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РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ
На чырвоныя землі і частку шэрых зямель

Аклахомы апошнія дажджы падалі мякка і не
размылі сухую, патрэсканую глебу. Плугі ўдоўж
і ўпоперак прайшліся па канаўках — слядах
дажджавых ручайкоў. Пасля дажджоў кукуруза
хутка прарасла, на абочынах дарог сям-там
вышугалі трава і бур'ян, і пад зялёным
покрывам пачалі знікаць шэрыя і цёмна-
чырвоныя фарбы. У канцы траўня неба
зрабілася бялёсым, і аблокі, што ўсю вясну віселі
кучкамі высока ў небе, паступова расталі. З дня
ў дзень сонца апякала гарачымі промнямі
падрослую кукурузу, і па краях зялёных
расткоў пачалі праступаць карычневыя
беражкі. Хмары наплывалі і хутка знікалі, а
неўзабаве і зусім перасталі збірацца. Ратуючыся
ад сонца, пустазелле набыло цёмна-зялёны
колер і ўжо не перакідвалася на новыя ўчасткі.
Паверхня зямлі запяклася ў тонкую цвёрдую
скарынку, і па меры таго як выцвітала неба,
выцвітала і зямля — чырвоная ружавела, а
шэрая выгарала да белізны.

У размывах, што засталіся пасля дажджоў,
зямля асыпалася сухімі струменьчыкамі.
Шмыгаючы па іх, суслікі і мурашкаеды
абрыналі маленькія лавіны пяску. Дзень за днём
жорстка паліла сонца, і лісце маладой кукурузы



траціла пруткасць і прамізну — спярша ліст
крыху прагінаўся пасярэдзіне, потым
падоўжная жылка яго слабела і ён панікаў долу.
У чэрвені сонца пачало пячы шалёна.
Карычневыя палоскі па краях кукурузных
лістоў шырэлі, падбіраліся да галоўнай жылкі.
Пустазелле зморшчылася, яго бадыліны паніклі
верхавінкамі да каранёў. Паветра зрабілася
празрыстае, неба зусім зліняла, зямля таксама з
кожным днём усё больш блякла.

На дарогах, — там, дзе па іх хадзілі
работнікі, дзе зямлю крышылі колы павозак і
рассякалі конскія капыты, скарынка запечанай
гразі ператваралася ў пыл. Усё, што рухалася па
гэтых дарогах, падымала яго ў паветра —
пешаход узнімаў верхні пласт пылу сабе па
пояс, фургон віхурыў пыл на вышыню
агароджы, за аўтамашынай ён клубіўся
воблакам і потым доўга не асядаў на зямлю.

Калі чэрвень ужо напалову прайшоў, з
Тэхаса і Мексіканскага заліва насунуліся вялікія
хмары — цяжкія, навальнічныя. Людзі на палях
задзіралі ўгору галовы, уцягвалі носам паветра і
выстаўлялі насліненыя пальцы, каб праверыць,
ці ёсць вецер. Коні трывожна пераступалі з нагі
на нагу. Чорныя хмары крыху апырснулі зямлю
і імкліва паплылі далей, у іншыя краі. Пасля іх
неба засталося такое ж бледнае, сонца па-
ранейшаму моцна пякло. Дажджавыя кроплі
прабілі ў пыле маленькія ямкі, сям-там абмылі



кукурузнае лісце — і толькі.
Услед за хмарамі павеяў мяккі ветрык, ён

гнаў іх на поўнач і лёгка пагойдваў падвялы
кіяшнік. Мінуў дзень, і вецер набраў сілы, але
дзьмуў роўна, без парываў. Пыл падняўся з
дарог у паветра і апускаўся на пустазелле, што
расло ўзбоч палёў, і ўскрай іх на кукурузу.
Потым вецер падзьмуў моцна і рэзка, накінуўся
на ўжо засохлую глебу. Мала-памалу неба
пацямнела ад вірлівага пылу, а вецер усё шастаў
па зямлі, крышыў яе і зносіў з сабой. Неўзабаве
ён яшчэ больш разгуляўся. Сухая скарынка
зямлі пад яго напорам лопнула, і над палямі
падняўся густы пыл, які цягнуўся шэрымі,
касматымі, як дым з коміна, пасмамі. Кукуруза
змагалася з ветрам, шапочучы сухім лісцем.
Тонкі пыл не асядаў на зямлю, а высока
ўзнімаўся і знікаў у пацямнелым небе.

А вецер усё мацнеў, шмыгаў пад камяні,
выдзьмуваў усё — і салому, і леташняе лісце, і
камячкі зямлі, адзначаючы імі свой шлях.
Паветра і неба зусім пазмрачнелі, сонца, што
прабівалася скрозь морак, здавалася
чырванаватым. Ад пылу пяршыла ў горле.
Ноччу вецер зусім раз'ятрыўся, спрытна
прабіраўся між каранёў кукурузы, якая
адбівалася ад яго аслабелым лісцем, пакуль ён
не вырваў яе з зямлі, і тады сцябліны стомлена
паваліліся набок, вяршынямі паказваючы
кірунак ветру.



Пачало світаць, але не разаднела. У шэрым
небе выплыла сонца — мутна-чырвоны круг, які
свяціўся сутонлівым, кволым святлом; да вечара
сутонне паступова зноў перайшло ў змрок, а
над паваленым кіяшнікам завываў і плакаў
вецер.

Людзі сядзелі ў дамах, а калі даводзілася
выходзіць, яны закрывалі нос хусцінкай і
надзявалі акуляры, каб не засыпала вочы
пылам.

Зноў настала ноч, апраметная цемра, бо
зоркі не прабіваліся скрозь заслону пылу, а
святло з вокнаў толькі крыху разбаўляла
цемрадзь каля самага жытла. Пыл перамяшаўся
з паветрам, і ў гэтай завісі з пылу і паветра было
пароўну і таго, і другога. Дамы былі зачыненыя
наглуха, дзвярныя і аконныя шчыліны
заканапачаныя анучамі, але пыл непрыкметна
пранікаў у памяшканне і тонкі, быццам
кветкавы пылок, клаўся на сталы, на посуд.
Людзі счышчалі яго з плячэй. Вузенькія палоскі
пылу прымятала да парогаў.

Сярод ночы вецер пакінуў гэты край,
наступіла цішыня. Змешанае з пылам паветра
прыглушала гукі нават больш, чым туман.
Лежачы ў ложках, людзі пачулі, што вецер сціх,
— яны прачнуліся, калі шум яго замёр
удалечыні. Яны ляжалі, напружана
ўслухоўваючыся ў цішыню. Неўзабаве заспявалі
пеўні, але галасы іх гучалі глуха, і людзі нервова



заварушыліся ў ложках, нецярпліва чакаючы
раніцы. Яны ведалі, што тонкі пыл асядзе не
хутка. Раніцой ён туманам вісеў у паветры,
сонца было ярка-чырвонае, як свежая кроў.
Цэлы дзень неба сеяла пыл на зямлю і наступны
дзень таксама. Зямля ўкрылася гладкай шэрай
коўдрай. Пыл апусціўся на кукурузу, асеў
кучкамі на слупах агароджаў, на правадах,
заслаў сабой дахі, траву, абсыпаў дрэвы.

Людзі выходзілі з дамоў і, удыхнуўшы
пякучае, як жар, паветра, паспешліва
прыкрывалі чым-небудзь нос. Дзеці таксама
выбягалі на двор, але не насіліся з крыкам па ім,
як гэта бывала пасля дажджу. Мужчыны застылі
каля агароджаў і пазіралі на звялую кукурузу,
якая хутка сохла і Толькі дзе-нідзе вызірала
зелянінай скрозь пласт пылу. Мужчыны
маўчалі, амаль не адыходзячы ад агароджаў. І
жанчыны выходзілі з дамоў і стаялі каля мужоў,
стараючыся вызнаць, ці хопіць сілы ў мужчын
вытрываць усё гэта. Жанчыны крадком
прыглядаліся да іх твараў — кукуруза, што ж,
няхай прападае, абы засталося ўсё астатняе.
Дзеці стаялі побач, выводзячы пальцамі босых
ног узоры на пыле, і таксама стараліся чуццём
выведаць, ці хопіць сілы ў гэтых мужчын і
жанчын. Дзеці кідалі косыя позіркі на дарослых
і асцярожна чыркалі па пыле нагамі. Коні
падыходзілі да вадапойных карытаў і, матаючы
мордамі, разганялі налёт пылу на паверхні



вады. Нарэшце з твараў мужчын сышла
роспачная атарапеласць і ўступіла месца злосці,
лютасці і ўпартасці. І тады жанчыны зразумелі,
што ўсё абышлося, што мужчыны не
зламаюцца. Яны пыталіся ў іх: што ж цяпер
рабіць? Мужчыны адказвалі: самі не ведаем. Але
цяпер было ўжо не страшна, і дзеці таксама
зразумелі — не так страшна. Жанчыны і дзеці
цвёрда ведалі: няма такой бяды, якую нельга
сцярпець, абы толькі мужчын яна не зламала.
Жонкі вярнуліся да хатніх спраў, дзеці заняліся
гульнёй, але напачатку не вельмі дурэлі. На
працягу дня сонца з кожнай гадзінай рабілася
ўсё менш чырвоным. Яно палівала спёкай
укрытую пылам зямлю. Мужчыны сядзелі на
ганках сваіх дамоў — хто круціў у руках пруток,
хто падкідваў і лавіў далонню каменьчык.
Сядзелі моўчкі... думалі... разважалі...



РАЗДЗЕЛ ДРУГІ
Каля прыдарожнага рэстаранчыка-бара

стаяў вялізны грузавы аўтафургон.
Вертыкальная выхлапная труба глуха
вуркатала, над ёю слаўся ледзь бачны воку
шызаваты дымок. Зусім новенькі грузавік
пабліскваў свежай чырванню, футавыя літары
па баках абвяшчалі: ТРАНСПАРТНАЯ
КАМПАНІЯ АКЛАХОМА-СІЦІ. Шыны на
падвойных колах былі новыя, на засаўцы
шырокіх задніх дзверцаў стаяў тарчком медны
вісячы замок. За загароджанымі сеткамі
дзвярыма і вокнамі бара іграла радыё —
спакойная танцавальная музыка, уключаная
зусім ціха, як бывае, калі няма каму слухаць.
Маленькі вентылятар бязгучна круціўся ў
круглым гняздзе над уваходам, мухі зласліва
гулі, б'ючыся аб металічныя сеткі. У бары быў
толькі адзін наведнік — вадзіцель грузавога
фургона. Ён сядзеў на табурэце каля стойкі,
абапёршыся на яе локцямі, і паўзверх шклянкі з
кавай глядзеў на хударлявую буфетчыцу, якая
нудзілася ад самоты. Ён вяла перакідваўся з ёю
словамі, пераскокваючы з аднаго на другое, —
такія гутаркі часта заводзяцца між людзьмі ў
прыдарожных барах. Шафёр сказаў:

— Я стрэў яго месяцы тры назад. Пасля
аперацыі. Яму там нешта выразалі. Запамятаваў



што.
А яна:
— Толькі ж на тым тыдні яго бачыла.

Здаровы быў з выгляду. Хлапец нядрэнны,
пакуль не набярэцца.

Мухі раз-пораз з ціхім гудзеннем наляталі
на металічную сетку дзвярэй. Кававы агрэгат за
спінай буфетчыцы запыхкаў парай, і жанчына,
не азіраючыся, працягнула руку назад і
выключыла яго.

Па абочыне шашы ішоў чалавек.
Убачыўшы грузавік, павярнуў да яго. Не
спяшаючыся, падышоў, крануў рукой бліскучае
крыло і зірнуў на наклейку на ветравым шкле:
«Пасажыраў браць забаронена». Ён намерыўся
ўжо ісці далей сваёй дарогай, але раптам
перадумаў і сеў на падножку грузавіка, якая
была схавана ад бара кабінай. З выгляду яму
было не болей за трыццаць. Цёмна-карыя вочы
з жаўтаватымі бялкамі, рэзкія шырокія скулы,
дзве глыбокія маршчыны на шчоках і па кутках
рота. Верхняя губа ў яго выцягнулася, бо зубы
выдаваліся наперад, а ён стараўся трымаць рот
закрытым. Рукі былі агрубелыя, з шырокімі
пальцамі і тоўстымі, цвёрдымі, як створкі
ракавінак, пазногцямі. На западзіне паміж
вялікім і ўказальным пальцамі і на падушачках
далоняў святлелі мазалі.

На ім было ўсё новае — новае і таннае.
Брылёк шэрай кепкі не паспеў яшчэ пагнуцца,



гузік на ёй яшчэ не адарваўся. Кепка не
страціла формы, не абвісла, як бывае, калі
служыць дадаткова яшчэ і сумкай, і ручніком, і
насоўкай. Танны гарнітур з шэрай шорсткай
баваўнянай тканіны таксама быў такі новы, што
на штанах трымалася складка. Сіняя кашуля
была гладкая і каляная ад яшчэ не вымытага
крухмалу. Пінжак мехавата вісеў на ім, штаны
былі не па росце, кароткія, а ён чалавек быў
высокі. Плечавыя швы апускаліся занізка, але
рукавы ўсё роўна не даставалі да запясцяў, а
крыссе пінжака матлялася на жываце. На нагах
у яго былі новыя карычневыя чаравікі апошняга
армейскага ўзору, падбітыя цвікамі і з
жалезнымі падкоўкамі на абцасах. Седзячы на
падножцы, ён зняў з галавы кепку, выцер ёю
твар, зноў надзеў, пацягнуў за брылёк, і з гэтага
моманту пачала набліжацца пагібель яго
галаўнога ўбору. Потым ён глянуў на свае
чаравікі, нахіліўся, аслабіў шнуркі і так,
незавязанымі, пакінуў. Над галавой з
выхлапной трубы дызель-матора борзда, адзін
за адным, вынырвалі лёгкія шызыя воблачкі
дыму.

Музыка ў бары сціхла, з дынаміка пачуўся
мужчынскі голас, але буфетчыца прыёмнік не
выключыла — не заўважыла, што музыка
скончылася. Толькі што яна намацала пальцам
прышчык за вухам. Намагалася разгледзець яго
ў люстры, што вісела ззаду над стойкай, ды так,



каб наведнік не заўважыў, і таму рабіла выгляд,
што папраўляе пасмачку валасоў. Шафёр
сказаў:

— У Шоні вялікія танцы былі. Кажуць,
забілі там некага ці штосьці такое. Нічога не
чулі?

— Не, — адказала буфетчыца і пяшчотна
памацала прышчык за вухам.

Чалавек падняўся з падножкі, паглядзеў
цераз капот на бар. Потым зноў сеў і дастаў з
бакавой кішэні капшук з тытунём і кніжачку
курыльнай паперы. Не спяшаючыся, умелымі
пальцамі скруціў цыгарку, з усіх бакоў агледзеў
яе, акуратна падраўняў табачынкі, нарэшце
запаліў і ўтыцнуў непатушаную запалку ў пыл
пад нагамі. Набліжаўся поўдзень, сонца
пакрысе паглынала цень ад грузавіка.

У бары шафёр расплаціўся за каву і ўсунуў
здачу — дзве пяціцэнтавыя манеты — у проразь
ігральнага аўтамата. Цыліндры закруціліся, але
нічога не выдалі.

— Яны так хітра зроблены, што ніколі не
выйграеш, — сказаў шафёр буфетчыцы.

Яна адказала:
— Аднаму тут вялікі выйгрыш выпаў. Не

болей як гадзіны дзве таму. Калі назад
праедзеце?

Ужо адчыніўшы дзверы, шафёр адказаў:
— Праз тыдзень ці дзён праз дзесяць. У

Талсу еду, а там заўсёды замінка.



Буфетчыца буркліва сказала:
— Мух напусціце. Ідзіце ці дзверы

зачыніце.
— Да хуткага, — сказаў шафёр і выйшаў.
Дзверы за ім з грукатам зачыніліся. Стоячы

на санцапёку, ён здзіраў абгортку з жавальнай
гумкі, грузны, плячысты, ужо з прыкметным
жывоцікам. Румяны твар, вочы блакітныя і
вузкія, як шчылінкі, ад прывычкі жмурыцца на
яркім святле. На ім былі армейскія штаны і
чаравікі з высокай шнуроўкай. Паднёсшы
жавальную гумку да губ, ён крыкнуў
буфетчыцы праз сеткаватыя дзверы:

— Ну дык паводзь сябе добра, а то да мяне
ўсё роўна дойдзе.

Буфетчыца стаяла тварам да люстра. Яна
нешта буркнула ў адказ. Шафёр паволі пачаў
раскусваць гумку, шырока адкрываючы рот і
энергічна працуючы сківіцамі. Потым пайшоў
да грузавіка, на хаду размінаючы жвачку зубамі,
нарэшце засунуў яе пад язык.

Падарожнік, які стараўся ехаць на
спадарожных машынах, падняўся з падножкі і
скрозь акенцы кабіны паглядзеў на шафёра.

— Можа, падкінеце, містэр?
Шафёр глянуў на бар.
— Хіба не бачыш, што ў мяне на ветравым

шкле?
— Ну ясна — бачу... Але прыстойны

чалавек заўсёды застаецца прыстойным, нават



калі якая-небудзь багатая сволач прымушае яго
ездзіць з такой наклейкай.

Шафёр марудна палез у кабіну,
разважаючы над гэтымі словамі. Адмовіш, дык
не толькі абняславіш сябе, але яшчэ і прызнаеш,
што цябе прымушаюць ездзіць з такой
наклейкай, пазбаўляючы людской кампаніі ў
дарозе. А возьмеш пасажыра, дык прылічыш
сябе да людзей прыстойных, якія да таго ж не
дазваляюць усякай багатай сволачы
распараджацца табой, як ёй захочацца. Ён
разумеў, што трапіў у пастку, але выйсця з яе не
бачыў. А яму вельмі хацелася быць чалавекам
прыстойным. Нарэшце ён зноў глянуў на бар.

— Як-небудзь прымасціся на падножцы да
таго вунь павароту, — сказаў ён.

Чалавек нырнуў уніз і ўхапіўся за дзвярную
ручку. Матор зароў, счапленне бразнула, і
вялізны аўтафургон скрануўся з месца —
першая скорасць, другая, трэцяя, потым
машына пранізліва заскрыгатала і перайшла на
чацвёртую скорасць. Перад вачамі чалавека,
што прыпаў да падножкі, з галавакружнай
хуткасцю праносілася дарога, зліваючыся ў
мутную пляму. Першы паварот быў за мілю ад
бара, там грузавік збавіў ход. Чалавек на
падножцы выпрастаўся, прачыніў дзверцы і
прабраўся ў кабіну. Шафёр зірнуў на яго праз
шчылінкі вачэй, не перастаючы жаваць гумку,
быццам думкі яго і ўражанні прыводзіліся ў



належны парадак з дапамогай сківіц і толькі
пасля гэтага пранікалі ў мозг. Яго позірк
затрымаўся спачатку на новай кепцы, потым на
новым касцюме і нарэшце слізнуў да новых
чаравікаў пасажыра. Той усеўся ямчэй, зняў
кепку і прамакнуў ёю пот на лбе і падбародку.

— Дзякуй, дружа, — сказаў ён. — А то
капыты мае забаставалі.

— Новыя чаравікі, — прамовіў шафёр. У
голасе ў яго была тая ж змоўніцкая хітрынка,
што і ў позірку. — Хіба ж можна пускацца ў
дарогу ў новых чаравіках, ды яшчэ такой
спёкай!

Чалавек глянуў на свае запыленыя жоўтыя
чаравікі.

— Другіх не было, — сказаў ён. — Што
ёсць, тое і носіш.

Шафёр уважліва паглядзеў праз ветравое
шкло на дарогу і крыху павялічыў скорасць.

— Далёка выбраўся?
— Ага. Я асіліў бы дарогу да канца, каб

капыты не забаставалі.
Шафёр распытваў яго так, быццам вёў

тонкі допыт. Закідваў сеткі, ставіў пасткі.
— Шукаеш працы?
— Не. У майго старога тут участак — сорак

акраў. Ён арандатар-здольнік, але сям'я наша
даўно ўжо ў гэтых месцах.

Шафёр шматзначна паглядзеў на палі
ўздоўж дарогі, на палеглую, занесеную пылам



кукурузу. З-пад пласта пылу сям-там вызіраў
дробны пясчанік. Шафёр сказаў быццам сам
сабе:

— Так і сядзіць на сваіх сарака акрах? І пыл
яго не засыпаў, і трактары не сагналі?

— Апошні час я з дому вестак не меў.
— Значыць, даўнавата не меў, — сказаў

шафёр. У кабіну заляцела пчала і з гудзеннем
пачала біцца аб ветравое шкло. Шафёр
працягнуў руку і асцярожна пасунуў пчалу да
акенца кабіны, і там яе падхапіў вецер. —
Здольнікам цяпер хана, — зноў загаварыў
шафёр. — Адным трактарам адразу дзесяць
сем'яў зганяюць. Трактары такога нарабілі!
Заворваюць участак, а арандатара — прэч. Як
гэта толькі стары твой утрымаўся? — Яго язык і
сківіцы зноў заняліся забытай ужо гумкай, сталі
жаваць яе і перакідваць з боку на бок. Кожны
раз, як ён адкрываў рот, між губамі ў яго відаць
быў язык, які ганяў гумавую жвачку з месца на
месца.

— Я даўно не меў вестак з дому. Сам пісаць
не люблю, бацька таксама не аматар. —
Пасажыр паспешліва дадаў: — Але пісаць мы
ўмеем, была б толькі ахвота.

— Працаваў дзе-небудзь? — Зноў такі ж
дапытлівы, хітравата дагодлівы і быццам
абыякавы тон. Шафёр зірнуў на палі скрозь
паветра, якое трымцела ад спёкі, і, засунуўшы
гумку за шчаку, каб не перашкаджала, плюнуў



у акно.
— Канешне, працаваў, — адказаў пасажыр.
— Так я і думаў. Па руках відаць —

мазолістыя. Кірка ці сякера, а то і кувалда. Я
такое заўважаю. Ганаруся гэтым.

Пасажыр пільна паглядзеў на шафёра.
Колы грузавіка, коцячыся па шашы, напявалі
сваю бясконцую песню.

— Цябе яшчэ што-небудзь цікавіць? Дык я
раскажу. Чаго табе дарма галаву ламаць.

— Ну вось, ужо і зазлаваў. Я ў чужыя
справы не соваюся.

— Я сам усё раскажу. Мне таіць няма чаго.
— Ды кінь ты, не злуй. Проста я люблю да

ўсяго прыглядацца. Хутчэй час ідзе.
— Я ўсё раскажу. Зваць мяне Джоўд, Том

Джоўд. Бацька таксама Том Джоўд. — Вочы
пасажыра заслала смугой, калі ён глянуў на
шафёра.

— Кінь злаваць. Я гэта проста так.
— Я таксама проста так, — сказаў Джоўд. —

Стараюся жыць ціха, нікога не крыўдзіць. — Ён
змоўк, паглядзеў на сухія палі, на змардаваныя
спёкай купкі дрэў, што віднеліся ўдалечыні
скрозь гарачае паветра. Тады дастаў з бакавой
кішэні капшук і паперу і скруціў цыгарку —
між каленяў, там не так цягнула ветрам.

Шафёр жаваў сківіцамі мерна і задумліва,
як карова. Ён моўчкі чакаў, калі згладзіцца
ўражанне ад таго, што было сказана, і ледзь



толькі пачуццё няёмкасці рассеялася, сказаў:
— Хто не сядзеў цэлымі днямі за рулём, той

не ведае, што гэта такое. Гаспадары не
дазваляюць браць спадарожнікаў. Вось і ганяеш
з канца ў канец адзін, як пракляты, калі не
хочаш нарвацца на звальненне. А з табой я, чаго
добрага, нарвуся.

— Цаню, — сказаў Джоўд.
— Некаторыя хлопцы ў дарозе чорт што

вырабляюць. Адзін, паверыш, вершы складае,
каб хутчэй ішоў час. — Ён крадком глянуў на
Джоўда, ці не зацікавіць яго такое незвычайнае
паведамленне. Джоўд маўчаў, утаропіўшыся на
дарогу, на белую дарогу, што бегла ўдалячынь
мяккай хвалістай лініяй па ўзгорках. Не
дачакаўшыся адказу, шафёр пачаў гаварыць
далей: — Адзін яго верш я крыху памятаю. Там
пра яго самога і двух яго прыяцеляў —
раз'язджаюць па свеце, п'янствуюць,
дэбашыраць. Шкада, не магу ўсё пераказаць. Ён
там такіх доўгіх слоў накруціў, сам гасподзь бог
не разбярэцца. Памятаю толькі адно месца:
«Нам раз стрэўся афрыканец, у яго
пратуберанец, нібы хобат у слана».
Пратуберанец — гэта выступ такі. Ён сам мне ў
слоўніку паказваў. Ні на момант са сваім
слоўнікам не расставаўся. Пад'едзе да
закусачнай, закажа кавы з пірагом, а сам
уткнецца носам у слоўнік. — Шафёр замаўчаў.
Гаварыць аднаму так доўга было не вельмі



прыемна. Краем вока ён глянуў на пасажыра.
Той сядзеў моўчкі. Шафёру стала ніякавата, і ён
зрабіў яшчэ адну спробу ўцягнуць Джоўда ў
гутарку. — Ты чуў ад каго-небудзь такія
даўжэзныя словы?

— Ад прапаведніка, — адказаў Джоўд.
— Проста шалееш, калі чуеш такія слоўцы.

Прапаведнік — справа іншая, з ім лясы тачыць
не будзеш. Наогул, злосць бярэ, калі так
гавораць, але хлопец той быў весялун. Усе
ведалі, што ён смехам гэта робіць, а не дзеля
выхвальства: вось які я разумны! — Шафёр
супакоіўся — цяпер, прынамсі, пасажыр яго
слухаў. Ён зрабіў круты паварот, ажно шыны
віскнулі. — Вось я і кажу, — працягваў ён
гаварыць, — некаторыя хлопцы немаведама
якія штукі адпальваюць. Даводзіцца. Здурэць
можна — сядзіш увесь час адзін, і толькі дарога
перад вачамі мільгае. Пра вадзіцеляў грузавікоў
балбочуць, нібыта яны толькі і робяць, што
жаруць. Ездзяць з аднаго бара ў другі і булачкі з
катлетамі ядуць.

— І днююць і начуюць у барах, — уставіў
Джоўд.

— Прыпынкі мы, вядома, робім, але не
дзеля таго, каб есці. Нам есці рэдка калі
хочацца. Едзеш-едзеш — абрыдне дарэшты.
Спыняцца можна толькі каля бараў, а раз ужо
спыніўся, дык трэба што-небудзь заказаць.
Пачэшаш язык з дзяўчынай за стойкай,



папросіш кубак кавы, пірага кавалак. Трохі
адпачнеш. — Шафёр паволі жаваў гумку,
падпраўляючы яе языком.

— Цяжка вам даводзіцца, — абыякава
прамовіў Джоўд.

Шафёр падазрона зірнуў на пасажыра — у
яго словах яму пачулася насмешка.

— Вядома, нялёгка, — раздражнёна сказаў
ён. — Здаецца, што тут такога: адседзеў за
абаранкам свае восем, дзесяць ці чатырнаццаць
гадзін у дзень — і ўсё. Але дарога табе ў душу
ўядаецца. Даводзіцца нешта рабіць. Хто спявае,
хто насвіствае. Радыёпрыёмнікі ставіць
кампанія не дазваляе. Некаторыя бяруць з сабой
бутэльку, але гэты сорт людзей у нас доўга не
трымаецца. — Крыху фанабэрліва ён дадаў: —
Я ў дарозе ніколі не п'ю.

— Ніколі? — перапытаў Джоўд.
— Ніколі! Трэба ў людзі выбіцца. Задумаў я

паступіць на завочныя курсы. Механікам буду.
Справа няцяжкая. Сядзі сабе дома ды вучыся,
урокі лёгкія. Я гэта сур'ёзна надумаў. Тады ўжо
не буду вадзіць грузавікі. Няхай іх хто іншы
водзіць.

Джоўд дастаў з бакавой кішэні пляшку
віскі.

— Можа, глынеш, хочацца ж? — падражніў
шафёра Джоўд.

— Не, слова даў. І не дакрануся. Што-
небудзь адно: альбо піць, альбо вучыцца.



Джоўд адкруціў каўпачок, два разы
пацягнуў з рыльца, зноў закрыў бутэльку і
засунуў яе ў кішэню. Па кабіне разліўся моцны і
рэзкі пах віскі.

— Ты ўвесь нейкі ўзбуджаны, — сказаў
Джоўд. — Што з табой — дзяўчыну завёў?

— Гэта само сабой. Але галоўнае — трэба ў
людзі выбівацца. Свае мазгі я даўно ўжо
трэнірую.

Ад віскі Джоўд адчуў сябе вальней. Ён
скруціў яшчэ адну цыгарку і запаліў.

— Цяпер ужо мне недалёка, — сказаў ён.
Шафёр таропка загаварыў:
— Мне піць няма як. Я ўвесь час трэнірую

сваю памяць. Два гады назад спецыяльны курс
прайшоў. — Ён паляпаў правай рукой па
абаранку руля. — Дапусцім, я праязджаю міма
пешахода. Я да яго ўважліва прыглядаюся, а як
праеду, стараюся прыгадаць усё — і якая ў яго
адзежа, якія чаравікі, галаўны ўбор, яго
паходку, рост, колькі ён прыблізна важыць, і
асаблівыя прыкметы на яго твары, калі яны
ёсць. У мяне гэта нядрэнна атрымліваецца.
Іншы раз думаю, ці не заняцца мне яшчэ
вывучэннем дактыласкапіі, тады можна
сапраўдным экспертам стаць. Проста дзіва,
колькі чалавек можа ўсяго ў памяці ўтрымаць.

Джоўд хуценька глынуў з бутэлькі. Апошні
раз зацягнуўся дымам разлезлай самакруткі і
мазольнымі пальцамі раздушыў гарачы кончык.



Старанна расцёршы недакурак, высунуў руку ў
акенца, і вецер садзьмуў труху з яго далоні.
Вялікія шыны бадзёра спявалі сваю песню,
коцячыся па шашы. Джоўд утаропіўся на
дарогу, і ў яго спакойных цёмных вачах
зайграла хітраватая ўсмешка. Шафёр замаўчаў,
насцярожана пакасіўся на пасажыра. Доўгая
верхняя губа Джоўда расцягнулася, агаліўшы
зубы, і плечы яго затрэсліся ад бязгучнага смеху.

— І доўга ж ты падбіраешся, прыяцель.
Шафёр не павярнуў у яго бок галавы.
— Да чаго я падбіраюся? Пра што ты?
Губы Джоўда зноў стуліліся, схаваўшы яго

вялікія зубы, ён аблізнуў іх, як сабака, двума
заходамі, ад сярэдзіны да куткоў рота.

— Сам ведаеш, пра што, — у голасе ў яго
пачуліся рэзкія ноткі. — Ты мяне з ног да
галавы вокам абвёў, як толькі ўбачыў. Думаеш,
не заўважыў?

Пазіраючы праз ветравое шкло, шафёр з
такой сілай сціснуў рулявое кола, што пабялелі
кісці рук.

— Ты добра ведаеш, адкуль я іду, — сказаў
Джоўд.

Шафёр маўчаў.
— Ведаеш, ці ж не так? — не сунімаўся

Джоўд.
— Ну ведаю... Праўдзівей, здагадваюся.

Толькі мяне гэта не тычыцца. Мне сваіх
клопатаў хапае. Што мне да таго? — адным



духам выпаліў шафёр. — Я ў чужыя справы не
лезу. — Ён змоўк, відаць, чакаючы адказу.
Пабялелыя рукі ўсё яшчэ моцна сціскалі
абаранак руля.

Праз акенца ў кабіну заляцеў конік,
апусціўся на прыборны шчыток і пачаў чысціць
крыльцы сваімі каленчатымі спружыністымі
ножкамі. Джоўд працягнуў руку, раздушыў
пальцамі цвёрдую, падобную на чэрап, галоўку
насякомага і выкінуў яго за акно, на вецер. Зноў
бязгучна засмяяўшыся, ён пацёр пальцамі, каб
сцерці з іх рэшткі раздушанага коніка.

— Памыляецеся, містэр, — сказаў ён. —
Нічога я хаваць не збіраюся. Так, я сядзеў у
Макалестары. Чатыры гады адседзеў. Адзежу
мне гэтую далі там перад выхадам. Пляваць
мне, няхай усе ведаюць. Цяпер я дадому іду, да
бацькі, на працу мне наймацца не трэба, дык
навошта адмоўчвацца?

Шафёр сказаў:
— Мяне гэта не тычыцца. У чужыя справы я

носа не соваю.
— Не соваеш? У цябе ж нос на восем міль

наперад вытыркнуўся. Ты мяне ім так абнюхаў,
як авечка капусту.

Шафёр насупіўся.
— Ты мяне не так зразумеў... — пачаў ён

вяла.
Джоўд засмяяўся:
— Ты хлопец што трэба — падвёз мяне. Ну,



адбыў я тэрмін. Дык што? Хочаш ведаць, за што
мне далі?

— Мяне гэта не тычыцца.
— Цябе нічога не тычыцца — ганяеш сваю

чортаву махіну ўзад і ўперад і больш ведаць
нічога не хочаш. А цяпер глянь — бачыш
палявую дарогу?

— Ну.
— Там я выйду. Ты, пэўна, у штаны

напусціў — так карціць даведацца, за што мяне
пасадзілі. Ну, не буду мучыць цябе. — Рокат
матора стаў глушэйшы, песенька шын паніжэла
тонам. Джоўд дастаў сваю бутэльку і зноў разок
прыклаўся да рыльца. Грузавік пад'ехаў да
грунтавой дарогі, якая пад прамым вуглом
адыходзіла ад шашы, і затармазіў. Джоўд вылез
і стаў каля акна кабіны. Выхлапная труба
ленавата выпускала свой шызаваты дымок.
Джоўд нахіліўся да шафёра. —
Чалавеказабойства, — скорагаворкай
прагаварыў ён. — Вось табе яшчэ адно доўгае
слова. А прасцей кажучы, забіў я чалавека.
Атрымаў сем гадоў. Мне скінулі да чатырох, бо
сядзеў я ціха, як мыш.

Шафёр правёў позіркам па твары Джоўда,
стараючыся запомніць яго рысы.

— Ні пра што такое я ў цябе не пытаўся, —
сказаў ён. — Мая справа старана.

— Можаш раззваніць па ўсіх забягалаўках,
адсюль і да самай Тэксалы. — Джоўд усміхнуўся:



— Ну, бывай, дружа! Хлопец ты неблагі. Толькі
памятай: хто пасядзеў у каталажцы, той здалёку
пачуе, куды вецер вее. Ты і рота яшчэ раскрыць
не паспеў, а мне было ўжо ўсё ясна. — Джоўд
пляснуў далонню па металічных дзверцах: —
Дзякуй, што падвёз. Бывай! — Ён павярнуўся і
пайшоў на палявую дарогу.

Хвіліну шафёр моўчкі глядзеў яму ўслед,
потым крыкнуў:

— Шчасліва!
Не азіраючыся, Джоўд памахаў рукой.

Матор зароў, заскрыгатала перадача, і вялікі
чырвоны аўтафургон скрануўся з месца.



РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ
Бетонную стужку шашы з бакоў абступала

густая высахлая трава з паніклым,
пераблытаным бадыллём, і каласкі і галоўкі яе
ашчацініліся асцюкамі і калючкамі: аўсюк —
каб учапіцца ў сабачую поўсць, лісахвост — каб
уплесціся ў конскую шчотку, канюшына — каб
ухапіцца сваімі шчацінкамі за авечую воўну; не
абуджанае яшчэ жыццё чакала, калі яго
рассеюць, разнясуць на ўсе бакі, кожнае семечка
было ўзброена адмысловым прыстасаваннем —
кручочкам ці парашуцікам, дроцікам ці
клубочкам з вострымі іголачкамі, і ўсё гэта
чакала якой-небудзь жывёліны ці ветру,
манжэтаў мужчынскіх штаноў ці падола
жаночай спадніцы, чакала бяздзейна, але
мабілізаваўшы ўсе свае сродкі, нерухома, але ў
поўнай гатоўнасці да вандроўкі.

Сонечныя промні падалі на траву і грэлі яе,
а ў цяні пад былінкамі варушыліся і снавалі
казюлькі — мурашкі і мурашыныя львы, што
ставілі ім пасткі; конікі, якія раз-пораз
выстрэльвалі ў паветра, бліснуўшы жаўтлявымі
крыльцамі; падобныя да маленечкіх армадзілаў
макрыцы ўпарта прабіраліся кудысьці на сваіх
незлічоных кволых ножках. А па траве ўсцяж
дарогі, міма палатна, паўзла, цягнучы выгнуты
купалам панцыр, балотная чарапаха — то ў



адзін бок паверне, то ў другі. Яе шурпатыя
лапы з жоўтымі кіпцямі разграбалі траву, не
ступалі па ёй, а прадзіраліся праз яе, цягнучы
на сабе грувасткі шчыт. Ячменнае зерне
саслізгвала па ім, варсістае насенне канюшыны
падала на яго і кацілася на зямлю. Цвёрдая
дзюба чарапахі была трохі разяўлена, халодныя
вочы насмешліва пазіралі наперад з-пад
арагавелых надброўных дугаў. За ёю цягнуўся
след — каляіна прымятай травы, наперадзе
ўзгоркам узвышаўся дарожны насып. Чарапаха
спынілася, высока задрала галаву, паміргала,
прыжмурыла вочы, зіркнула ўгору, потым уніз
і пачала ўзбірацца па адхоне. Кіпцюрастыя
пальцы пярэдніх лап выпрасталіся, але зямлі не
крануліся. Заднія ногі пачалі падпіхаць панцыр,
і ён зашоргаў па траве, потым па жвіры. Чым
круцейшы рабіўся насып, тым упарцей
працавала чарапаха. Заднія лапы коўзаліся,
зрываліся, падштурхоўваючы панцыр,
лускаватая галава вытыркнулася наперад на
ўсю даўжыню доўгай шыі. Панцыр памалу
падымаўся па адхоне, пакуль шлях яму не
перасек бетонны борцік шашы ў чатыры цалі
вышынёй. Заднія ногі, нібы незалежныя ад
тулава, падштурхнулі яго ўгору, да самага краю
бар'ера. Шыя выцягнулася, і чарапаха глянула
цераз борцік на шырокую цэментавую гладзь.
Тады пярэднія лапы, якімі яна ўпіралася ў
борцік, напружыліся, пасунуліся вышэй, і



панцыр паволі палез уверх і перадам лёг на
борцік. Тут чарапаха дала сабе адпачыць.
Чырвоная мурашка шмыгнула пад панцыр, пад
мяккае брушка, і раптам галава і ногі чарапахі
схаваліся і браніраваны хвост шуснуў убок, пад
свой шчыт. Чырвоную мурашку раздушыла
паміж брушкам і лапай. Пад панцырам
апынуўся і каласок аўсюка, змецены туды
пярэдняй лапай. Чарапаха доўга ляжала
нерухома, потым зноў высунулася галава на
доўгай шыі, і халодна-насмешлівыя старэчыя
вочы паглядзелі па баках, а з панцыра зноў
высунуліся лапы і хвост. Заднія ногі
заварушыліся, напружыліся, панцыр
пераваліўся цераз борцік, і пярэднія ногі павіслі
над палатном шашы. Але заднія
падштурхоўвалі панцыр усё далей і далей, і
нарэшце цэнтр цяжару перамясціўся, пярэдняя
частка тулава нырнула ўніз, кіпці заскрэблі па
бетоне, і чарапаха апынулася на насціле дарогі.
А на яе пярэдніх лапах, абвіўшыся вакол іх
сваёй бадылінай, засеў каласок аўсюка.

Цяпер ісці было лягчэй, і затэпалі ўсе
чатыры нагі, панцыр, пагойдваючыся, папоўз
наперад. Насустрач ехала адкрытая машына, за
рулём сядзела жанчына гадоў сарака. Яна
заўважыла чарапаху і крута збочыла ўправа,
шыны віскнулі, узвіхрыўся пыл. Пярэднія колы
на імгненне падскочылі ў паветра і адразу
апусціліся. Шыны зноў счапіліся з палатном



дарогі, і машына пайшла далей, толькі не так
хутка, як раней. Чарапаха схавалася ў панцыр,
але цяпер зноў высунулася з яго і пачала
паспешліва перабіраць нагамі, бо бетон быў
пякучы.

Наперадзе паказаўся невялічкі грузавічок, і,
пад'ехаўшы, шафёр убачыў чарапаху і скіраваў
проста на яе. Пярэдняя шына чыркнула па
самым краі панцыра, падкінула чарапаху ўгору,
як завостраны шпянёк, закруціла, як манету, і
чарапаха скацілася з шашы. А грузавічок зноў
вярнуўся на правы бок дарогі. Чарапаха доўга
ляжала на спіне, схаваўшыся ў панцыр.
Нарэшце высунуліся ногі, заварушыліся,
шукаючы апоры, каб перавярнуцца. Пярэднія
лапы намацалі абломак кварцу, панцыр пачаў
пераварочвацца і неўзабаве плёхнуўся на траву
купалам угору. Каласок аўсюка вываліўся, і тры
востраканечныя зернеткі ткнуліся ў зямлю.
Чарапаха папаўзла з насыпу і сваім ніжнім
шчытком прысыпала іх пяском. Потым
выбралася на палявую дарогу і, паторгваючыся,
пасунулася па ён, выворваючы панцырам
плыткі хвалісты равок у пыле. Старэчыя
насмешлівыя вочы глядзелі проста наперад,
арагавелая дзюба трохі разявілася, лапы з
жоўтымі кіпцямі раз-пораз слізгалі па пыле.



РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЁРТЫ
Калі Джоўд пачуў, што грузавік зрушыў з

месца і паехаў, набіраючы хуткасць, а дарога
перарывіста загула пад напорам гумавых шын,
ён спыніўся, павярнуўся і глядзеў яму ўслед,
пакуль машына не знікла з вачэй. Ён так і
застаўся стаяць, узіраючыся ў мігатлівае
блакітнае марыва. У задуменні выняў з кішэні
сваю пляшку, адкруціў металічны каўпачок,
асцярожна пацягнуў з рыльца, правёў у ім
языком і аблізаў губы, каб да канца адчуць смак
віскі.

Ён паспрабаваў прыгадаць: «Там нам
стрэўся афрыканец...», але далей ніяк не ішло.
Тады ён адвярнуўся ад шашы і паглядзеў на
дарогу, што пад прамым вуглом ішла ў поле.
Шчодра прыпякала сонца, аселы пыл ляжаў, не
патрывожаны ветрам. Каляіны на дарозе да
краёў засыпала пылам. Джоўд зрабіў некалькі
крокаў, і лёгкі, як мука, пыл заклубіўся перад
яго новымі жоўтымі чаравікамі, зацерушыў іх і
зрабіў шэрымі.

Ён нахіліўся, развязаў шнуркі і адзін за
другім зняў абодва чаравікі. З асалодай размяў
потныя ногі, пераступаючы імі ў гарачым пыле
і прасейваючы яго струменьчыкамі між
пальцаў, пакуль скура на ступнях, падсохшы, не
сцялася. Тады зняў пінжак, закруціў у яго



чаравікі і засунуў скрутак пад паху. Нарэшце ён
пакрочыў па дарозе, узнімаючы перад сабой
пыл, які потым слаўся нізкім воблачкам за яго
спінай.

З правага боку дарогі цягнулася агароджа
— дзве ніткі калючага дроту на вярбовых калах.
Слупкі былі крывыя, няроўна абрэзаныя. Калі
развіліна была на належнай вышыні, дрот
ляжаў на ёй, калі не — яго трымаў абвязаны
вакол слупка ржавы абрывак пакавальнага
дроту. За агароджай, паваленая ветрам, спёкай і
сухменню, ляжала кукуруза, і лісцевыя пазухі на
сцёблах былі даверху забітыя пылам.

Джоўд ішоў дарогай, і воблачка пылу
цягнулася па яго слядах. Крыху наперадзе ён
убачыў выпуклы панцыр чарапахі, якая
марудна паўзла па пыле, неяк рыўкамі
перастаўляючы няўклюдныя ногі. Джоўд
спыніўся — захацеў паглядзець на чарапаху, і
цень яго ўпаў на яе. Галава і ногі імгненна
схаваліся, кароткі тоўсты хвост шуснуў убок,
пад панцыр. Джоўд падняў чарапаху і
перавярнуў дагары нагамі. Спіна ў яе была
шаравата-карычневая, пад колер пылу, а ніжні
шчыток крэмава-жоўты, чысты і гладкі. Джоўд
вышэй падсунуў пад паху свой скрутак і правёў
пальцам па брушным шчытку, потым націснуў
на яго. Ён быў мякчэйшы за верхні. Чарапаха
высунула лускаватую галаву — намагалася
зірнуць уверх, на палец Джоўда, сутаргава



торгаючы нагамі. Яна намачыла Джоўду на
далонь, не перастаючы бездапаможна біцца ў
яго ў руках. Джоўд перавярнуў яе спінай угору і
ўкруціў у пінжак разам з чаравікамі. Ён
адчуваў, як яна валтузіцца там, тыцкаецца і
перабірае лапамі. Джоўд пайшоў далей,
прыспешыў крок, крыху заграбаючы мяккі пыл
пятамі.

Наперадзе, узбоч дарогі, чахлая, абсыпаная
пылам вярба адкідала на зямлю рабы цень. Яе
ўбогае, кволае вецце згіналася над дарогай,
рэдкая, чэзлая крона нагадвала аблезлую
курыцу. Джоўд абліваўся потам. Сіняя кашуля
пацямнела на спіне і пад пахамі. Ён насунуў
кепку на лоб, пацягнуўшы за брылёк, і той
перагнуўся пасярэдзіне, кардонная пракладка
зламалася — цяпер ужо кепка ніколі не будзе
выглядаць, як новая. Ногі неслі яго ўсё шпарчэй
да адзінокага дрэва. Ён ведаў — там будзе цень,
прынамсі, хоць палоска ценю ад ствала, бо
сонца прайшло ўжо зеніт. Гарачыя промні
апякалі патыліцу, у галаве злёгку шумела. Ён не
бачыў падножжа вярбы, бо яна расла ў
маленькай западзіне, вільгаць там не так хутка
высыхае, як на роўных месцах. Ён ішоў усё
хутчэй — спяшаўся ўцячы ад сонца, і нарэшце
пачаў спускацца па схіле. Раптам ён апасліва
запаволіў крок, бо палоска ценю была ўжо
кімсьці занятая. Прыхінуўшыся спінай да камля,
на зямлі сядзеў чалавек. Сагнутыя ў каленях



ногі ён склаў крыж-накрыж, і босая правая
ступня дасягала амаль галавы. Ён засяроджана
насвістваў мелодыю факстрота «Так, сэр, гэта
мой бэбі» і таму не чуў крокаў Джоўда.
Задраная ўгору ступня мерна адбівала такт.
Тэмп быў не танцавальны. Чалавек перастаў
свістаць і заспяваў тонкім кволым тэнарком:

Так, сэр, ён мой збавіцель,
Хрыс-тос мой збавіцель,
Хрыс-тос мой збавіцель, сэр.
Чорта, клянуся,
Я ўжо не баюся,
У мяне ёсць збавіцель цяпер.

Ён пачуў крокі Джоўда, толькі калі той
ступіў у рэдкі цень ад аблезлай кроны, перастаў
спяваць і павярнуў у яго бок галаву. Доўгая,
кашчавая, з туга нацягнутай скурай на твары,
яна сядзела на шыі, мускулістай і жылістай, як
бадыль сельдэрэю. Запаленыя, чырванаватыя
павекі прыкрывалі ад сонца вялікія, выпуклыя
вочы. Безвалосыя смуглыя шчокі льсніліся,
поўныя губы выдавалі не то насмешку, не то
пажадлівасць. Скура так шчыльна абцягвала яго
дзюбасты, касцісты нос, што прасвечвалі храсткі
пераносся. Ні на шчоках, ні на доўгім бледным
ілбе не было ніводнай кропелькі поту. Лоб у яго
быў ненатуральна высокі, з тонкімі блакітнымі
жылкамі на скронях. Не менш як палова твару



была над вачыма. Жорсткія сівыя валасы
распаліся няроўнымі пасмамі — відаць,
зачэсаныя пальцамі. На ім былі штаны-
камбінезон і сіняя кашуля. Баваўняная куртка з
меднымі гузікамі і карычневы, залаплены, у
тлустых плямах капялюш ляжалі на зямлі каля
яго. Шэрыя ад пылу парусінавыя туфлі на
гумавай падэшве валяліся паасобку там, дзе ён
іх скінуў з ног.

Чалавек доўга глядзеў на Джоўда. Сонечнае
святло глыбока пранікала ў яго карыя вочы і
запаліла ў зрэнках залатыя іскрынкі. Калі ён
падняў галаву, жгут мускулаў у яго на шыі яшчэ
больш наструніўся.

Джоўд моўчкі стаяў у дзіравым цяні. Ён
зняў кепку, выцер ёю спацелы твар і разам са
скручаным пінжаком кінуў на зямлю.

Не высоўваючыся з ценю, чалавек выцягнуў
ногі і зарыў пальцы ў пыл.

Джоўд сказаў:
— Фу! На дарозе пячэ, як у пекле.
Чалавек пільна паглядзеў на яго.
— Ці не Том гэта Джоўд, сынок старога

Тома?
— Ага, — сказаў Джоўд. — Ён самы. Дамоў

іду.
— Мяне ты, пэўна ж, не памятаеш, — сказаў

чалавек, і пухлыя губы яго скрывіліся ва
ўсмешцы, адкрыўшы вялікія конскія зубы. —
Ды дзе табе помніць. Ты толькі тое і рабіў, што



дзяўчатак за косы цягаў, замест таго каб мае
казані слухаць. А ў адной дзяўчынкі ўсё наравіў
коску з каранямі выдзерці, а слова святое міма
вушэй прапускаў. Ты, напэўна, забыўся, а я
памятаю. Давялося мне і цябе, і дзяўчо тое
далучыць да ласкі боскай. Абаіх у арашальнай
канаве ахрысціў. А ўжо ж адбіваліся як, вішчалі,
што тыя кацяняты.

Джоўд паглядзеў на яго зверху і раптам
засмяяўся:

— Дык ты ж прапаведнік! Вось ты хто —
наш прапаведнік! Мо толькі якую гадзіну назад
я пра цябе аднаму хлопцу расказваў.

— Былы прапаведнік, — спахмурнеў
чалавек. — Прападобны Джым Кейсі — з секты
«Неапальная купіна». Горла драў у славу
гасподню. І грэшнікаў-пакаянцаў ледзь што — у
канаву; наб'еш яе імі да краёў, так і глядзі,
патопяцца. Але цяпер я ўжо не той. — Ён
уздыхнуў. — Цяпер я проста Джым Кейсі. Няма
ў мяне тае адданасці богу. Усё ў галаву грэшныя
думкі лезуць... грэшныя, але, на мой погляд,
цвярозыя.

Джоўд сказаў:
— Калі ўжо што ў галаву палезе, тады і

задумаешся. Я не забыў цябе. Ты ў нас неблагія
маленні наладжваў. Памятаю, неяк раз ты
стойку зрабіў і так, на руках ходзячы, такую
пропаведзь закаціў! І завываў як апантаны. Маці
маёй ты быў больш за іншых па душы. А бабка,



дык тая казала, што дух з цябе божы так і б'е ў
нос. — Джоўд запусціў руку ў скрутак, намацаў
бутэльку і выняў з кішэні пінжака. Чарапаха
варухнула лапай, але Джоўд закруціў пінжак
тужэй. Потым адкруціў каўпачок з рыльца і
падаў бутэльку Джыму Кейсі. — Глынеш?

Кейсі ўзяў бутэльку і тужліва паглядзеў на
яе.

— Больш я ўжо не прапаведую, толькі
зрэдку. Цяпер у народзе няма ўжо таго духу
боскага, што быў раней. А горш за ўсё, што і ўва
мне яго ані кропелькі не засталося. Бывае,
праўда, калі-нікалі ўвойдзе ў цябе дух, ну і
склічаш людзей на маленне. А яшчэ, здараецца,
перад ядой богу малітву скажаш, калі да стала
хто запросіць. Але душу я цяпер ужо ў гэта не
ўкладаю. Проста просяць людзі, і я не
адмаўляюся.

Джоўд зноў выцер твар кепкай.
— Няўжо ты такі ўжо святоша, што ад віскі

адмаўляешся? — сказаў ён.
Кейсі глянуў на бутэльку, быццам толькі

што ўбачыў яе ў сваіх руках. Потым паднёс да
рота, перакуліў і зрабіў тры вялікія глыткі.

— Ну і пітво! — пахваліў ён.
— А ты як думаў? — сказаў Джоўд. — Не

самагон які — фабрычнае. Яму цэлы даляр
цана.

Перш чым аддаць бутэльку, Кейсі яшчэ раз
прыклаўся да рыльца.



— Так, сэр! — прамовіў ён. — Так, так, сэр!
Джоўд узяў з яго рук бутэльку і адпіў, з

далікатнасці не абцёршы рыльца рукавом.
Потым апусціўся на кукішкі і прыставіў
бутэльку да скручанага пінжака. Падабраў з
зямлі сухую галінку — каб запісваць ёю свае
думкі ў пыле. Змёў лісце ўбок, разраўняў
далонню чысты квадрацік і пачаў выводзіць на
ім рысачкі, куты і кружочкі.

— Даўнавата цябе не бачыў, — сказаў ён.
— А мяне ніхто не бачыў, — адказаў

прапаведнік. — Аднаго дня ўзяў і пайшоў ад іх,
цяпер усё больш сяджу адзін і сам з сабою
разважаю. Боскага духу я не страціў, толькі
цяпер ён нейкі іншы. Сумненні пачалі
адольваць.

Кейсі сеў крыху раўней спінай да ствала.
Вавёркай юркнула ў кішэню кашчавая рука і
выцягнула адтуль чорную, абкусаную з усіх
бакоў плітку тытуню. Ён старанна сцёр з яе
саламяную труху і іншае кішэннае смецце,
адкусіў кавалачак і засунуў за шчаку. Джоўд
адмоўна памахаў галінкай, калі Кейсі падаў яму
плітку. Чарапаха ў скрутку зноў пачала
валтузіцца. Кейсі паглядзеў на пінжак, які
варушыўся, нібы жывы.

— Што гэта там у цябе — курыца? Глядзі,
задыхнецца.

Джоўд тужэй скруціў пінжак.
— Чарапаха, — сказаў ён. — На дарозе



падабраў. Вялізная, як трактар. Браціку нясу.
Малыя любяць чарапах.

— Рана ці позна яны ўсе імі абзаводзяцца.
Але чарапаху пры сабе доўга не ўтрымаеш.
Торкаецца, тыцкаецца сюды-туды, пакуль не
знойдзе лаза, выберацца на волю, і шукай ветру
ў полі. Вось і я так. Няма таго, каб проста
разгарнуць Евангелле, што ляжыць пад рукой.
Не, усё круціш яго, гартаеш, шукаеш нечага —
адны шматкі застаюцца. Бывае, натхнюся боскім
духам, а што ўслаўляць, не ведаю. Прызначэнне
маё — весці людзей, але ж няма куды.

— А ты вадзі іх кругом і навокал, — сказаў
Джоўд. — Доўга не думай, штурхай іх у
арашальныя канавы. А свой розум мець
захочуць, скажы ім, што ў пякельным агні
гарэць будуць. На чорта табе ведаць, куды іх
весці? Проста вядзі, і справе канец.

Цень ад ствала вярбы падаўжэў. Джоўд з
радасцю перасеў у цень і зноў расчысціў і
разраўняў маленькі квадрацік пылу, каб,
крэслячы на ім сваім прутком, запісваць думкі.
Міма іх бегла па дарозе жоўтая калматая
аўчарка. Падкурчыўшы вялы хвост, нізка
звесіла галаву і высунула язык, з якога капала
сліна. Яна гучна, задышліва сапла. Джоўд
свіснуў, але аўчарка яшчэ ніжэй апусціла галаву
і пабегла трушком да толькі ёй адной вядомай
мэты.

— Вось бяжыць кудысьці, — сказаў крыху



закрануты за жывое Джоўд. — Пэўна, дадому.
Прапаведніка нічым нельга было адцягнуць

ад яго думак.
— Кудысьці бяжыць, — паўтарыў ён. —

Правільна — кудысьці кіруе. А я вось... куды
кіравацца, не ведаю. У мяне на маленнях людзі,
бывала, так наскачуцца, налямантуюцца,
нагарланяцца на славу боскую, што як нежывыя
падаюць на дол. Некаторых, каб прывесці ў
прытомнасць, даводзілася акунаць у канаву. А
пасля, ведаеш, што я рабіў? Пацягну якую-
небудзь дзеўку ў густую траву і лягу з ёю. І так
кожны раз пасля малення. А потым каяцца
пачынаю. Малюся-малюся, а карысці ніякай.
Другі раз зноў усе боскім духам прасякнемся, і я
зноў за сваё. Нарэшце зразумеў: дайшоў я да
краю — крыўлю душой перад богам. Хоць сам
таго не жадаю.

Джоўд усміхнуўся і, прасунуўшы кончык
языка між доўгіх зубоў, аблізнуў губы.

— Пасля такіх набажэнстваў самы раз у
кусты іх цягнуць, — зазначыў ён. — Па сабе
ведаю.

Кейсі ўсхвалявана падаўся наперад.
— Вось бачыш! — усклікнуў ён. — Я

нарэшце зразумеў гэта і задумаўся. — Ён мерна
махаў сваёй кашчавай рукой з вузлаватымі
пальцамі ў такт словам. — Вось як пачаў я
разважаць: я прасякся ласкай боскай, і паства
мая так прасяклася ёю — аж скача і нема



крычыць. А тут кажуць, што вадзіцца з
жанчынай — сатанінскае насланнё. Але ж чым
больш у жанчыне богам дараванай ласкі, тым
мацней яе цягне ў кусты. Дык вось я і падумаў:
як жа гэта так, чорт вазьмі... ох, прабач мне... як
жа сатана падбярэцца да жанчыны, калі дух
святы так і бруіцца з яе? Ужо ж тут, здаецца,
сатане, як ні хітруй, ні з якога боку не
падступіцца. А на справе выходзіць зусім іншае.
— Вочы ў Кейсі блішчалі ад хвалявання. Ён
паварушыў шчокамі і губамі і плюнуў. Плявок
пакаціўся па зямлі, абвалокся пылам і
ператварыўся ў шэры, цвёрды з выгляду
шарык. Прапаведнік выставіў наперад руку,
уставіў вочы на далонь, быццам на разгорнутую
кнігу. — Вось я які... — ціха прамовіў ён. — Вось
які я: у мяне ў руках чалавечыя душы, я
адказваю за іх і адчуваю, якая вялікая ляжыць на
мне адказнасць, а сам кожны раз пасля малення
кладуся з жанчынай. — Ён глянуў на Джоўда.
На твары ў яго была разгубленасць. У вачах —
заклік аб дапамозе.

Джоўд старанна вывеў галінкай у пыле
жаночы торс — грудзі, клубы, таз.

— Прапаведнікам я ніколі не быў, — сказаў
ён, — таму не зяваў, калі што ў рукі плыло. І
рознымі думкамі галаву сабе не забіваў —
падвернецца што дзе калі, і я сам не свой ад
радасці.

— Ну ясна, ты ж не прапаведнік, —



упіраўся Кейсі. — Табе дзеўка — проста дзеўка.
Што табе да яе. А мне жанчына — сасуд
свяшчэнны. Я ратаваў іхнія душы. І вось,
узяўшы на сябе такую адказнасць, я спачатку
ўсяляў у іх дух святы, а потым цягаў іх у кусты.

— Можа, і мне не пашкодзіла б зрабіцца
прапаведнікам, — уголас падумаў Джоўд. Ён
дастаў з кішэні тытунь і паперу, скруціў
цыгарку. Запаліў яе і скрозь дым пакасіўся на
субяседніка. — Даўно ўжо я без жанчыны.
Давядзецца наганяць.

Кейсі гаварыў далей:
— Я давёў сябе да таго, што начамі не спаў.

Ідзеш на пропаведзь і зарок сабе даеш: «Сёння,
далібог, не буду». Але яшчэ не дагаварыўшы,
ужо ведаю — буду.

— Ажаніцца табе трэба, — сказаў Джоўд. —
У нас жыў адзін прапаведнік з жонкай. Егавісты.
Наверсе ў нас спалі. На маленне народ
прыходзіў да іх у гумно. А мы, дзеці,
падслухоўвалі, як жонцы ад яго даставалася
пасля кожнага вячэрняга малення.

— Добра, што ты мне гэта сказаў, —
ажывіўся Кейсі. — А то я думаў, што я адзін быў
такі... Нарэшце не вытрымаў, кінуў усё і
пайшоў. З тае пары ў мяне толькі адно ў галаве.
— Ён падцягнуў калені да падбародка і пачаў
выкалупваць гразь між пальцаў ног. — І вось
спытаўся я ў самога сябе: «Што цябе мучыць?
Юрлівы сверб?» І сам адказваю: «Не, не сверб, а



тое, што ўсё гэта грэх». І зноў пытаюся: «Як жа
гэта так? Чалавек, поўны вялікай павагі да бога,
павінен, здавалася б, як мул, упірацца, каб не
ступіць на грэшны шлях, дык жа ж не — яму
карціць хутчэй штаны расшпіліць». — Ён мерна
паляпаў двума пальцамі па далоні, быццам
акуратна кладучы на яе словы радком. — Кажу
я сабе: «Можа, ва ўсім гэтым няма ніякага грэху?
Можа, людзі і павінны быць такімі? Можа,
дарэмна мы мардуем сябе, выганяючы д'ябла?» І
згадаў я, як некаторыя сёстры сцябаюць сябе
метровымі абрыўкамі правадоў. І падумаў:
можа, ім гэта прыемна, можа, і мне прыемна
сябе мучыць? Я ляжаў тады пад дрэвам, думаў,
думаў ды заснуў. Прачынаюся, гляджу — ноч,
апраметная цемра. Недзе паблізу скуголіць
каёт. І раптам само сабой так голасна ў мяне
вырвалася: «К чорту ўсё! Ніякага грэху на свеце
няма, няма і праведнасці. Ёсць толькі тое, што
людзі робяць. Адно без другога не існуе. У
людзей некаторыя справы добрыя, некаторыя
нядобрыя, вось і ўсё, і то з якога яшчэ боку на
гэта паглядзець». — Кейсі змоўк і адарваў вочы
ад далоні, на якой ён нібы раскладаў словы.

Джоўд слухаў прапаведніка з усмешкай, але
позірк яго быў востры і ўважлівы.

— Ты сваю веру ўсю ператрос, — сказаў ён.
— З усіх бакоў абсмактаў.

Кейсі зноў загаварыў, і ў голасе яго гучалі
боль і разгубленасць.


