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ЧАСТКА ПЕРШАЯ

0.

Учора і заўтра — гэта памяць і праўда.
Сёньня — іхняе злучво.
Розьніца паміж памяцьцю і праўдай — розьніца паміж

учарашнім і заўтрашнім адкрыцьцём.
Альбо розьніца паміж лірыкай і матэматыкай.
Альбо розьніца паміж нараджэньнем: стагоддзе таму ў

сямейнай радасьці ці дзесяцігоддзе назад — у гонары нацыі.
Альбо розьніца паміж першым крокам: па глінянай

падлозе да матчынай рукі ці па сучаснасьці ў вечнасьць.
Альбо розьніца паміж хадой: напрамкі — і па крузе.
Альбо розьніца паміж сьмерцю: сёньняшняй — і

заўтрашняй.
Калі да праўды дадаць памяць — атрымаецца ісьціна.
Калі ад праўды адняць памяць — будзе хлусьня.
Калі ад памяці адняць праўду — будзе жыцьцё.
Жыццё ад памяці да праўды і ёсьць сёньняшні шлях ад

учора да заўтра.

1.

Хата стаяла большасьцю вокнаў да вуліцы. Зробленая са
звонкіх бярвёнаў, яна добра трымала цяпло зімой, а
прахалоду — летам. Пакоі ў хаце па дзялілі ад печы: з тога
боку, дзе страшна раскрываўся чорны ад сажы рот, што хаваў
цэлыя бярэмі дроў, і чыгуны, і патэльню, — была кухня; аб -
шмальцаваныя нагавіцамі й валёнкамі два бакі печы глядзелі



на спальню, трэці бок, выбелены больш старанна, атрымала
«заля».

Вечарамі, калі на вуліцы пасьвістваў марозны вецер, ён
любіў сьцішыцца ў запечку, каля коміна, накласьці на чарэн,
каб не было мулка, старых апранах і цікаваць зьверху за тым,
што робіць бацька: ці падшывае ў скупым сьвятле газоўкі
кажух, ці выразае адной рукой (другая, пашкоджаная, была
бяз пальцаў) лыжку… А яшчэ любіў марыць, і мары тыя
зазвычай былі летнія — бо зіма моцна надакучвала. Канешне,
калі б у яго былі такія валёнкі, як у фельчаравых сыноў, ды
ўцеплены вацінай палітончык — ён бы не сумаваў: за
агародамі, там, дзе намятала найболей сьнегу, такая горка!
Старэйшыя хлопцы аблівалі яе вадой, і па лёдзе,
разагнаўшыся, можна было сунуцца ажно да самай рэчкі!
Толькі ж дзе на ўсіх іх — чатырох — набрацца тых валёнак ды
палітончыкаў…

Як малодшаму, яму даводзілася саступаць «чаргу» на
вопратку — і сястры Тасі, і братам. Напачатку, праўда,
спрабаваў плакаць, ды маці не сьпяшала са шкадаваньнямі:
няма чаго па марозе гарцаць, ляжы на печы — здаравей
будзеш. І зімой ён часьцей сябраваў з печкай (так —
памяншальна-ласкава — звалі яе ў хаце ўсе дзеці, хоць
насамрэч печ была — асабліва для яго — вялікай, і без
табурэткі ён ня мог узьлезьці нават да прыпечка. Здаралася,
нават падаў. Аднаго разу і моцна «праверыў» падлогу ілбом.

Маці клала на печ то мяшэчак з гарбузікамі, то сушаныя
яблыкі, і тады, гледзячы зьверху ў напаўзамерзлае вакно,
зімовыя гадзіны цягнуліся ня так марудна.

І ён летуценіў пра цяплынь, калі нарэшце дазволяць
плёскацца ў рэчцы, калі застанецца начаваць у дзеда Янкі,



будзе «пасьвіць» ягоныя пчолы, за што, канечне ж, атрымае
кус мядовых сотаў…

Дзед Янка Гайдуковіч, матчын бацька, жыў у маленькай
— на пяць-шэсьць хатак — вёсцы Язы паміж Варанцом і
Шабанамі. Затое прасторы было ў той вёсцы яшчэ болей, чым
у іхніх Агародніках: хаты месьціліся зводдаль адна ад адной, і
дзедава сяліба стаяла нібыта ў асобным засьценку. На ўзгорку
— сад, вульлі. Зямлі Язаўцы мелі небагата, затое кожны
валодаў «надзелам» возера Доўжа — маглі лавіць там рыбу
хоць сеткамі.

Было ў дзеда Янкі, акрамя маці (старэйшай дачкі, якая
пакуль адна выйшла замуж), яшчэ чацьвёра дачок. (Адзіны
сын, якога на апошнія грошы здолелі вывучыць, захварэў на
сухоты і памёр у далёкім Пецярбурзе.) Яны любілі
малодшага пляменьніка і хоць на тыдні ахвоціліся пакідаць
яго ў сябе. Прышкадоўвала малодшага ўнука і бабця. І
Уладзіку было з імі цікава, асабліва калі тыя браліся ткаць або
вязаць сеткі. Праўда, не сумаваў у Вязах і з дзедам — калі той
браў у лес.

З маладосьці дзед Янка — лясьнік. У яго ёсьць нават
стрэльба, толькі — як не хацелася Уладзіку — у лес яе ня
браў, — так і вісела ў хаце над ложкам. З сабою дзед зваў
Цяву — невялікага сабаку, якога шчанюком выпрасілі ў
панскім двары. «Карысьці, праўда, ад цябе ніякай, —
усьміхаўся дзед, — Аднак жа весялей». Ні ўкусіць каго Цява
ня мог, ні нават гаўкнуць. Адно калі бачыў чужога чалавека
— бег да парога і стукацеў лапамі ў дзьверы.

Яшчэ ў дзеда на левай руцэ не было частачкі сярэдняга
пальца. Дзе дзелася — пра тое не хацеў гаварыць. І Уладзік
прыдумляў сваё: ці мядзьведзь, ці воўк адкусілі. Насамрэч, як



потым даведаўся, усё было яшчэ страшней: дзед ішоў лесам,
за поясам — сякера; раптам якраз перад ім штось каляровае
мільгатнула каля дупла; дзед — руку (левую) у дупло, як
штось за палец і цапнула; з перапуду пацягнуў руку — а на
пальцы нейкая пачвара вісіць, крыламі лапаціць… Дзед за
сякеру, пачвару на пень ды па шыі тому страхоцьцю… Толькі
крышку не пацэліў — і на пні частку свайго пальца і пакінуў.
А потым, ачуняўшы, распазнаў у тым страхоцьці звычайную
жаўну…

Дзед Янка быў добрым і стрыманым чалавекам. Толькі
аднаго разу Уладзік бачыў яго ўсхвалявана-злосным. Ужо і
паснулі ўсе, як нечакана Цява застукаў у дзьверы. На гэта
адразу не зважалі: можа, зьмёрз, у хату просіцца (а якраз
бралася на халады, падыходзіла Піліпаўка). Аднак Цява, як
яго не акрыквалі, не сунімаўся. І тады дзед вызірнуў у вакно.

— А божа ж мой! — толькі й вымавіў. Скочыў да ложка,
усунуў у стрэльбу набой і ўжо ад дзьвярэй: — Дабудзі
малога, каб не спалохаўся…

А праз хвілю — стрэліў.
У садзе, у невялікім сьвіране, што быў непадалёк ад хаты,

але праз дарогу-вуліцу, стаялі чатыры скрыні (іх звалі
кубламі), куды дочкі складвалі свой пасаг. А тае начы злодзеі
падагналі да сьвірана дзьве фурманкі і пачалі выносіць
кублы. Напалохаліся нечаканага стрэлу, пакідалі і калёсы, і
коней…

Цяву запаважалі яшчэ болей.
Любіў Уладзік і свайго другога дзеда Хведара, бацькавага

бацьку, які нарадзіўся і жыў у Манькавічах, крыху на поўнач
ад Агароднікаў, каля Гарэлага балота. Часта слухаў ягоныя
аповеды пра свайго бацьку Якуба — Уладзікавага прадзеда.



Прадзед быў хоць і не вучоным, ды ведаў назву кожнай зоркі:
Коўш, Сітцо, Алень… Бездакорна вызначаў час, калі што
сеяць ці садзіць: «Трэба ўжо кідаць у зямлю (тое і тое), бо на
дубе ліст стаў, як заечае вуха»…

Прадзед меў здароўе асілка. Неяк з суседзьмі ехаў з
Мядзела, з кірмашу. На паўдарозе — карчма. Зайшлі
пагрэцца, па чарцы паспытаць. Якуб сеў за стол, прыхінуўся
да сьцяны — а прасьценак і вываліўся. Карчмар узьняў хай:

— Плаці за рамонт!
— І ня думаю… У цябе не карчма, а развалюха, то мне

табе новую збудаваць?! Прыедзь да мяне і паспрабуй
прасьценак вываліць…

А яшчэ, расказвалі, загразла аднаго разу на балоце ягоная
кабыла. Добрыя людзі пачалі цягаць ламачча, жэрдкі. А
прадзед спакойна:

— Чакайце-чакайце, дзеткі… — і пад кабылу, узваліў яе
пярэднія ногі сабе на плечы — і вывалак на сухадольле…

Прадзед кеміў і ў «архітэктуры»: збудаваў так сваю
сядзібу, што… пажар да яе ня мог падступіцца. Суседзі
думалі, што ў Якуба ў хаце — цудадзейны абраз, і ў час
новага пажару абносілі яго вакол вёскі, аднак агонь не суняўся.
Прадзед тады навучыў свайму сакрэту і аднавяскоўцаў: усе
надворныя будынкі трэба аддзяляць ад вуліцы садам, і хату
таксама ў садзе ставіць — тады агню скрозь яго дабрацца
цяжэй…

Якуб пражыў сто тры гады і перад сьмерцю асьлеп.
Памыўся ў лазьні, «Не хачу жыць дармаедам, бо працаваць
больш не магу», — сказаў зьніякавеламу сыну-адзінцу
Хведару, апрануўся ў чыстае, лёг у ложак — і перастаў і
есьці, і піць. Як ня ўкленчвалі перад ім — нават вады ані



кроплі ня ўзяў. На трэція суткі памёр. Пахавалі яго на
ўскрайку Агароднікаў, пры так званым Пральлі (непадалёк
бабы «пралі» бялізну). На Манькаўскіх могілках пахаваць не
дазволіў поп, — назваў яго самагубцам. Хведар паставіў над
бацькавай магілай высокі дубовы крыж. І застаўся гаспадарыць
адзін на валоцы зямлі.

Цяпер, праўда, дзед Хведар таксама стары і нямоглы.
Калі Уладзік яшчэ ляжаў у «люльцы», конь выцяў дзеда
капытом пад самае сэрца, — і з кожным годам дзед слабеў.
Аднак не стамляўся расказваць цікавыя казкі, а таксама ня
менш цікавыя, хоць крыху і незразумелыя, аповеды, якія заве
нейкімі «георгікамі». (Толькі праз гадоў пяць-сем Уладзя
дазнаўся, што гэта дзед ператлумачваў на свой капыл цэлыя
разьдзелы з прачытаных у арыгінале «Георгікаў» Вергілія.
Дзед добра ведаў латынь, а паспрыяў яму ў тым пан Юстын
Палівода, які прагуляў сваё багацьце, разышоўся з жонкай — і
якога прытуліў у сваёй хаце прадзед Якуб.)

А яшчэ дзед Хведар умеў гаварыць з бусламі. На старым
клёне каля яго сядзібы жыла сям’я бацяноў (так у іхняй
мясцовасьці звалі буслоў). Калі раставаў сьнег і сонца ўсур’ёз
пачынала налечваць-грэць зямлю, — наставаў для Уладзі
вельмі адказны час: пільнаваць прылёт буслоў. І лета
пачыналася для яго якраз ад гэтага прылёту.

Зазвычай дзед поркаўся на гумнішчы, старэйшым братам
таксама хапала сваіх заняткаў, а ён гадзінамі праглядваў
лёгкія вясновыя аблачынкі, і як толькі заўважаў над вёскай
белых птахаў — вопцасам нёсься да дзеда:

— Бацяны! Дзеда, бацяны ляцяць!..
Дзед усьміхаўся, кідаў сваю работу і разам з унукам, па-

сур’ёзнаму ўзьнімаючы свае густыя бровы, ішоў да клёна.



Чакаў, пакуль бусьліная пара, павольна-велічна
пакружляўшы над сядзібай, нарэшце стане на гняздо, і
пачынаў — найперш да гаспадара:

— Дзень добры, боця!
А бусел, нібыта зразумеўшы, у адказ ляскатаў дзюбай:
— Та-та-та-та…
Дзед жа:
— То дзе ж ты лётаў, што бачыў?
Бусел зноў:
— Кла-кла-кла-кла…
— Ну то добра, пажыві і ў нас. Ніхто цябе і тут ня

скрыўдзіць.
— Кта-кта-кта-кта…
— Вось чуеш, унучак, боця дзякуе нам за сустрэчу…
І ня толькі пра буслоў марылася на печы Уладзіку.

Доўгімі вечарамі ён уяўляў, як крыху падрасьце — і бацька
пачне браць яго лавіць рыбу, як і ён будзе цягнуць да берага
шырокую сетку, як цёплая вада лагодна казытацьме яго, як
залюструюцца на вазёрнай роўнядзі сонцавы ўсьмешкі, як
здалёк будуць назіраць за ім маці з сястрой — і шаптацца…

…Ён прачнуўся і вызірнуў з запечка на кухню. Аказалася,
гэта і насамрэч ціха, каб не пабудзіць братоў і малодшае
немаўля (якое мерна сапела ў падвешанай да столі люльцы),
перашэптваліся пра штось сястра з маці.

Была нядзеля, бо ў хаце — аніякай стукатні. Маці пякла
грэцкія бліны, а сястра дапамагала ёй.

— Мамка! Дай блінка! — узрадаваўся ён.
— Цішэй, рана яшчэ. Хату пабудзіш… Ды й напачатку

трэба памыцца, змовіць пацеры, а тады ўжо — за бліны.
— Я ж ня ведаю пацераў…



— А бяз іх нічога ня будзе. Прыдумай.
Матчын голас падаўся яму вельмі сур’ёзным. Ён павольна

зьлез з печы, сеў за стол, прыгладзіў чуб (усё астатняе бацька
выстрыг), і нечакана для маці загаварыў:

…Ты — наш Бог.
Твая і хата,
твая і печ.
Але ж мама — наша.
Мама ўчыняла бліны,
мама пякла бліны.
То і бліны — нашы…*

— Усё, змовіў, давай бліна, — скончыў ён свае «пацеры»,
і расчуленая маці паклала перад чатырохгадовым «паэтам»
пахкі, змазаны маслам блін — яго першы ганарар.

Ад самага нараджэньня наканоўваўся яму лёс біблейскага
Маісея… У першым ліпені стагоддзя пабачыўшы сьвет і
паспытаўшы матчынага малака, ён ціхенька ляжаў у калысцы.
Лета выдалася сухім, сьпякотным.

«Трэба жыта жаць, — турбавалася маці. — Вазьму Ўладку
з сабой у поле, пакладу ў бабку, пад снапы. І прахалода, і ад
мяне блізка…» І ўжо ўкруціла малога, і з хаты выйшла, як
каля брамкі яе перастрэлі старэйшы сын Ваня, два
фельчаравы і тры крамнікавы хлопцы: валаклі вялікія
драўляныя начоўкі.

Маці расчулілася:
— Дзякуй, хлопчыкі. Але ж у нас ужо ёсьць балейка, каб

купаць Уладзьку…
— Не, у гэтых начоўках мы панясём яго на млын, —



прабурчэў Ваня.
— На які млын? Навошта?
— А пусьцім па рэчцы… Каб ня плакаў тут, спаць ноччу

не перашкаджаў!
Адпытлявала тады маці сына за дурныя думкі, а сама

яшчэ доўга і ўспомніць пра тое баялася: вазьмі тады пакінь на
колькі гадзін малога ў хаце (як часта рабіла раней), хлопцы і
зьнесьлі б малога на рэчку…

«Выцягнены з вады» — гэта ў перакладзе азначае слова
Маісей. Калісь, выконваючы волю егіпецкага фараона, яго
пакінулі на рэчцы ў абсмоленым кошыку. Выратавала Маісея
фараонава дачка, якая прыйшла да вады мыцца… Фараонаў у
іхніх прымядзельскіх краях не было спакон веку, і
выратоўваць малога давялося маці…

Сьмерць цікавала за ім яшчэ з малалецтва. Аднаго разу
нават апусьціла на яго… сваю сякеру. Маці адтапіла малако і
павесіла клінок з творагам на тапарышча — каб сьцякала ў
вядзерца сыроватка (сякера ляжала на лаве і служыла
адвесам). Калі маці выйшла з хаты, яму закарцела ўзьлезьці
на тую лаву… Клінок з творагам зваліўся ў вядро, а сякера,
падаючы, дзюбнула сваім лязом па ягоным дасьціпным носе.

Плач, кроў! Маці кінулася з малым да вясковага
фельчара, балазе той жыў праз вуліцу. Фельчар і прышыў
падсечаны нос, аднак яшчэ болей прыстрашыў:

— Гэта нічога, зарасьце. А магла б, ня дай Бог, сякера па
ілбе ці воку секануць…

Рана загаілася хутка, нават рубца не засталося, вось толькі
фельчаравы хлопцы пачалі зваць яго Прышываны Нос. Ды тое
нічога: ад мянушкі шкоды было менш, чым ад сякеры.

А яшчэ ён помніць іншы сполах — люты, сьмяротны, па



ўсёй вёсцы які разыходзіўся.
Завітаў неяк у вёску падарожны: стары, худы, у

страшным рызьзі. Абступілі яго дзядзькі: «Што ў сьвеце
чуваць?», — пытаюць.

— Кепскае чуваць, — адказвае той. — Скора зьявіцца на
небе Боскі анёл і будзе трубіць у трубу, каб паклікаць на суд
усіх жывых і нябожчыкаў. Магілы паадкрываюцца, і будзе
канец сьвету…

Прачулі пра гэта, канечне ж, і дзеці. І, як на тое, праз
некалькі дзён над Агароднікамі — аграмадны шар, пад ім —
драўляны кош, а з каша тоўстая вяроўка ажно да зямлі, як
хвост, цягнецца, нейкая постаць з каша вызірвае і ў трубу
трубіць…

Кінуліся ўсе па хатах, павыносілі абразы. Страхата, крыкі
жудасныя. І яму тады здалося, што зямля задрыжэла пад
нагамі — вось-вось хату праглыне, а сонца нават сьвяціць
слабей пачало…

Памаліліся адчайна вяскоўцы — і нябесная здань
адплыла, — за поле, пад Манькавічы, да Гарэлага балота. Там
было ўрочышча. Пасьвячы колісь коней, малыя ўпалілі ў тым
балоце торф, і зімой і летам дыміла яно, а затым у выгарыну
абвалілася і зямля, і дрэвы. Толькі чорныя макаўкі тырчэлі
цяпер над Гарэлым балотам.

За адну з іх і зачапілася вяроўчына з паветранага шара.
Па ёй зьлезьлі двое «анёлаў» і пашыбавалі назад да
Агароднікаў. А там — багамольле.

Адзін з «анёлаў» пачаў так лаяцца, як у вёсцы аніводзін
мужчына ня чуў.

Аказалася, што з Ковенскай крэпасьці вайскоўцы пусьцілі
паветраны шар — аэрастат. А ў ім нешта папсавалася, і



«аэранаўты» — каб уратавацца — пачалі зваць на дапамогу
вяскоўцаў. А каб лепей чутно было — у трубу дудзелі.
Толькі ж адкуль тым вяскоўцам ведаць было пра тыя
аэрастаты…

Біблейскі Маісей пачынаў сваю працу пастухом авечак.
Авечак бацькі Уладзі не трымалі, аднак і ён паспытаў
пастухоўскага хлеба: пасьля дзедавых пчол пачаў пільнаваць
на выгане гусей, а як споўнілася шэсьць гадоў, яму — росламу
і не па часе дужаму — даверылі пасьвіць і статак кароў.

Вясковы выган стаў кепскім, заместа травы ўскоквалі
калючкі, і бацька арэндаваў пасеку ля Доўжы. Гаспадары
пасекі жылі далекавата ад возера, і «пашу» — траву паміж
шыхтамі вульляў — не скарыстоўвалі. Вось і пусьцілі туды
іхніх кароў, і плату невялікую запрасілі: калі-нікалі масла ды
сыроў.

Ад хаты да пасекі — тры вярсты лесам. Уладзя браў яды
на цэлы дзень і вяртаўся з каровамі толькі вечарам. У абед
падганяў іх да возера, туды прыходзіла маці з даёнкамі.
Адносіць малако дапамагалі старэйшыя браты.

За вёскай шапацела ў чаратах Мядзелка. Яна апаясвала
два палеткі. Паплавы па абодва берагі належалі вяскоўцам. За
тыя паплавы колісь вялася сапраўдная бойка. Гэта былі
добрыя сенажаці, а –да ўсяго — з іх лацьвей дабіраліся
вяскоўцы да панскага лесу.

І аднаго разу адміністратар абвесьціў пра тое, што
паплавы яшчэ здаўна належалі князю, а таму наўзамен іх
адводзіцца зямля Залатухі — багністы дзірван у лесе.

Сабраўшы грошай, вяскоўцы выправілі пасланца да
віленскага адваката. Аднак той не пакінуў аніякай надзеі:
«Ваш жа князь — у былым царскі міністр…»



Не зважаючы на грозьбы, вяскоўцы зноў пачалі касіць
паплавы, сушыць сена. Вазіць жа яго давялося ў гумны княскія
— пад прымусам салдатаў.

А як ноччу салдаты паўпіваліся (у князя быў свой
бровар), ускочыў на княскія гумны, стайні і пуні чырвоны
певень…

Панаехала нараніцу жандараў, але вяскоўцы ў адзін голас
аднекваліся-апраўдваліся:

— То ж п’яныя салдаты да пажару давялі…
Панскі лес, дзе і спала балота Залатуха, пачынаўся за

рэчкай ад левага поплава. У лес той Уладзя бегаў толькі
аднойчы, ды й то з братамі. Лес багаты, гонкі, і маніў ён ня
менш, чым рэчка, асабліва калі ўзлазіў на дзедаў клён з
бусьлянкай — з вышыні рэчка паказвалася адным сваім бокам,
ды і то закрытым трысьцём, а вось лес… Лес уражваў веліччу,
прасторам. Нібыта зялёнае лісьцёвае мора зьбіралася вось-вось
сьцячы нізкім поплавам у рэчку, заліць і затапіць усё наў -
кол…

Яму тады здавалася, што лепш, чым з дзедавага клёна,
разглядзець ваколіцу немагчыма. Аднак, як выявілася
(праўда, толькі праз пяць гадоў), можна было — і нашмат
лепш!

Здарылася тое ў вайну. У Агароднікі заехаў конны
нямецкі дазор: з доўгімі пікамі, у зіхоткіх шлемах са
сьмешнымі дзюбкамі-пікамі зьверху. Сьпешыліся, пайшлі ў
Лідчыкаву хату — стаяла скрай вёскі, на ўзвышку. А адзін,
маладзейшы, сьцярожка палез на страху і пачаў у бінокль
азіраць манькаўскую дарогу, Калееўскае поле, лес. І якраз
Уладзя з малодшым братам Язэпам сунуліся чагось паўз тую
хату — і заглядзеліся на немца.



— Лезьце сюды, — запрасіў той па-нямецку.
— Нямецкую Уладзя тады пачаў ужо вывучаць і крыху

разумеў, ды і скласьці тое-сёе мог.
— А што вам трэба? — насьцярожыўся.
— О, вундэркінд! — усьміхнуўся немец. — Лезь, ня

бойся!
Пэўна ж, Уладзю карцела ўзьлезьці на страху, але і

немца пабойваўся, ды і самога Лідчыка — можа і вушы за тое
нацягаць… Аднак цікавасьць перамагла, ды і не па сваёй жа
волі… Заве вунь…

Адвёў ён Язэпа за плот, а сам паволі па вянках бярвёнаў і
ўзьлез на страху.

Немец бліжэй падзывае — і бінокль, не зьнімаючы
раменьчыка з шыі, прапаноўвае…

Душа Уладзева так і зайграла, калі зірнуў у зіхоткія
лінзы… Адразу перад вачыма — як рукой працягнуць —
выскачылі арэшыны, якімі пачынаўся лес. Кожны лісьцік
відзён!

«Так і з печы грыбы зьбіраць можна», — падумалася.
Адвёў бінокль — рэчка і млын на ёй, пад узгоркам —
таямніча-страшнае, але й прыгожа-дзіўнае Рудакоўскае
возера, за млынам — Доўжа люструецца, а за ім іншыя вазёры
выблісквалі: Глодава, якое злучалася з Доўжай пратокай,
Задзеўскае (гэта ж ужо амаль пад Паставы), а недзе там, далей
па Мядзелцы, губляліся Кавалькі, Думбля, Ксяндзоўскае,
Мажэйскае, — цэлая вязанка вазёраў…

«А чаму ў нас столькі вазёраў, а недзе, пішуць, іх зусім
няма?», — спытаў ён неяк у бацькі. Той зірнуў сур’ёзна,
пачухаў патыліцу:

«Пэўна, Бог больш нашу зямлю любіць. Бо возера — гэта



ж ня толькі прыгажосьць, але і багацьце».
«А вазёры і да нас былі?»
«Былі… Яшчэ і тады, калі на гэтай зямлі і людзі не жылі».
«То навошта ж іх Бог так рана даваў? А раптам людзі не

знайшлі б іх у нашых лясах?»
І тады дапамагала маці:
«Бачыш, якое неба над намі чыстае? Вазёры яшчэ і дзеля

таго, каб неба ў іх ранкам магло памыцца…»
…Ён доўга б тады разглядваў у бінокль ваколіцу, калі б

не прынесла ліха глухога Нямакалі (так празвалі ў вёсцы
старога Укашчыка, — дзе трэба і дзе ня трэба ўсоўваў ён сваё
«няма калі»). Прыклэпаў ён да Лідчыкавага суседа-ўдаўца
казака. Раз паклікаў з вуліцы, другі. Той не адзываецца. І тады
яшчэ мацней:

— Казак! Ка-за-а-а-к, ці чуеш?! Няма калі мне тут
чакаць…

А немца як варам аблілі. Выхапіў бінокль — і кумільгом
са страхі.

— Казакен… Казакен! — ускочыў у Лідчыкаву хату. А
праз хвілю, скочыўшы на коней, дазор — думаючы, што да
вёскі падступаюць казакі — зьнік.

Назаўтра праз Агароднікі і насамрэч прайшоў эскадрон
данскіх казакоў, аднак такіх бінокляў у іх ужо не было…

2.

Ён адчуўся дарослым, калі аднойчы з бацькам заводзілі
брэдзень-трайнік — ціха, каб не палохаць рыбу, якая, як
думалася, у той час ужо спала (а лавілі зьвечара і ледзь не да
ночы), расстаўлялі трайніковы «крылы» і, сунучы да
затончыка, паволі злучалі іх… А на плячах цяжэлі і цяжэлі



торбы — з лінямі, язямі, акунямі…
Ці, можа, «падрос» ён той раніцай, калі дзед Хведар

асадзіў адмыслова для яго коску-шасьцёрку — і дазволіў
прайсьці пракос. Якой цяжкай не здавалася тады каса — не
скараўся, не паказваў сваёй стомленасьці, забег і ў другі
пракос, а калі ўжо моцна пачаў грывіць, дзед прапанаваў
адпачыць, пахваліў і ўшпіліў сваё: «І баран бы касіў, калі б
хто касу насіў»…

Аднак сталеньне ягонае пачалося ня з тых рыбарства ды
касарства, а з першай закаханасьці…

У тое лета лёс намераў яму восем гадоў. Міленка была
прыгожай і добрай. Вучылася ажно ў Вільні, у епархіяльным
вучылішчы, а на вакацыях была дома і сябравала з ягонай
сястрой Тасяй. Калі ён вечарам гнаў з пасекі кароў — заўсёды
заўважала, клікала да сябе ў сад «лётаць на гігантах». І ён
ахвотна згаджаўся, заліхвацка раскручваў за ляйчыну (з су -
працьлеглага боку сядзела Міленка) прымацаванае да
высокага слупа кола, падскокваў — і яны абодва на якую
хвілю ўзьляталі ледзь не да самых яблыневых шатаў, радасна
пішчалі; вецер абцягваў яе тонкую сукенку, раскрываў
незагарэлыя каленкі; яна сьмяялася, гарэзіла, шчокі прыгожа
ружавелі, а па сьціснутых вейках кружлялі яскаркі вечаровага
сонца…

Міленка прывозіла з Вільні цікавыя кніжкі, з малюнкамі, у
каляровых скураных вокладках, і яны часта падоўгу любілі
гартаць іх цьвёрдыя старонкі.

У яго і самога было ажно тры кнігі: апавяданьні Льва
Талстога, казка пра Баву Каралевіча (выданьні ценькія,
танныя) і… «Каталог кніг Віленскай публічнай бібліятэкі» ў
скураным пераплёце. Першыя дасталіся яму «ў спадчыну» ад



старэйшых братоў, апошнюю ж ён набыў сам. Калі памёр
вясковы поп — айцец Міхаіл Міркавіч, ягоныя дзеці наладзілі
аўкцыён, на якім прадавалі бацькаву маёмасьць. Ён дачуўся,
што там зьбіраюцца прадаваць і кнігі з паповай бібліятэкі.
Выпрасіў у маці восем капеек — і на распродаж. Аднак кнігі
— псалтыры, «Жыція» — ацэньваліся ня менш, чым у
паўрубля. За «Каталог…» жа ніхто столькі не даваў. Вось кнігу
і «ўступілі» яму за пятак…

Такія ж выданьні, якія паказвала яму Міленка, ён бачыў
толькі ў княскай бібліятэцы.

Наогул, і зямля, і палац нябожчыка-князя здаваліся ім,
вясковым хлапчукам, таемным іншасьветам, велічным і
зманлівым. Колькі разоў яны ўпрошвалі старога добрага
садоўніка і наведвалі князеву аранжарэю — аграмадную
зашклёную пабудову, дзе зелянелі ў тры чалавечыя росты
невядомыя ў іх краях пальмы і пярцовыя дрэвы. А кветак —
розных колераў, формаў, пахаў, — цэлае мноства!

А аднойчы падпіты княгінін кухар Кароль,
падкручваючы свае сівыя бакенбарды, расказаў пра багатыя
палацы, у якіх ён «працуе». Тады і дайшла да іх вушэй чутка
пра кабінет-бібліятэку, дзе нібыта ўсе сьцены застаўлены
шафамі, а ў шафах тых — кнігі, і папера іх — як тонкая скура,
вокладкі ў золаце і срэбры. А кніг ніхто ў рукі не бярэ, адно
глухая пакаёўка Марцэля зрэдку пыл з шафаў сьцірае.

Вось і захацелася ім — двум старэйшым братам, сыну
крамніка Моўшы і яму — наведацца ў тую бібліятэку…
Падчакалі, калі старая княгіня прылегла ў абед адпачыць (а
тады нікому з прыслугі не дазвалялася хадзіць па пакоях), —
цішком узьлезьлі, як малыя кацяняты, на балкон-тэрасу
(балазе той моцна ад самай зямлі ўплятаў дзікі вінаград) і


