
Плошча Перамогі 

Апавяданні 

Пах волі 

Саша очень любит книги про героев и про месть,  
Саша хочет быть героем, а он такой и есть. 

Саша носит шляпу, в шляпе страусиное перо,  
Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро. 

Віктар Цой. «Саша»  

 

Саша гадаваўся без бацькі. Як падавалася нам, 
дванаццаці-трынаццацігадовым, гэты факт, пры ўсіх сваіх 
мінусах, меў адзін вельмі вялікі й неаспрэчны плюс: ступень 
свабоды, якая нам і не снілася. 

Сярод мінусаў галоўным было татальнае безграшоўе. 
Сашава маці, што працавала, здаецца, рэстаўравальніцай у 
мастацкім музеі, у час, калі краіна працягвала жыць па 
прынцыпе «скажы, дзе працуеш, і я скажу, што крадзеш», 
ледзь дацягвала ад авансу да заробку. Праўда, амаль ніхто з 
нас, хлопчыкаў з сем’яў шараговых ітээраў, работнікаў 
розных НДІ, заводаў, сфераў харчавання й сацыяльнага 
абслугоўвання, не раскашаваў. За вельмі рэдкім выняткам. 

Газеты стракацелі выкрывальніцкімі нарысамі пра 
наменклатуршчыкаў, што панабудавалі шыкоўныя фазэнды 
пад Менскам у час, калі народ пухне з голаду, пра фірмачоў, 
што бессаромна нажываюцца на вачах у чэсных працаўнікоў, 
пра валютныя спекуляцыі, пра з гразі ў князі ды іншую 
трасцу… Бацькі на кухнях абмяркоўвалі ўсё гэта, лаялі 
фірмачоў і спекулянтаў, чыталі «Огонёк», выпісвалі «Новый 
мир» і «Химию и жизнь», гадзінамі слухалі Ельцына й 



Кашпіроўскага, чакаючы ад іх нейкага цуду. Да з’яўлення ж 
цуду ўласнага заставаліся лічаныя месяцы. 

Мы ж, пакаленне джынсаў «Мальвіна», гуртоў 
«Наутылус» і «Крэматорый», магнітафонаў «Інтэрнэшнл» і 
камп’ютараў «Байт», ведалі два адносна хуткія спосабы 
«азалаціцца» — памыць альбо павартаваць. Адразу ж пасля 
школы мы кіраваліся наўпрост да адзінага ў ваколіцах 
рэстарана, дзе акурат на абед з’язджаліся крутыя па тых часах 
іншамаркі альбо, на скрайняк, апошнія «Лады». «Памыць ці 
павартаваць?» — такім пытаннем мы віталі наведнікаў. Згода 
на «памыць» успрымалася як сапраўднае шчасце й здаралася 
дужа рэдка. На «павартаваць» — хутчэй як міласціна. 
Найбольш частым адказам было грэблівае маўчанне альбо, як 
варыянт, штосьці накшталт: «Не надо. Но если с машиной 
что-то случится, я тебе глаз на ж*пу натяну». 

Саша ніколі не працаваў з намі. 
Тыя кішэнныя грошы, што выдаваліся бацькамі «на 

булачку», чым далей, тым меней скарыстоўваліся па 
прызначэнні. Яны ішлі ў «абшчак», і на іх таму з нас, хто 
выглядаў самым дарослым, мы даручалі набыць пачак 
цыгарэт альбо, зрэдку, — парнаграфічную літаратуру, якая 
запоўніла тады паліцы кнігарняў. Абгорнутыя ў 
непразрыстую падручнікавую вокладку, гэтыя кнігі чыталіся 
па чарзе; той, хто чытаў першы, падкрэсліваў чырвоным 
стрыжнем патрэбныя мясціны. Дзеля канспірацыі мы 
называлі гэта «геаметрыяй». Калі падыходзіла чарга, ты 
казаў: «Дай геаметрыю пачытаць». 

Саша «геаметрыю» не чытаў. 
Цыгарэты. Гэтае страшнае слова, якім нас палохалі ледзь 

не з садка. Так, гэта быў забаронены й, адпаведна, дужа 
салодкі плод. П’янлівы смак і пах першых сігаў згадваецца з 



вастрынёй, параўнальнай са згадкай мо толькі пра першую 
выпадкова-спантанную эякуляцыю… 

У адрозненне ад нас, Саша паліў па-даросламу. І крышку 
пазней, калі ў яго выявілі парок сэрца, — кінуў. Таксама па-
даросламу, з ломкай ці чымсьці падобным. 

Зрэдку, можа раз на паўгода, Саша сустракаўся з 
бацькам. Пасля гэтых сустрэч ён мог зрабіцца ўладальнікам 
«Байта» альбо «Інтэрнэшнла». Альбо, бывала, — недзіцячай 
сумы грошай. Гэтыя грошы ішлі выключна на ягоныя 
ўласныя патрэбы, і нават калі ў маці не заставалася ні 
капейкі, яна не звярталася да яго па фінансавую дапамогу. 
Хаця — хто цяпер можа з пэўнасцю пра гэта сказаць?.. 

Калі табе трынаццаць, калі ты раптам у пэўны момант 
пачынаеш бачыць і адчуваць усё па-іншаму, калі свет паўстае 
перад табою стракатай гамай гукаў, пахаў, перажыванняў, 
спакусаў і г. д. — зрэшты, можна не працягваць. Гэты 
пяшчотны ўзрост шмат разоў апісаны да нас іншымі 
спыняльнікамі імгненняў… Але калі табе трынаццаць, ты 
яшчэ нічога не ведаеш пра сябе, пра тое, хто ты й навошта. 
Ты не аналізуеш. Жывеш сабе й жывеш. А вось Саша, 
здавалася, ведаў. 

Мы любілі прыходзіць да яго ў госці. Сашава маці не 
была ў захапленні ад гэтых частых візітаў. Яна ніколі не 
распытвала пра вучобу ці пра нешта з кола падлеткавых 
зацікаўленасцяў. Але асабліва й не замінала гэтым візітам. 

Сашаў пакойчык, адгароджаны ад матчынай паловы 
сценкай з кардонных яйкавых латкоў, быў сакральным 
месцам. Тут захоўваўся ўзорны парадак, і сюды не 
запрашаўся абы-хто. Сам факт дазволу на госці ўспрымаўся 
як гэткі акт ініцыяцыі. 

Тут былі ўсе атрыбуты, неабходныя для культавае 
пабудовы. Са сценаў пазіралі боствы, на падваконні дыміла 



духмянасць. Дзесьці ў сярэдзіне пакоя, з люстры, на вышыні 
Сашавага росту звісаў званочак. Маленькі рыбацкі званочак, 
што выкарыстоўваецца для лоўлі на донку. Калі ў гаспадара 
пыталіся, навошта тут гэта, ён моўчкі падыходзіў і махам 
роўнай нагі (не адрываючы пятку ад падлогі) паказваў — 
навошта. 

Што да бостваў, то галоўнае месца на яйкавай сцяне 
адводзілася каляровым выявам кітайца, імя якога тады 
дарэмна не вымаўлялася, а цяперака хіба падзабылася. Яго 
агіяграфію ва ўсіх дэталях ведаў кожны з нас. Найбольш нам 
падабалася яго дзіцячая мянушка — Маленькі Дракон. 
Маленькі Дракон узнёсся ў трыццаць тры гады, пакінуўшы 
па сабе вучэнне, назву якога таксама не будзем згадваць 
дарма. 

Ён быў выяўлены ў кананічных паставах, напружаных 
абарончых ці ўдарных атакавальных, з нунчакамі, узнятымі 
да вачэй, у скачку… Гэта было вярхоўнае боства. Бог-айцец. З 
супрацьлеглай сцяны на яго пазіраў «сын». Той меў кароткае 
карэйскае прозвішча і, як і належыць, быў страшэнна 
падобны да бацькі. Яго ўзнясенне адбылося ўжо на нашых 
вачах. На кніжнай паліцы стаяў яго «абраз» у рамцы з чорнай 
стужкай. Сярод яго атрыбутаў былі чорная акустычная гітара 
альбо белая электрычная, запаленая цыгарэта, чорная 
кашуля… Вядома ж, на свае сцены я не наважваўся вешаць 
выяваў боства (тым больш з цыгарэтай!); мой пакой аздабляў 
сціплы плакацік, з якога сувора пазіраў будучы губернатар 
Каліфорніі… 

Сашу я шмат чым абавязаны. У прыватнасці, без яго я 
наўрад ці даведаўся б, што шляхі да асалоды не абавязкова 
звязаныя з працэсам паверхневага трэння. Саша слухаў 
«Мэдвін гудал» і тонамі паглынаў кнігі фэнтэзі. Узімку, нават 
у моцныя маразы, ён апранаў лёгкую асеннюю куртачку. 



Магчыма, ён проста не хацеў марнаваць свае асабістыя сродкі 
на пухавік, але падносілася гэта як загартоўка. У адрозненне 
ад большасці з нас, ён не застаўся вучыцца ў дзясятым класе, 
а пайшоў працаваць. Зрэдку мы сустракаліся ў пераходзе, дзе 
ён гандляваў індыйскімі духмянасцямі, касетамі й духоўнай 
літаратурай. Дзе ён цяпер і што робіць, не ведаю ні я, ні 
сацсеткі. 

…Пасля розныя вехі маёй біяграфіі асвечваліся рознымі 
першымі-знакавымі-пахамі (незабыўна шчымлівыя водары 
жанчыны, бульбы фры, першага свежараспакаванага мадэма, 
кіславаты пах дзіцячых экскрэментаў у падгузніку…). Але 
тады, у дванаццаць ці трынаццаць год, у Сашавым 
сакральным пакоі я зведаў яшчэ адзін пах. 

Рэч у тым, што ў іх з маці была дамоўленасць: усю 
хатнюю працу, звязаную з уласнай жыццядзейнасцю, — 
мыццё посуду, гатаванне ежы — Саша выконваў сам. Сюды 
ж, натуральна, уваходзіла і пранне сваёй бялізны. Гэта быў 
кошт самастойнасці, даросласці. Так бы мовіць, кошт 
незалежнасці… У той дзень, зайшоўшы ў яго пакой, мы не 
адчулі знаёмага тонкага водару сандалу. Яго перабіваў рэзкі 
смурод. Маці дома не было, а пасярэдзіне пакоя стаяў 
пластмасавы таз, у чорных водах якога плавалі Сашавы 
брудныя скіслыя шкарпэткі, майкі ды майткі. Некалькі дзён 
таз стаяў у лазенцы — чамусьці ў Сашы ўсё не даходзілі да 
яго рукі — пасля чаго маці, пэўна, гэта надакучыла, і яна 
перанесла яго ў сынаву палову. У мэтах большае 
нагляднасці… 

Саша, нічога не сказаўшы, узяў таз і пайшоў у ванны 
пакой. А я застаўся ў «храме», сам-насам з яйкавымі сценамі, 
юнацкімі «абразамі» ды агідным пахам нявымытае бялізны — 
пахам волі. 



Гледачы 

Дэкан Свіфт наняў актораў, каб 
тыя неслі людзям яго думкі. Але 

наш губернатар выявіўся хітрэйшым — 
ён наняў гледачоў… 

З кінафільма «Дом, які збудаваў Свіфт» 

 

У двары патыхала восеньскай цвіллю. Дрэвы стаялі амаль 
голыя, і, адпаведна, лісця пад імі было па шчыкалатку (каму 
— дрэвам? — Заўв. рэд.). 

У неасветленым двары, па выцвілым лісці каталі дзяўчо. 
У апошнім сказе процьма алегарычных недакладнасцей. Бо 
насамарэч дзяўчо білі. Моцна. Ёсць у братняй мове слова, 
якое б больш ёміста перадало сэнс. Нават не адно, але чорт з 
імі, словамі, і з ёй, мовай… Дый ці «дзяўчо»? Па ўзросце — 
так. Але толькі па ўзросце… 

Сяржук з жонкаю йшоў па парку. Там, як ні 
парадаксальна, была гэткая ж карціна, што і ў двары (у сэнсе, 
лісце). Яны вярталіся дахаты як людзі, для якіх не было, 
папросту не магло існаваць нічога па-за імі й тым, што ў іх. 
Гэтае апошняе дэ-факта знаходзілася (то бок рухалася, 
харчавалася, а калі каго цікавяць дэталі — выбудоўвала свой 
косны мозг) ва ўлонні, але, далібог, Сяржук таксама 
пачуваўся цяжарным. 

Прынамсі, жорсткі жончын таксікоз, відаць, часткова 
перадаўся й яму (як гэта часта здараецца з хворасцямі тых, 
каго любіш)… 

Яны зайшлі ў двор, і жонка вымавіла: «Божа…» — 
«Хадзем, хадзем», — з ненатуральнай бадзёрасцю сказаў 
Сяржук. 



Яны ўвайшлі ў пад’езд, падняліся на сямнаццаць 
прыступак — першы пралёт, дзе вакно — і жонка сказала: 
«Пачакай. Трэба. Вярнуцца». — «Так», — адказаў ён, але 
спярша, з хвіліну, яны глядзелі з акна на гэты мортал комбат. 

(Трэба сказаць, што некалькі жыхароў таксама назіралі за 
збіццём — з вокнаў, з гаўбцоў. Палілі, глядзелі…) 

Дзяўчо каталі па лісці, з кута ў кут, ад сценкі да сценкі 
гэтага абгароджанага ліпамі, клёнамі ды каштанамі двара-
пакоя, і зразумець тое, якія вялікія адлегласці пераадольвала 
цела пасля чарговага ўдару, можна было па хрыплых і 
кожнага разу ўсё менш упэўненых воклічах ахвяры. Дэталяў 
у цемры разабраць было нельга. Толькі цені. Удар — 
храбусценне лісця (ці костак?) — вокліч… 

Сяржук з жонкай спусціліся й падышлі да бардзюра — 
мяжы, што раздзяляла пляцоўку ды асветленую едкімі 
пад’ездавымі ліхтарамі частку двара. Біў адзін, астатнія 
моўчкі стаялі. Той, які біў, часам каментаваў, за якую правіну 
наносіцца ўдар. 

Яны пазналі ахвяру. Найперш па голасе. Гэта была 
дзяўчынка-падлетак, што часцяком сядзела на лаўцы каля 
«сіняга» пад’езда, у адной з «сініх» кватэраў якога і жыла 
разам з (не будзем казаць з якой) маці. Так ужо нейк склалася, 
што ў гэты пад’езд перабраліся ўрэшце ўсе «сінякі» 
хрушчоўкі (яны ж алканаўты, булдосы, аматары вадкасці № 2 
і г. д.). На дзвярох гэтага пад’езда, у адрозненне ад усіх 
астатніх, не было дамафона — яны былі гасцінна расхінутыя 
і ўдзень, і ўночы. Як, дарэчы, і большасць паштовых скрыняў, 
якія ў лепшым разе былі падвязаныя дротам ці падлепленыя 
скотчам. Нягледзячы на выгоднае размяшчэнне дома, шэраг 
кватэраў пуставала, паколькі чалавек, як вядома, смяротны. І 
не існавала такога, нават чорнага, як сумленне летувіскага 
мытніка, рыэлтара, які б прымусіў кагосьці туды засяліцца. 



Тыя ж нешматлікія нармалёвыя (тут пальцамі робіцца 
двукоссе ў паветры) жыхары, што заставаліся ў пад’ездзе… 
Зрэшты, цяпер гаворка не пра іх. 

Такім чынам, там (на лісці) была дзяўчынка з сіняга 
пад’езда. Сяржук, стараючыся рабіць гэта ўпэўненым нізкім 
голасам, запытаў у накірунку пляцоўкі: «Что вы делаете?!» 
Яму адказалі: «А ты чё здесь делаешь?» На гэта ў яго адказу 
не было. Разам з жонкай яны адышлі да лаўкі (дзе 
лямпачка)… «Трэба выклікаць міліцыю», — сказала жонка. 
«Так. Патэлефануй». Ён не хацеў, каб жонка бачыла, што ў 
яго падрыгваюць пальцы. 

Покуль жонка чакала адказу аператаркі, ён, каб нешта 
рабіць, вярнуўся да бардзюра. Ахвяра, мабыць, добра ведала 
таго, хто яе б’е: «Ну всё, бля, — скавытала яна, — теперь я 
точно в ментовку заявлю», — і атрымоўвала новы ўдар. Да 
Сержука звярнуўся хтосьці з назіральнікаў: «Всё нормуль. 
Брательник сеструху воспитывает. А хто ты ваще такой?..» 
Тым часам сямейнае выхаванне працягвалася… Ён вярнуўся 
да жонкі. «Выклікала?» — «Так, сказалі, нарад выехаў». — 
«Ну, то хадзем?» Яны падняліся ў кватэру. «Пастаў імбрык. Я 
пайду выкіну смецце. Дарэчы, ты прозвішча называла?» — 
«Так». — «Дарма». — «Глядзі там, калі ласка, асцярожна…» — 
гэта ўжо ў зачыненыя дзверы. 

Сяржук паставіў закручаны пакет са смеццем каля лаўкі 
й прысеў. «А можа, і сапраўды нармалёва? Можа, хоць мазгі 
ёй трохі ўправіць», — не падумаў, а чамусьці прамармытаў 
ён… …З дзяцінства яго выхоўвалі абаронцам (радзімы, 
малодшай сястры, футбольнае брамы… — патрэбнае 
падкрэсліць). Да пэўнага моманту ён быў перакананы, што 
гэтак жа і з усімі… Гэты пэўны момант надышоў у другім 
класе. Тады настаўніца выйшла кудысьці пасярод урока, 
пакінуўшы класу колькі хвілінаў на шаленства. Як толькі 



дзверы за ёй прычыніліся, галоўны двоечнік і хуліган 
(адкрыць/закрыць двукоссе) з прозвішчам Садзін, якое цалкам 
адпавядала яго садысцкай натуры, ускочыў з месца й пачаў 
корпацца ў торбачцы настаўніцы. Тады Сяржук, як гэта і 
належыць герою, падышоў да адмарозка й вырваў торбу. 
Садзін, які быў на галаву вышэйшы і на парадак шырэйшы, з 
цікавасцю паглядзеў на Сярожку: «Ну, пойдём. Выйдем». Яны 
выйшлі. Садзін адышоў у канец пустога калідора, разбегся і з 
усяе моцы наскочыў на суперніка. Яны ўпалі, і Садзін, вядома 
ж, апынуўся зверху. Далей, седзячы на грудзёх і 
прыціснуўшы рукі да падрапанага паркету, ён распавёў, што 
мог бы зрабіць з ім далей («бычок», галавой аб падлогу, 
вочы…). «Ну, что, понял?» — пасля гэтай вучэбнай 
дэманстрацыі сілы запытаўся хуліган. Сяржук, вядома, 
«понял» (і дзякуй богу, што ніхто з класа ўсяго гэтага не 
бачыў)… 

Пасля ён быў сведкам шматлікіх падлеткавых боек — 
асабліва ў піянерлагерах, дзе ў лайт-рэжыме буяў прынцып 
вайсковае дзядухі, які заахвочваўся кіраўніцтвам гэтых 
устаноў, часцяком — былых вайскоўцаў. І заўжды, калі 
кагосьці «апускалі», з’яўлялася гэтае… так бы мовіць, 
апраўданне жорсткасці. Не заўсёды нават прамоўленае. 
Нібыта самамэтай была не бойка альбо доказ уласнае 
крутасці, а — нейкае сцверджанне вышэйшае праўды… І калі 
нейкага хлопчыка, які чымсьці вытыркаўся з агульнае масы, 
змушалі станавіцца на калені пасярод лагернае палаты на 
вачох ва ўсяго атрада, чыйсьці ялейный галасок соладка 
намармытваў на вушка: «Усё нармалёва, усё нармуль…» 

Сяржук назіраў, як пры набліжэнні патрульнае машыны 
хлопцы нетаропка рушылі прэч, пакінуўшы дзяўчо на лісці. 
Гледачы вызвалілі гаўбцы. (Гаўбцы! Заслона.) 



Яны пілі гарбату, і жонка хітнула ў бок акна, за якім у 
выцвілым лісці па шчыкалатку стаялі, аб нечым 
перамаўляючыся, дрэвы, і запыталася: «І што з гэтым усім 
рабіць?» Сяржук, зірнуўшы на яе жывот, вымавіў: «Рабіць 
сваю справу. Каб нас было болей. Чым іх». — «Так. Сваю 
справу. Але яна, — зноўку ківок у бок двара, дзе ў сметніках 
курчыліся бычкі, а сярод лістоты — цела трынаццацігадовай 
дзяўчыны, — таксама будзе. Рабіць справу…» 

2009  

Сын палка 

«Ну не выкідаць жа ўсё гэта», — звыкла думаў К., 
разграбаючы стосы газетаў, што паназбіраліся пад 
камп’ютарным сталом. Збольшага тое быў розны, так бы 
мовіць, агітпроп, які К. разы два на год, падчас 
перадкаляднай ды перадвелікоднай генеральных прыборак, 
раскідваў па скрынях суседніх дамоў. Без нейкае сістэмы й 
думкі «вось прачытаюць, і на іх сыдзе прасвятленне». Не, 
ніякіх падобных ілюзіяў адносна іх К. не меў. Але напраўду 
рука не падымалася зносіць на сметнік нячэсную прэсу, якую 
ён, паводле старой завядзёнкі, праглядаў даволі падрабязна. 

К. быў падпісаны на два тыднёвікі. Плюс розныя газеткі-
ўлёткі, што зрэдзьчасу патраплялі ў ягоную скрыню ці ў 
заплечнік падчас выгулу незадаволеных грамадзян на 
бангалорах. Агулам каля ста розных нумароў за год асядала 
пад камп’ютарным сталом. Выходзіла — дзесьці на два 
пад’езды дзевяціпавярховіка і пятнаццаць хвілінаў 
паштарскае працы. 

Хаця ілюзіяў К. і не меў, яму ўсё ж цікава было б 
паглядзець, як адрэагуе які-небудзь дзедуган на газету з 
сумнеўнымі высновамі пра наш ленінскі лад… І таму адзін 
нумарок «Нашай Віны» ён падкінуў у скрыню да суседа. 



Нумар газеты цалкам быў прысвечаны шматлюднаму 
веснавому шэсцю й быў аздоблены вялікай колькасцю 
фотаздымкаў. 

Назаўтра да К. меліся прыйсці сябры адзначыць Каляды, 
і ён у кожным разе збіраўся завітаць да суседа па зэдлікі. Сам 
К. здымаў аднапакаёўку на «Розачцы», навучаючыся на 
завочным у тэхнічнай ВНУ. Зарабляў усталёўкай шафаў-
купэ. Няшмат, але на аплату завочкі, кватэры й «бівер» па 
выходных хапала. 

Увечары, калі сябры разышліся, трошачку нападпітку, ён 
панёс зэдлікі назад. Сусед быў дзядуляўдавец. Сын палка ці 
нешта ў такім духу. Рэгулярна браў удзел у парадах перамогі, 
дзе бадзёра выкрочваў у першых шыхтах франтавікоў. 

Разам з тубарэтамі (так казаў сусед) К. захапіў і ладны 
кавалак торта. Дзядуля, як і чакалася, прапанаваў застацца на 
гарбату, паколькі «в одиночку такой кусманище не осилю». К., 
паадмаўляўшыся дзеля прыліку, застаўся. Газетку 
запрыкмеціў адразу, як увайшоў у пакой. Яна ляжала на 
часопісным століку ў варожым акружэнні святочных 
выданняў, дзе падводзіліся бліскучыя вынікі чарговага года 
Свінні. Дзед, падобна, таксама атрымліваў дзве газеты. 
Вядома, трошачкі іншага зместу. Сядаючы, К. намацаў нагой 
штосьці драўлянае. Зазірнуў пад столік — малаток. 

Пасядзелі, утыркаючы ў вечаровую шоу-праграму. К. 
няўзнак пачаў перабіраць газеты. Узяў у рукі свой пажоўклы 
нумарок. 

— Интересно, это когда же такое было? — запытаў, 
удаючы здзіўленне. 

Дзед устаў і прыглушыў гук старэнькага «Самсунга». 
— А-а-а, как раз хотел спросить. Вот, достал сегодня из 

ящика. Видать, ошиблись. Может, тебе хотели бросить? 



— Да что вы! Я газет вообще не читаю. Интернет же есть. 
Посмотрите — это же мартовский номер. Десять месяцев 
газете. 

– Полистал я, — працяжна вымавіў стары. — Занятная 
газетёнка. Пишут, будто семь тысяч на митинг вышло. На 
годовщину бэнээфа ихнего. Не, не бэнээфа. Бэнээра. И 
фотографии. Милиция будто бы в подземном переходе кого-
то ногами била. Пишут, что посадили кого-то… Это, 
конечно, правильно, что разгоняют. Но вот всё равно не 
понимаю. Семи тысяч там, понятно, не было. Это оппозиция 
трындит, как обычно. Ну, пусть две тысячи. В новостях, 
кажись, такую цифру называли и показывали отморозков 
этих… Дзед тыцнуў пальцам у газетны фотаздымак, дзе 
маладзёны, захутаныя да носу ў шалікі, неслі вялізную 
расцяжку з надпісам: «Воля народам — смерць імпэрыям». 

— Ну вот чего они выходят? Неужто у Запада денег 
столько, что всем забашляли? Мне вот психология их 
интересна. Молодёжи на фото много. Вот скажи мне, ты, 
молодой: хрена их не устраивает? 

К. чакаў падобнага пытання, але ўсё адно сумеўся. Нават 
трошкі пачаў хвалявацца. Як тут адказаць? 

— Ну, не знаю. Вон пишут, что в Европу хотят. Что БССР 
надоел. Хотят этих, честных выборов. Студенты против 
распределения… — Гаўнюки! — грозна перапыніў дзед. — 
Президент им возможность учиться дал, стипендию. А они — 
«у Эўропу»! И, главное, ездят и повсюду трындят, чтобы 
санкции ужесточили. Хорошенькие патриоты, ага. Или еще 
беларускамоўные. Видел я как-то на почте одну бабу. 
Возмущалась, что бланки только на русском. Мол, права её 
ущемляют. Дискриминируют. Надменная такая, как будто 
самая главная, как там по-ихнему — «с пыхой». «Ганьба», — 
говорит. Ну, и всё в таком духе. 


