па-жульніцку здрадна плакала нечае дзіцятка.

— Ды прыцісьні ты яго, Божа! Дай сюды!.. Дзіцятка
адабралі, прыціснулі, сунулі назад скавытна-счарнелае



маці.
— Цыць! Будзе жыць.
Спачатку маўчалі. Нібы баяліся нечага ці чакалі. А

потым:
— Ну, ты!.. Бач ты, з-зараза!.. Давай! Ну!.. Дапаможам,

як што… Нацярпеўся, не?.. Мала? Мала, выродьдзе паганае?
А нам як, га? Думаеш ты сваёй башкаўнёй сранае ці не?
Што ж ты — на цьвіках сваіх, га? А малыя гэтыя во
няшчасныя — ты пра іх, пра іх, га?! Трэскі жарэм!.. Сікі
п'ем! Пілаваньнем да ветру ходзім! (Паўза, прыслухаліся.)
Ды ён што — не варушыцца там ці што? А воцат?.. Губку з
воцатам — давалі?

— Давалі… Усё давалі. І дзідай пад рэбры, і церні… —
усё!

— Ну то якога!.. Яко-о-ога! — і ўжо роў, ужо бурбалкі
шкамутнае сілы, апошні сьляпы прыстанак адчаю.

3.

І ў ярым бязвольлі білі яны цела нагамі, стараючыся
трапіць у голы, напяты жывот ды вышэй, хісталі крыж,
плявалі на яго і абмазвалі брудам. Сатанелі кабеты.
Задзіралі спадніцы, паказвалі яму свае шырокія й вузкія
азадкі, мярзотна рычэлі, трэсьлі перад ім хто згаслымі,
адгарэлымі немаўлятамі, а хто ўкручанаю ў лапушыну
палянякаю. Нават Лёня Печань, трымаючыся за адбітыя
свае, апухлыя яльцы, прапоўз скрозь і, закалупнуўшы з
самога сябе ладны згустак струпянела-зялёнага



сьмердзюіска, гэтым самым пальцам прабіў па чарзе я г о н
ы я ашкалелыя вочы.

— Ну, бля, прасьвятляйся!.. Уваскрасай! Узнасіся!..
Але ён не ўваскрасаў. І не ўзнасіўся. Мёртвае цела там-

сям агалілася пад шэра-бруднае поўсьцю, беспрытульнымі
шматкамі перакочвалася яна па зямлі. Змарнелае тоўпішча
раптам замёрла, ня ў сілах адарвацца ад ашчэранай
усьмешлівай пашчы.

І толькі Дрон Качалка ляпіў вока не туды, куды ўсе.
Плешкі новых, яшчэ не праржавелых цьвікоў-“сотак”
прыціскалі да дрэва сухія сабачыя лапы.

“А добрыя былі цьвічкі. Шкада!..” — думаў Дрон.

6 чэрвеня, 1997 г.



Усім, хто пра смаленьне 
вепрука пісаў, прысьвячаецца

Выкраданьне вепрука
Грысь Чаравячка ўвесь Божы дзень ды добры жмут

ночы жлукціў каламутную первачыну. Трэба сказаць, што
жлукціў яе ён і дзень таму, і тыдзень, і месяц, і яшчэ шмат-
шмат гадоў да тых знамянальных падзеяў, якія неўзабаве
разгорнуцца перад ягоным займглістым позіркам, і пра якія
ён нават і не здагадваецца.

Не здагадваецца разам зь ім і ягоная жонка Марыля.
Праўда, хоць тая ж сівая первачына была для яе не такое
прыцягальнае смакаты, як для Грыся, аднак і гэтую
сухастойную ды струхлелую кабетухну ніводная лішняя
шклянка наравіла не прамінуць. А пакуль самлелая ад усё
ж такі залішняе дозы гарэлкі Марыля пахропвае на
ўзбуранае бруднае канапе за сьпінаю Грыські, сам ён,
акуліўшы ў гарапашнае сваё нутро немаведама-якую-па-
ліку шклянку, гучна гэпае кулачочкам па стэлешні ды
таксама ў каторы ўжо раз ускрыквае гучна-горка:

— От, сучка!
Сучкаю была іхняя шалапутная дачка Наталка. Толькі

ўвесну яна бразнула клямкаю адзінаццацігодкі, ледзь
дацягнуўшы да паўнасталага атэстату, як ужо ў ліпені ёй
заманілася выскачыць замуж. Ды як мага хутчэй, хоць ты



разьбіся, каб, значыць, ані хвіліны болей не заставацца ў
роднае бацькоўскае хаце!.. Бо тут, бач ты на сучку, яе ўжо
ванітуе. Бо тут і не жыцьцё зусім, а нейкае п'янотнае
гарыва. Бо тут нават прыстойна паесьці — няма як. Бо тут
хоць якая лішняя тысяча ўперваецца ў цукар ды дрожджы, а
яна вымушана даношваць-пераношваць сукенкі яшчэ з
восьмае-дзявятае клясы. Ладна!.. Грысь, можа, іншым разам і
перамаўчаў, бо ці мала якое лухты ў дурное сваёй гарачцы
маладыя не намалоцяць. Але ж усё тое Наталка выдала ім
толькі сёньня. Малочна-туманнай раніцою, калі
прывалаклася невядома адкуль, уся ў летуценьні, а яны
дружна накінуліся на яе: “Дзе ты, блядзючка падкалодная,
перакочвалася?!.” Грысь нават хапянуўся за сукаватую
паляняку, ды Наталка раптам перахапіла ягоную руку,
выкруціла паляняку ды, сама замахнуўшыся, зьмяюкаю
сыкнула ашаломханаму бацьку ў твар:

— А ну, сьціхніце!
— Што?! Ах ты, блядзючка!.. — здаецца, больш

спуджана, чым злосна, агрызнуўся Грысь.
— Яшчэ раз назавеце “блядзючкаю” — не пагляджу,

што бацька, так вось гэтым сукам у лабешню і ўперу!.. —
жартаваць у Наталкі не было аніякіх намэраў.

Намэры ў яе былі нашмат шырэйшыя ды
глябальнейшыя. Пра гэта яна і паведала, не зыходзячы зь
месца ды ўсё яшчэ трымаючы ў руцэ паляняку:

— Рыхтуйцеся, заўтра сваты прыедуць.
— Якія… сваты? — схапілася скручанымі пальцамі за

свае асьмяглыя, патрэсканыя вусны Марыля.



— Звычайныя, з ручнікамі. Замуж я выходжу, —
канстатавала, як неабвержны факт, Наталка ды адкінула
прэч бярозавую сукаватку.

— Га! — бы дурны, рагатнуў Грысь. — За каго?
— А... — сьцепанула плячыма дачка. — Вы ўсё роўна

ня ведаеце.
— А нас ты спытала? — імкнучыся напоўніць

праўдзівай пагрозаю свой голас, толькі хрыпла вычавіла зь
сябе Марыля.

— Не пытала й пытаць не хачу, — зноў сказала, як
адрэзала, Наталка, накіроўваючыся да ганку.

— Ну, тваю ж маць!.. — штурхануў Грысь нагою
струхлелую калоду. Лёгкая, тая адразу перакулілася ды
выцяла Грыся па той самай назе. — Ты што гэта, сур'ёзна?

— Сур'ёзьней і не бывае, — абярнулася, ужо стоячы на
парозе, Наталка. Так што рыхтуйцеся, — зноў паўтарыла, як
загадала, яна. — У суботу вясельле.

— А во табе вясельле! — скруціў зьверскую дулю
Грысь, падскочыў да Наталкі ды сунуў ёй тую дулю. — Во!
Во!..

— Пачакай ты, дачушка… — ніяк ня магла пакінуць ў
спакоі свае перасьмяглыя вусны Марыля, гэтак жа нэрвова
цярэбячы іх пальцамі. — Ты ж кажаш, заўтра сваты толькі
прыедуць…

— Заўтра сваты прыедуць, а вясельле — у суботу! —
узялася за клямку дзьвярэй Наталка, ані не зьвяртаючы
ўвагі на зьверскія бацькавы дулі. — Мы з Алікам усё
рашылі.



— З Алікам? А хто гэта? — устаўбурыла на яе
маленькія сьлязьлівыя вочы маці.

— Жаніх мой, мамка. Гарадзкі ён… Ад яго сваты заўтра
й будуць. А ў суботу — вясельле.

— А чаго так хутка? А чым жа іх сустракаць? А дзе ж вы
жыць будзеце? — неспакой усё болей апаноўваў хоць і
прашпіртаванае, аднак усё ж такі матчына сэрца Марылі. І
тут здагадка наскрозь працяла ўсё тое ж дрыжачае сэрца.
Марыля аж прыкусіла ражок бруднай хусьцінкі: — Вой,
Натачка, ты бярэмянная, ці што?..

— Байстрючка нагадавала, бля… — ужо было зноў
ледзь не зьляцела запаветнае слоўка з языка Грыські, ды
красамоўны доччын пагляд на адкінутую сукаватку
своечасова яго спыніў.

— А ня вашая справа, — не міргнула на гэта Наталка.
— Ня схочаце вясельля тут — у Аліка справім. А сваты
заўтра прыедуць па-любому. Хочуць зірнуць, як жывем мы
тут. Ну, і з вамі, значыцца, пазнаёміцца. Ха, было б з кім…

— Ты як на бацькоў, га? — усё яшчэ харобрыўся Грысь.
— Ага! — агрызнулася Наталка, расчыняючы ў сенцы

дзьверы.
— Дык ты бярэмянная ці не? — дапытвала сваё

Марыля.
— Вой, мамка! Бярэмянная я ці не бярэмянная — гэта

ўжо час пакажа… — задумна-мэлянхалічна прамовіла
Наталка ды памкнулася ступіць у чарноцьце роднае хаты.
Але затрымалася, бо пачула, як маці выпусьціла з грудзёх
сакрушальны ўздых:



— Ды чым карміць-та, сватоў гэных?..
— На гарэлку грошы знаходзіце, то й на закуску

знойдзеце, — адрэзала Наталка ды бразнула за сабою
дзьвярма.

— От, сучка! — зноў бабохнуў кулаком па сталу Грысь.
Аднак на гэты раз трохі цішэй, бо да гэтага часу зьбіў свой
надта абы які кулачок на горкі яблык.

Асабліва муляла Грысю зусім ня тое, што дачка
вырашыла выскачыць замуж, ані не зважаючы на
бацькоўскае меркаваньне. І ня тое, што ён, Грысь, і блізка ня
бачыў на вочы таго самага гарадзкога Аліка-жанішочка. І
нават ня тое, што маладыя ўсё вырашылі-разьмеркавалі без
хоць бы якога іхнага саўдзелу. Асабліва рэзалі яму, бы
вузельчыкі на гумцы ў дзіравых трусах, Наталчыны словы
пра грошы, што знаходзяць яны на гарэлку, і якіх вечна
бракуе на харч.

Што яна, дурніца даўгалыгая, ведае пра грошы?! І што
пра гарэлку? Бач, сорам ёй вочы коле, што бацькі п'юць.
Хай пажыве зь іхняе, Грысева ды Марылінае, невядома
яшчэ… як сама… можа, болей за іх будзе. Дый хіба яны
п'юць?! Так, выпіваюць. Як і ўсе нармалёвыя людзі, ня
больш ды ня меньш. А яна!.. бач ты на яе!.. “Знаходзіце
грошы!.. то знойдзеце й на харч!..” Ён што — тыя грошы, бы
клепкі, кляпае? Ці яму зь неба ў рот крупы-кілбасы
валяцца? Ён жа не куркуль які, бы той суседзік ягоны,
Андрэй Шупейка. Тры кіёскі з парфумаю-чакалядамі
пасярод мястэчку трымае ды яшчэ парачку адкормных
парсючкоў у хляўчуку на падворку дзержыць. І што?



Анічога. Жонка ягоная, Верка, баба разумная ды з усіх
бакоў ладная, і тая, кажуць, зьбіраецца ад яго ўцякаць.
Надта ж Андрэй, бы жаба ў балота, у палітыку прэцца. І
начальства местачковае ў яго ледзь не штодня па вечарох
кватаруе. І сам ён, як толькі вольны выходны выпадае, у
сталіцу матаецца (куды й да каго толькі, цікава, цікава!..). І
нават местачковыя знаўцы цьвердзяць, што як была першая
прэзыдэнцкая кампанія, нібыта Андрэйка самага апальнага
кандыдата як мае быць падтрымаў. І ня толькі грашыма, а
яшчэ тым-сім. О, ці не да яго цяперака першы куркуль
местачковы матаецца? Ну, то ня дзіва, што справы ягоныя…
бы хер у масьле… а тут!.. хоць зачавіся!.. Сваты, бляха!..
Патрэбныя яму тыя сваты, бы сабаку на срацы скула!..

Грысь зноў пацягнуўся да бутэлькі, зьмесціва якое ўжо
боўталася на самым донцы.

Рэшткі самагонкі піліся, нібы вада; нават вада магла
зараз паказацца Чаравячку смачнейшаю. І пакуль ён
марудна глыкаў гар, якая нават ня смыліла, у галаве
барухалася, бо чорт у палонцы, тупое, ірванае шмацьцё
думак: “Парсючкі, чакаляды… Прэзыдэнцкі
гранатамётчык… Як устану — панам стану!.. Жывем, бы
мышы ў засерні… Ладна! Гарэлкі я вам… ад пуза… яшчэ
ёсьць… у хлеўчуку прыкапана… А жраць чаго?.. То ж няма
нічога!.. Ну, Наталка! Ну, сучка!.. От, зараза! Тут шкварку
добрую… І сальцісона! А то падумаюць… Што шпань-
галадрань якая!.. Што… Сьвербіянка ёй… шмоньку дзярэ!..
А-а!.. Пляваць!.. Дурная дачка — дурное й вясельле. Бач
ты, у гараду сьмятана смачнейшая. І гною меньш… І



сьвіньні ня рохкаюць. От, бы вас усіх і накарміць тым гноем
сьвінячым… Тым гноем!.. Сьвінячым!..”

У той момант, як апошняя кропля первачыны кранулася
сьценак перапаленага грысевага страўніку, шмацьцё думак з
галавы ягонай некуды сплыло, і на вольнае мейсца нечакана
ўстрэмілася авантурная ды ва ўсіх адносінах рызыкоўная
пляна.

Грысь, адштурхнушыся ад стала, узьняўся, спрабуючы
захаваць раўнавагу. Калі падлога выраўнялася ды зноў
выпрасталася больш-меньш паралельна столі, ён вызірнуў ў
вакно: там панавала самая сярэдзіна цёмнае і, на шчасьце,
бязьмесацавае ліпеньскае начы. “Самае тое!” — падумаў
Грысь ды пачаў катурхаць сваю жонку:

— Марыська, уставай!
— А! Што?.. — падхапілася Чаравячка.
— Ціха! — Грысь вырачыў на яе страшныя вочы. —

Слухай… — ён падсеў ушчыльню да жонкі, наблізіў да яе
свой гарачы чырвоны твар.

— Што? Што ты?.. — ніяк не магла даўмецца Марыля,
чаго ён ад яе хоча.

— Ды ціха ты! — злаваўся і Грысь. — Наталку
разбудзіш… Слухай, што я табе скажу…

— А што такое?
— Гаўно рабое! — лаянуўся Чаравячка ды пачаў

урэшце п'янотна, хутка, праз пень-калоду распавядаць
жонцы пра сваю авантуру.

Яна, рачачы на яго вокамігам ацьверазелыя вочы, то
матляла галавою, то адсоўвалася да сьцяны, то проста



глядзела яму ў твар, ані ня верачы, што ўсе гэтыя мужавы
словы насамрэч ды па-сур‘ёзнаму.

— Ох, Грысю! — сполах так і гнуў ейную няшчасную
постаць да ўскалмачанае пасьцелі. — Ты гэта напраўду?..

— Напраўду, бляха, напраўду!
— І не баісься?
— А-а!.. — толькі пляснуў рукою па бруднай прасьціне

Грысь. — Але разам трэба.
— Што — разам?
— Ну, ісьці… Разам! Адзін я не давалаку…
— Вой, не! — Марыля не заўважыла, як раскусіла да

крыві на губе больку. — Дурное ты…
Далей, аднак, Марыля не дагаварыла. Бо Грысь

узьняўся з канапы, пачаў узьдзерваць ногі ў старыя свае
нагавіцы, што віселі на вяроўцы ў запеччы. Адна нага,
зараза, усё ніяк не хацела лезьці ў калашыну, і ён як стаяў
так і бразнуўся сярод хаты.

— Вы зусім там падурэлі ці што? — пачуўся заспаны
голас Наталкі з бакавушкі. Яна яшчэ нешта прамармытала
ды сьціхла. Грысь трохі перачакаў, так-сяк урэшце прасунуў
нагу ў калашыну ды пачаў падымацца з падлогі. Марыля
борздка зьлезла з канапы, падхапіла яго пад локаць.

— А няўжо пойдзеш?.. — глядзела на яго, як на
добраахвотнага чарнобыльца-сьмертніка, жонка.

— Э! — толькі рыпнуў зубамі Грысь. — Ад вас — хіба
толькі… — адсунуў ён жонку прэч ды, ірвануўшы з запечка
тую самую вяроўчыну, на якой боўталіся ягоныя дзіравыя
нагавіцы, пачаў скручваць яе ў жмутак.



Убачыўшы такое, ды падумаўшы раптам чорт ведама
што, Марыля ледзь не самлела. Але ў наступную хвілю яна
ўжо вісела на шыі Грыся ды абшчапіла яго рукамі,
рызыкуючы задушыць нашмат раней адмеранага Грысю
часу.

— Не, не! — ані не зважаючы на ноч, залямантавала яна
на ўсю хату. — Ат, дурны! Кінь вяроўку, кажу!..

Насустрач Грысю, які не чакаў такога скруту, і які пад
цяжарам павіслае на ім жонкі зусім страціў раўнавагу, (а зь
ёй у яго да гэтага часу і без таго былі вялікія праблемы),
раптам імкліва пачала набліжацца падлога. Ён яшчэ са
зьдзіўленьнем пасьпеў адзначыць, што хоць паміж ім і
падлогаю была гэткай “буфэрнай зонаю” ягоная ўласная
жонка, але чамусьці першаю да нямытае масьціны
дакранулася ягоная няшчасная лабешня, а ўжо потым
загрукацела й усё астатняе, уключаючы й яго гарапашаную
постаць, і сухакостную Марыську.

— Вы дасьцё сёньня паспаць ці не? — на гэты раз
Наталчын голас быў не такі заспаны ды поўніўся не
жартоўнаю злосьцю.

— Дамо, дачушка, дамо, — з лагоднай інтанацыяй, што
зусім не адпавядала крытычнае сытуацыі, у якой яны
апынуліся, адказала, лежачы на Грысю ды касавурачыся на
бакавушку, Марыля. А потым, будучы ўсё яшчэ зьверху,
выдыхнула яму ў твар: — Вяроўка табе на што?..

— Ну, не засіліцца ж я хачу, ё-маё! Для дзела,
значыць!..

Марыля яшчэ трохі паляжала на мужу, відаць,



канчаткова пераконваючыся, што ён не зьбіраецца зводзіць
рахункі зь няшчасным сваім жыцьцём, падумала аб нечым
сваім бабскім ды патаемным і, урэшце, рашылася:

— Адзін ня пойдзеш.
— А на халеру ты мне!.. — занаравіўся Грысь,

узбрыкваючы пад Марыляю.
— Ціха, ваяка. Яшчэ пападзесься…
— Ладна. — урэшце пагадзіўся Чаравячка ды пачаў

выкачурвацца з-пад жонкі. — Аднаму яно… я ж казаў…
напружна занадта… Пасобіш!..

Чаравячкі так-сяк падняліся. Стараючыся не рабіць
болей лішняга шуму-глузду, на цырлах падаліся да
дзьвярэй. Ужо на парозе Марыля, праціскаючыся за Грысем
скрозь дзьверы, зноў схапіла яго за руку ды выдыхнула тое
ж самае, з чаго пачынала: “Ох, Грысю!.. Дурное ты…”

Але Грысь яе не пачуў. А калі й пачуў, дык не было
зараз на сьвеце такое сілы, якая магла б пераканаць, што
задуманае ім — надта дурная і бязглуздая справа…

* * *

Ноч была чорнаю, хоць выбі вока.
Нават зоры кудысьці пахаваліся, зацягнутыя нечаканымі

хмарамі. На шчасьце, дождж яшчэ не цярушыў, магчыма,
толькі зьбіраўся; інакш на прысушанай за дзень ды
змочанай вільгацьцю зямлі яны б пакідалі досыць выразныя
адбіткі сваіх атопкаў. З кожнай хвіляю сярод дрэваў
адчуваўся ўсё большы пошум ветру, і гэта таксама



спрыяльна клалася на іхнюю начную авантуру.
Грысь ішоў трохі паперадзе, Марыля старалася ступаць

крок у крок. Яны нават не йшлі, а валачыліся дрыготкімі
прывідамі, сагнуўшы сьпіны крукамі, ня надта цьвёрда
ставячы ногі ў разору паміж градаў… Час ад часу то Грыся,
то Марылю хістала ды паводзіла ўбок: перад сваім начным
вылазам яны пасьпелі яшчэ па разу, а потым і па другому
прыкласьціся да зьмесьціва пяцілітроўнае бутлі з
расчыненаю бражкаю; такую ж паўнюткую бутлю Марыля
зараз сунула перад сабою, прыціскаючы да сваіх запалых
грудзей…

Вось і апошняя разорка, а там, за плотам, — падворак
Андрэя Шупейкі. Менавіта сюды перліся Чаравячкі. І
перліся ня дзеля начной пагулянкі.

Так-сяк, перадаючы адзін аднаму неабдымную бутлю
ды перадзершыся цераз плот, яны замёрлі ў палахлівым
трымценьні.

На падворку Шупейкі было ціха. Праўда, над парогам
хаты гарэла яркая лямпачка, якую Андрэй звычайна
запальваў, калі клаўся спаць, і якая потым гарэла ўсю ноч,
заліваючы сьвятлом падворак. Можна было б бэцнуць зараз
па ёй камянюкаю, і Грысю ў мазгі нават пальнула такая
дураломная думка, але ж ён учас уцяміў, што на гэтым іхні
напаўсвалотны вылаз хуткацечна й скончыўся б. Ён
прыхінуўся яшчэ ніжэй сам, прыхіліў голаў Марыські, так,
што яна проста ўжо курчылася і пад гэтым уладным
прыхіленьнем, і пад цяжарам бутлі з брагаю, ды паказаў
супрузе сваёй, што ступаць трэба як мага бліжэй да плоту і



гаспадарчых збудаваньняў. Урэшце, сунуцца на самое
дворыска яны і не зьбіраліся.

А зьбіраліся яны сунуцца і нават, на дзіва, досыць хутка
ўшчаміліся, куды хацелі, таму як быў гэты хляўчук
чамусьці зачынены на звычайную драўляную зашчапку, у
задушны сьвінскі прыстанак — канчальную мэту іхняга не
зусім, так бы мовіць, добрасуседзкага візытанцтва.

Ярка бліснула маланка, другая. Два ўкормленых,
угадаваных кабанчыкі ўзбрыкнулі са сьвежае саламянае
посьцілкі насустрач нечаканым прыхадням, рохкнулі ды
зачухалі лычамі аб перагародку, магчыма, у таемным
спадзеве, што зараз, хоць і няўчас, ім дадуць якіх мешанцаў
з пракіслымі недаедзенымі блінцамі.

— Ціха ты, Марыська… — стаяў ледзь жывы Грысь, хоць
Марыська ягоная не выдавала ані гуку.

Ён акідваў п'янотным вокам то аднаго вепручка, то
другога, усё ніяк не рашаючыся, на якім спыніць свой
выбар. — Давай гэтага… Магамая! — тыцнуў ён пальцам у
большага, як яму падалося, трохі лепш укормленага ды
дагледжанага, нечакана нават успомніўшы ягоную
мянушку.

— Ну, давай… — замітусіўся па вепручках марылькін
пагляд.

Ёй таксама болей падабаўся гэны, на якога тыцнуў
Грысь. Чарнабокі, ладненькі, ён навеяў жанчыне ўспаміны
аб басотным сваім дзяцінстве, калі пасьвіла яна падсьвінкаў
на выгане і любіла пачухаць якому кручкахвостаму
гарэзьліўцу белы гладкі пузанчык ці пад шыйкаю…


