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***

Хачу быць дворнікам.

***

Ноччу сасніў Ганну Чарнушку з «Людзей на балоце». У сне
мы цалаваліся, і Ганна нават паказала мне калена.

Калена Чарнушкі — от сапраўдны беларускі эратычны сон.

***

Ганна пайшла за багацея Яўхіма, а я хадзіў на суразмоўе ў
гандлёвы цэнтр «Карона». І такое адчуванне, што я прасіўся
да іх не дворнікам, а дырэктарам мяснога аддзела.

— Мы вам перезвоним, — кажуць.
Ага, так я і паверыў. Убачылі дыплом журналіста і

спужаліся.

***

Дворнік Купалаўскага тэатра зарабляе два мільёны.
Дворнік Галоўпаштамта — два з паловай. Дворнік



камерцыйнай установы — тры. Дворнік гандлёвага цэнтра
«Карона» — чатыры.

Чым болей для душы, тым меней для кішэні.
У тэатры пацікавіліся, ці валодаю я беларускай мовай. У

астатніх месцах — ці п’ю.
Пайшоў на каву да Машы. Заадно паеў. Маша кажа, што

дворнічаць за грошы — гэта дурны тон. І што ўсе
прыстойныя фрыкі працавалі дворнікамі. І што Чарнушка б
ухваліла.

То добра.

***

У тэатры ёсць свая легенда — бабуля, якая працавала
дворнічыхай паўстагоддзя. Цэлыя пяцьдзясят гадоў!

Начальніца аддзела кадраў паведаміла, што ёй неаднойчы
прапаноўвалі іншую пасаду, на прыступку вышэй. Але
бабуля адмаўлялася. Куды тая дворнічыха падзелася і калі
ўсё гэта адбывалася, ніхто не змог узгадаць.

***
Засталося прайсці медкамісію, і ў маёй працоўнай кніжцы

з’явіцца новы запіс.

***

Сусед знізу, Алег, пытае:
— Ты яшчэ на волі?
Нечакана я стаў мясцовым аўтарытэтам. Тры дні таму

нейкі крыміналіст хадзіў па падʼездзе і выпытваў, як я
выглядаю, як сябе паводжу, з кім жыву. Не ведаю, што ён ад
мяне хацеў, але сусед стаў паважаць мяне яшчэ болей.



Летась я хадзіў да псіхатэрапеўткі Леры. Яна вучыла мяне
выказваць затоеную агрэсію. Потым я пераехаў сюды,
пазнаёміўся з Алегам, і мяне прарвала. Ужо год мінуў, а ён
дагэтуль апасліва пазірае на мяне.

Алег адзіны, хто са мной вітаецца. Калі выходжу пакурыць
на балкон, ён крычыць мне:

— Прывет, сусед!
Ён цэлымі днямі бадзяецца па двары і зазірае ў вокны.
Праз дзесяць-пятнаццаць гадоў я стану такім, як Алег, —

непатрэбным чалавекам.

***

Сёння не зачыніў балконныя дзверы, і кот Рома скочыў за
голубам, але не ўтрымаўся і паляцеў уніз. Калі Ромка мінаў
другі паверх, учапіўся кіпцюрамі за балкон.

Хто ведае замову ад спуду? Для трыццацігадовага
мужчыны. Пайшоў да Алега па Ромку, убачыў, што Алегаў
ложак знаходзіцца там,

дзе мой. Цяпер кожны раз, як лягу спаць, буду думаць, што
пада мною ляжыць тое, чым я не хачу стаць. Часам чую
ягоны храп ці як ён варочаецца ў сне. Гэта вельмі страшна.
Гэта адзінае, чаго я баюся да ўсрачкі, — калі самая нежаданая
будучыня ўвесь час нагадвае пра сябе.

***

Я дворнік!

***



Першы працоўны дзень. Працаваў у малінавых джынсах,
бо тэатральныя порткі былі такія вялізныя, што туды можна
ўсунуць дзесяць мяне.

У малінавых джынсах і з зялёнай мятлою я самы модны
дворнік!

***

Раней я думаў, што галоўныя людзі ў тэатры — рэжысёры і
акцёры. Але не. Папраўдзе самая галоўная тут аканомка
Іосіфаўна. Яна бландзінка, падобная да Мэрылін Манро. Але,
ну, такая — беларуская Манро. Добрая і клапатлівая. Месцамі
нават занадта.

***

Электрык папрасіў паказаць яму рукі. Я паказаў.
— І ты з такімі рукамі прыйшоў працаваць дворнікам?!

Ідзі, хлопча, займіся чым-небудзь іншым. Не смяшы мае
дыёды.

***

Нядаўна ехаў у метро і глядзеў на твары людзей з
вышэйшай адукацыяй. Кожны другі — пляменнік Бога.
Астатнія — такое ўражанне — увесь час бегаюць, збіраюць
паперкі, каб пацвердзіць, што і яны ягоныя пляменнікі. У
тым самым метро сядзелі два просценькія мужыкі. Яны былі
шчаслівыя, бо весела і шчыра варушылі сваімі вусамі. І калі



вышэйшая адукацыя пазбаўляе права весела варушыць
вусамі — ну яе к чорту.

У майго бацькі таксама ёсць вусы. Ён, палкоўнік, калі мне
было пятнаццаць і я ганарыўся сваймі дасягненнямі ў
раённай газеце, казаў мне:

— Будзь прасцейшым, і да цябе пацягнуцца людзі.

***

Самае складанае ў дворнікавым жыцці — прачынацца
тады, калі вельмі зручна класціся спаць.



СНЕЖАНЬ

***

Калі выпадае першы снег, у дворнікаў выпростваюцца
спіны. Гэтыя ўвесь год незаўважныя людзі цяпер глядзяць не
долу, як учора, а ў самыя вочы кожнаму стрэчнаму.

Акрамя сваёй патрэбнасці, у гэты дзень я адчуў мышцы
недзе паміж плячыма і грудзьмі. Яны так балелі, што я
ледзьве змог зняць куртку з вешалкі ў сваёй каморы.

Дадому вяртаўся знявечаны. У метро на пытанне
міліцыянта:

— Дзе працуеш? Адказаў:
— У Купалаўскім тэатры. І ён адчапіўся.
Напэўна, да смерці будзе думаць, што купалаўцы

выглядаюць так.

***

Сёння электрык ізноў папрасіў паказаць яму рукі.
— Во, гэта ўжо рукі дворніка! Віншую!
А я гляджу на іх і не ведаю, ці то радавацца, ці то плакаць.

Такімі рукамі ўжо непрыстойна дакранацца да жанчыны —
толькі да рыдлёўкі.

Толькі да рыдлёўкі.

***

Маці па тэлефоне расказала чарговую сямейную



сенсацыю: быццам вобраз Ганны Чарнушкі з «Людзей на
балоце» Мележ спісаў са Сцепы — сястры маёй прабабкі Ёўгі.

От табе, прабабка, і Юр’еў дзень! А я цалаваўся з ёю ў сне.
Гэта ж псіхалагічная траўма! Трэба схадзіць да Леры. Лера
любіць слухаць мае эратычныя сны.

***

Учора прачытаў у Адама Багдановіча: «Если несущiй воду
встрѣчаетъ кого нибудь идущаго по дѣлу, то высказываетъ
нѣчто въ родѣ привѣтствiя: «съ поунымъ цябе!» и ему
отвѣчаютъ: «дзякуй», т.е. благодарю».

А сёння (праз сто дваццаць гадоў!) іду сабе па тэатры з
вядром солі, а насустрач шпацыруюць дзве
прыбіральшчыцы.

Адна другой:
— З поўным цябе!
— Дзякуй.

***

На батарэі сохнуць мае шкарпэткі, якія я памыў пасля
працы. Я ўяўляю сабе ўвесь такі акадэмічны тэатр, дзе
ставяць «Паўлінку» і «Пінскую шляхту». Тэатр, які назвалі ў
гонар не кагосьці там, а самога Янкі Купалы. І шкарпэткі,
купленыя ў ЦУМе за дванаццаць тысяч рублёў. Тэатр Купалы
— мае шкарпэткі. Тэатр — шкарпэткі. Гэтая думка мяне
непакоіць.

Ідуць такія кітайскія турысты. А экскурсавод кажа:
— А цяпер у тэатры ў сто чатырнаццатым пакоі на батарэі

сохнуць шкарпэткі дворніка Горвата.



А яны такія (па-кітайску, вядома):
— Нічога сабе!

***

Атрымаў першы заробак — 773 200 рублёў!
Гэта сапраўднае багацце, бо кожны рубель зароблены

мазалямі і сваркамі з прэзідэнцкімі дворнічыхамі.

***

Пасля працы звычайна заходжу ў букіністычны аддзел
«Белкнігі», палюю на «Караля Стаха». Сёння таго «Стаха»
ізноў не было, затое патрымаў у руках часопіс «Вясёлка» за
1990 год.

Уявіце, у 1990 годзе наклад «Вясёлкі» быў 180 000 асобнікаў.
180 000 асобнікаў часопіса для дзяцей на беларускай мове!
Як усё змянілася ўсяго за дваццаць тры гады!

Я памятаю іншы часопіс — студзеньскі нумар «Вожыка» за
1988 год. Мне тады толькі споўнілася пяць гадоў. На вуліцы
вельмі сцюдзёна, мама хварэе. Я на падлозе гартаю часопіс.
Ведаю ўсе літары, але чытаць не ўмею: не магу зразумець
прынцып чытання. І раптам бачу два словы:

«каляндар вожыка». Не літары, а словы цалкам!
Гэта першыя два словы, якія я прачытаў сам!

***

А сёння амаль пяць гадоў маёй дачцэ.
— Тата, дзе мой асёл?



— Які асёл?
— Ну асёл. Такая фея.
— Фея-асёл?
— Ага. Дзе мая фея-асёл? Паказваю асла: «Іа-іа».
— Такі асёл?
— Не, не такі.
Варвара адводзіць рукі за спіну і лётае па пакоі.
— Вось які.
Гляджу і чашу патыліцу. Ага — анёл!

***

Сёння быў вельмі прыемны вечар: галерэя «Ў», кнігарня
«Логвінаў», прэзентацыя пятага нумара часопіса
«Макулатура», дзе адзінае, што я пабачыў, — правае вуха
Марціновіча, бо людзей, ахвотных чытаць беларускую
прозу, было занадта многа, каб пабачыць два
Марціновічавы вухі.

Потым шпацыраваў па Мінску і глядзеў, як у цемры
цалуюцца неадзінокія людзі.

***

Цікава, а ў маім узросце яшчэ рэальна закахацца, ці гэта
ўсё — фініта ля камедыя? Хто-небудзь ведае дакладна?

***

Мой калега Пятро вучыў мяне спакушаць жанчын. Усё
проста — запісвайце: трэба пры сустрэчы здымаць



капялюш.
— У вас, мабыць, увесь тэатр — палюбоўніцы? — цікаўлюся.
— А то! Калі нада ксеракопію зрабіць, ніхто не адмаўляе.

Мне не цяжка зняць шляпу, а жанчыне прыемна. Разумееш?
Разумею, разумею. Трэба спешна набыць капялюш, бо

здымаць капюшон пры сустрэчы з жанчынай у дворнікавай
справе, як высветлілася, лічыцца mauvais ton.

Даўней Пятро вучыў мяне, дзе солі сыпаць паболей, калі
галалёд:

— Не шкадуй, бо будзе скакаць козачка — яна ж не
разумее, што можна пакаўзнуцца і ўпасці. Сып, не шкадуй.
Хай смела скача.

Козачкі на абцасіках, асцярожней там, за межамі
Купалаўскага тэатра. Мы з Пятром яшчэ пільнуем вашыя
жыцці, але нашых паўнамоцтваў мала, каб вы скакалі па ўсім
горадзе.

***

Сёння, пакуль я прыбіраў, з боку Адміністрацыі прэзідэнта
да мяне падышла цётачка і сказала:

— Я за вами давно наблюдаю.
Опанькі, падумаў я, прыехалі. А я Вольскага ў навушніках

слухаю. Чамусьці найперш падумаў, што справа ў гэтым.
Зараз мяне арыштуюць і застрэляць.

— Вы не хотели бы работать ТАМ?
Я ўсё жыццё буду ганарыцца, што адмовіўся працаваць у

Адміністрацыі прэзідэнта на карысць тэатра імя Янкі
Купалы.



2014 ГОД 
СТУДЗЕНЬ

***

Мне 31. Віншую вас, Андрусік Іванавіч. Можаце задзьмуць
свечку.

***

У мяне ёсць бутэлька каньяку, але піць не буду. Пайду
спаць: ну яго к чорту, той алкагалізм у адзіноце.

***

Апошні раз так, як учора, я напіваўся ў верасні з расійцамі
пад Адэсай. Нараніцу яны расказалі, што ў пэўны момант я
перайшоў на беларускую мову, і ўсё, што яны змаглі
зразумець, — гэта слова «маскалі».

Ат, папаўзу я ў тэатр. Сёння хоць падобны да нармальнага
дворніка. Каб толькі нікога не сустрэць.

Як у тым анекдоце, сустрэў усіх. Іосіфаўна сказала, што я
смешны. Але на «Пана Тадэвуша» мне паставяць дадатковае
крэсла.

Атрымаў заробак і пайшоў не апахмяліцца, а ў кнігарню.
На ўсе грошы купіў кніг. Нават «Дзікае паляванне» ўхапіў.
Толькі ў Купалаўскім тэатры ёсць такі дворнік. Культура!

***



Пакуль сур’ёзныя журналісты абсмоктваюць скандал пра
сцяг з выявай «Пагоні» ў «Пане Тадэвушы», я раскажу вам
свежыя плёткі.

— Як вам спектакль? — выпытвае купалаўская вахцёрка. —
Мне вельмі спадабаўся! Такія дэкарацыі, такія эфекты! А ў
фінале — гэта ж згарэў Мірскі замак, вы гэта зразумелі? Я
чайнік паставіла. Будзеце чай?

Не ведаю, які там замак згарэў, мо і сапраўды Мірскі (а я,
невук, усё думаў, што гэта метафара), але люблю сваю працу
за тое, што вахцёрка і дворнік могуць от так, па-свойску,
абмеркаваць апошнія культурніцкія падзеі.



ЛЮТЫ

***

Мяне аштрафавалі за курэнне на тэрыторыі
метрапалітэна. От вам і культура. Унеслі ў сшытак
«Доставленные». Цяпер я — «доставленный».

Міліцыянтка заўважыла бранзалецік-вышыванку на руцэ.
— Бандэравец?
— Купалавец.
Нешта я зусім псую рэпутацыю купалаўцам. Трэба казаць,

што я купалавец, толькі калі выношу дзяцей з полымя. А калі
куру на тэрыторыі метрапалітэна, лепей казаць, што я
дворнік з Адміністрацыі.

Вахцёр учыніў несанкцыяваную акцыю: усім даваў па
цукерцы. Таму сёння тэатр пачынаўся не з вешалкі, а з
усмешак і «вой, дзя-я-я-куй». Я на ўсялякі выпадак сваю
цукерку прыхаваў у кішэні. Калі заўтра ўсе выйдуць на працу
жывымі, тады і з’ем.

***

Прыехалі да мяне паляшучкі пажыць на час сесіі. Яны
ўвесь час ядуць. А калі не ядуць, размаўляюць пра ежу.

Гляджу на пражэрлівасць палескіх дзевак і бачу за акном
не мінскія хрушчоўкі, а запруду, зарослую кураслепам і
дзядамі. А ў хаце баба Ганна ўчыніла кіслыя аладкі,
насмажыла сала.

Паляшучкі прывезлі мне маё палескае дзяцінства.



***

Узгадаў гісторыю пра боршч.
Бацькі пасварыліся. Тата застаўся жыць у гарадской

кватэры, маці паехала ў вясковую хату. Першыя тры-чатыры
тыдні яны дэманстравалі адно аднаму, што шчаслівыя самі
па сабе. Калі стала халодна, маці троху засумавала, бо працы
паменела, адзіноты паболела. Бацька стаў ніякавець: схуднеў
і пасівеў. Было заўважна, што ім надакучыла халасцяцкае
жыццё, але зрабіць першы крок да прыяднання не маглі.
Тады маці ўжыла забаронены прыём: перадала бацьку слоік
з баршчом. Маўляў, засталося, не свінням жа выліваць. Калі
гэты наркатычны сродак трапіў у бацькаву кроў, да
прыяднання засталіся хвіліны.

***

АААА! Мая дачка сказала першае слова па-беларуску —
«дзякуй». Я ёй: «Спі, я цябе люблю». А яна такая: «Дзякуй».

***

Сёння напісаў тры звароты ў дзяржаўныя ўстановы наконт
зменаў у законы «Аб мовах» і «Аб назвах геаграфічных
аб’ектаў». Мне гэты працэс спадабаўся. Таму я падумаў і
напісаў яшчэ ліст з падзякай фабрыцы «Сонца» за пральны
парашок «Мара».

Цяпер я дакладна не баюся старэць: я ведаю, як бавіць час
на пенсіі, калі буду дзедам.

***



Свайго дзеда я ніколі не бачыў, ніколі не сядзеў у яго на
каленях.

У 1931 годзе, у чатырнаццацігадовым узросце, ён быў
«признан виновным в том, что являлся участником
контрреволюционной повстанческой организации».

А я ў трыццаць адзін прыбіраю смецце. От як!



САКАВІК

***

Хто-небудзь мо збіраецца неўзабаве ехаць у бок Палесся і
потым вярнуцца ў Мінск? Патрэбна жменя роднай зямлі.

***

Для мяне тэлефонныя размовы з мамай — гэта як чытаць
«Беларусь у фантастычных апавяданнях», толькі тыя
гісторыі, якія Баршчэўскі не паспеў сабраць.

Сёння пачуў гісторыю, як мая баба Ганна пасварылася са
сваёй свякрухай — маёй прабабкай Ёўгай. І прабабка
зашаптала бабуліну карову. Карова перастала даваць малако.
Мая бабуля паехала да сваёй цёткі ў Боруск, тая зрабіла
процітруту: зашаптала хлеб для каровы і наказала бабулі
адзін дзень нікому нічога не даваць, хто б ні прасіў.

Як толькі карова атрымала антыдот, бабу Ёўгу пачало
круціць — месца сабе не знаходзіла.

Прыйшла да маёй бабкі:
— Ганно, дай хлеба.
— Не дам. Карову лячу, нікому нічога сёння не даю.
— Ат, што ты ўздумала! Мы ж амаль у адной хаце жывем, — і

сама ўзяла хлебную лусту.
Карова ноччу здохла.



КРАСАВІК

***

Усё, я цалкам шчаслівы, бо ў мяне ёсць паўкіло палескай
зямлі. Яна пахне хвоямі. Калі я хачу дадому, я высыпаю зямлю
на газетку і станаўлюся на яе басанож. Заплюшчваю вочы і
чую Прыпяць.

Зямлю мне перадала маці. Каб патлумачыць, навошта яна
мне, прыдумаў гісторыю пра тое, што маім сябрам-біёлагам
трэба зрабіць аналіз палескай глебы.

***

З маёй чароўнай палескай зямлі ва ўсе бакі лезуць палескія
казяўкі. Не паспяваю кідаць іх на клумбу. Цяпер не толькі я
тут палеская навалач.



ТРАВЕНЬ

***

Адных толькі заробкаў дворніка мне не хапае. Сёння быў
мой першы працоўны дзень у жаночым манастыры.

***

Вельмі складана расказваць пра сваю новую працу, бо
амаль немагчыма размежаваць, дзе шчырыя пачуцці, а з
чаго можна кпіць.

От сёння ў суседнім кабінеце працяглы час адбываўся
канфлікт, а мае каляжанкі запалілі свечкі і ціхенька маліліся,
каб канфлікт хутка скончыўся. Я не разумею, як да гэтага
ставіцца. Жыццё, дзе ёсць смецце і аканомка Іосіфаўна,
нашмат прасцейшае. Заўтра а сёмай раніцы я буду сядзець у
сваёй тэатральнай каморы на падлозе, піць кефір і думаць,
як ставіцца да таго, што манашкі ў фоташопе апрацоўваюць
выявы Хрыста. І ці правільна падчас працы слухаць
беларускія аўдыякнігі, пакуль знаходзішся ў эпіцэнтры
расійскай культуры.

***

У манастыры падчас малебну я разглядаў ногі каляжанкі
Евы. Цудоўна, што ў манастыр дзяўчынам забараняецца
надзяваць порткі. Прасці, Госпадзі.



***

Дзе ў Мінску набыць жывую лаванду? Ева любіць лаванду.

***

У галаве адна Ева. Сёння не захацеў ісці на працу. Я кажу:
— Іосіфаўна, у мяне тэмпература трыццаць восем, як у

Турцыі. А яна мне:
— Ну і мужыкі пайшлі! З тэмпературай трыццаць восем не

могуць выйсці на працу!
Бляха, ну і аканомкі пайшлі! Усё, мне не сорамна за гэты

падман пра тэмпературу. І гэта не завод — гэта тэатр, дзе
тонкая душэўная арганізацыя ёсць нават у швабры.

Манастырская дырэктарка на просьбу не выходзіць сёння
адказала:

— Задзёўб ужо, Андрушка. 
Усіх я задзёўб.

***

Ева расчулілася ад лаванды. Цікава, як яна адрэагуе на тое,
што з раніцы я дворнік і корпаюся ў смецці? Дзяўчаты, як вы
рэагуеце на тое, што вашыя хлопцы корпаюцца ў смецці?



ЧЭРВЕНЬ

***

Мне падабаецца штодня мыць галаву не дома, а ў
Купалаўскім тэатры. Я нашу ў заплечніку шампунь і пасля
прыбірання тэрыторыі мыю валасы ў сваім цесным
пакойчыку над рукамыйнікам. Гэтая дробязь надае ўсяму
майму жыццю пах бясконцых вандровак. Потым хаваю
мокрыя валасы пад капялюш, і, пакуль даязджаю да
манастыра, яны высыхаюць. А ў манастыры слухаю Лявона
Вольскага і назіраю, як манашка ў навушніках робіць мантаж
фільма пра бацюшку. Простыя словы. Простыя зʼявы.

Сказаў Еве, што я дворнік. Яна зноў расчулілася.

***

Не, адназначна, у мяне ў галаве каша. Тэатр, манастыр,
Ева…

На днях паеду ў Каленкавічы, потым у Польшчу. Буду
глядзець у акно цягніка і думаць сваю кашу.

***

Каленкавічы — гэта вялікая вёска. Пад ліхтаром у цемры
сумуюць без працы дзве прастытуткі — сапраўдныя, у
парыках і з вялікімі грудзямі. Як у фільмах Альмадовара.
Побач двое міліцыянтаў шукаюць мінакоў без флікераў.
Знайшлі мяне, узрадаваліся.



Знайшлі б лепей прастытутак — усім было б добра. Там
ужо і флікер няма куды чапляць.

***

Як жа я блізенька да таго месца, дзе прывязаны да гэтай
планеты! Сэрца енчыць: «Едзь у Прудок! Едзь у дзедаву
хату!».

У 1931 годзе майго прадзеда Андрэя з сям’ёй саслалі на
руднікі. Праз два гады ён збег і вярнуўся назад. Яго хату ўжо
прыстасавалі пад сельскую школу, таму ён тры гады
бадзяўся па суседзях. Бадзяўся-бадзяўся, яго ізноў саслалі.
Болей ён не вярнуўся. Памёр няведама дзе і калі. Аднак у
Прудок вярнуўся мой дзед і пабудаваў там хату. Сёння яна
паціху разбураецца. А што, калі…

***

— Алё, прывет. Мама, дай што скажу.
— Грошы скончыліся?
— Не. А хто жыве ў дзедавай хаце?
— У якой хаце? У Прудку?
— Ага.
— Нашто табе?
— Ай, проста скажы.
— Табе ўжо тая хата трэба!
— Ну, проста скажы, жыве хто ці не.
— Што ты ўжо прыдумаў, а? Сядзі ў Мінску і не дуры галаву.
— А хата тая яшчэ хоць стаіць?

***



Даслаў эсэмэску Еве: «Я ў Прудку. Тут лес маўчыць. Сяджу
пад ігрушай, гляджу на расу ў павуцінні».

Ева зноў расчулілася.

***

Гэта ўжо не той двор, якім я яго запомніў. Ён зарос
смеццем, акацыяй і дзікімі слівамі. Студня ўвалілася, і вада
схавалася пад тоўстым слоем гнілых дошак. Зніклі
прыбудовы. Няма лазні, куратніка, няма хлява і дрывотні.

Болей няма дзедавай майстэрні. А я яшчэ помню вялікі
варштат пад маленькім акенцам. Я ніколі не бачыў дзеда.
Але ўвесь час думаў, што ён жыве ў майстэрні. Калі я лазіў па
дзедавых шуфлядах з інструментамі, мама казала:

— Асцярожна, нічога не паламай, бо дзед рассердзіцца.
Болей няма ні тых шуфлядаў, ні сталоў, ні майстэрні, ні

дзеда.
Вокны ў хаце забіты дошкамі. А колісь, помню, паміж

шыбамі ляжала сіняя вата. І віселі такія белыя фіранкі з
узорам, які ўтваралі дзіркі, абшытыя ніткамі. Як жа яны
называліся? Ат, ужо не помню.

У меншым пакоі, дзе стаіць груба, ляжак з трубой упаў на
столь, і бэлька храснула пасярэдзіне і абрынулася на падлогу
разам з столлю, цаглінкамі і пяском.

Хата, якую збудаваў дзед, разбураецца. Я хаджу па ёй у
даражэнных беластоцкіх ботах.

Вясной па Птушыным Шляху разам з журавамі я вярнуся
на Палессе і буду тут жыць.

Не ўсё ж жыццё быць дворнікам! 
А Іосіфаўна скажа:



— Што за мужыкі пайшлі — за трыста кіламетраў не могуць
ездзіць на працу.

***

Пазычыў у доні прылады для малявання і раблю ўяўны
рамонт у хаце. У сталовай-кухні не будзе столі, а па рыпучай
драўлянай лесвіцы адтуль можна будзе трапіць на другі
паверх у адзін пакой.



ЛІПЕНЬ

***

Я от што падумаў. Чаму б мне не стаць сталяром, як дзед?
Падумаў — і пайшоў у манастырскую сталярню запісвацца
чаляднікам.

А яны мне такія:
– Калі ласка.
Мой нос учуяў пах пілавіння і шэпча мне: галоўнае ў

жыцці — навучыцца рабіць табурэтку. Галоўнае ў жыцці —
навучыцца рабіць стол. Галоўнае ў жыцці — навучыцца
рабіць простыя рэчы.

А я сваёй арт-дырэктарцы такі:
– Не хачу быць дызайнерам, хачу быць сталяром. Мая арт-

дырэктарка мне такая:
— Заўдзёўб ты мяне, Андрушка. Я ёй такі:
— Я ж рознабаковая асоба. Яна мне такая:
— Пагаворым у аўторак. Я ёй такі:
— Пагаворым у аўторак.
Уяўны рамонт працягваецца. У кухні ўжо квяцістае

сонечнае святло падае на табурэтку, зробленую сваімі
рукамі.

***

Сёння трапіў у закрыты музей старажытнабеларускай
культуры ў Акадэміі навук.

Па-сапраўднаму маё сэрца ёкнула ля інструментаў і
прыладаў. Нацягіч, зачэртач, скобля, шаршэрка, шпунтоўнік,



струг... Як бы я хацеў пачуць гэтыя словы ў сапраўдным
жыцці:

— Жонка, ты не бачыла маю шаршэрку? Яна ляжала ля
шпунтоўніка, а цяпер тут нацягіч.

Як бы я хацеў, каб у музей трапілі зусім іншыя словы.



ЖНІВЕНЬ

***

Прыехаў я да дваюраднага дзеда Косціка і бабы Гашы ў
вёску Боруск. Гэта паблізу Прудка. Мы з бацькамі часта
ездзілі да іх, калі я быў малы. На вяселлі іхніх дзяцей, на
іншыя святы. Гэта была не такая краіна, як у нашым савецкім
Петрыкаве, дзе я хадзіў у школу. У Боруску вышывалі, ткалі,
спявалі народныя песні, працавалі, кахалі, жартавалі, гатавалі
вясковыя стравы, замаўлялі ад урокаў, даглядалі адно аднаго.

Там на печы жыла гарбатая бабця за сто гадоў (маці бабы
Гашы). Дзед вырабляў з драўніны ўсё ад лавы да галавы лася.
Там, у Боруску, склалася маё ўяўленне пра Беларусь. Менавіта
такой я бачу яе дагэтуль.

Цяпер я зноў прыехаў у Боруск пасля доўгай мінскай
эміграцыі. Ад вялікай вёскі — ад маёй Беларусі — амаль
нічога не засталося. Навакольныя лясы заціснулі Боруск у
сваю мёртвую цішу. Дзед з бабай сталі старымі, хвароба
скруціла іх і цягне да зямлі. Іх сын, дзядзька Валодзя, час ад
часу разбівае цішыню начным стрэлам у ваўка.

Я зваліўся ім на галаву са сталіцы. Такі звычайны мінскі
хіпстар. І першай справай палез у бабіну шафу:

— Раскажыце мне пра арнаменты. Раскажыце мне пра
рэгіяналізм «анігадкі». Чаму мужчынская вышываная кашуля
ў вас называецца гуцулкай? Адкуль пайшла назва Боруск?

Баба Гаша дзівіцца маім пытанням і адказвае:
— Вой, нехарошы свет пайшоў, нехарошы.
Дзед Косцік набівае тытунем самакрутку і цяжка ўздыхае.
— Вой, нехарошы свет пайшоў, — паўтарае баба Гаша. Я з



замілаваннем слухаю яе мову.
Етака, чагойліся, кажны, лісянкі, роскідуўся, куплеюць...
Адна з адметнасцяў барусканскай гаворкі — канчатак

«ом» заўсёды пераходзіць у «эм». Напрыклад, не малаком, а
малакэм.

Цікаўлюся ў бабы Гашы:
— Тапаром будзе тапарэм?
— Тапаром будзе сякерай.

***

Радзіва «Прудок». Экстраны выпуск пейзажных замалёвак.
Праводжу водпуск у Прудку. Начую ў свайго брата

Шурыка. У дзедавай хаце яшчэ няможна спаць. Восем год у
ёй ніхто не спаў.

Штораніцы хаджу праз усю вёску. Побач каровы і
трактары. Мухі, лес і яблыні. І гэта ўсё самае галоўнае.

***

Пайшоў па ваду да бабы Наташы.
— Як ты? — пытае.
— Паціху.
— Ну дзякуй Богу. І я тупаю паціху. Мабуць, гаруеш?
— Не, баб Наташ, чаму гарую? Работаю.
— Ну ідзі гаруй паціху. А я яечка звару і буду тупаць.
— Паціху?
— Паціху, сынок, паціху.

***



Прыходжу, а ў садзе да яблыні прывязана кабыла, каля яе
верціцца жарабя. Дарма, думаю, ніхто ж не ведае, што
з’явіўся гаспадар.

Аднак потым сяджу сабе на ганку, п’ю каву з вогнішча,
нікога не чапаю, як раптам прыязджае ў двор на ровары
малады мужчына, мо гадоў на пяць старэйшы за мяне. Кідае
ровар на траву, сядае побач з ім, моўчкі закурвае цыгарку. У
гэты момант мне ў спіну тыцкае пысай кабыла.

«Мо так і трэба?» — праносіцца ў галаве філасофская
думка. Пакурыў той мужык дый кажа:

— Дай трыццаць тысяч.

***

Сёння ён ізноў прыехаў. А я ўвесь такі ў рабоце: выношу з
хаты столь, якая ўпала.

— Андруха.
— Ну.
— Ну ты маладзец.
— А што такое?
— Дай пацісну руку.
— Ну, што?
— От я думаў, што ты от тэты во. А ты не от тэты во.
— Што?
— Ну не от тэты во, не абы-што!
— А што?
— Андруха, от маладзец ты, гляджу на цябе і думаю: дай

сто тысяч, а?

***



Пайшоў я да цёткі Дуні па яйкі. Тая доўга на мяне пазірала
ды кажа:

— А чый то ты? Свецін ці Іванаў?
— Іванаў.
— Я так і падумала, сынок. На табе яшчэ два яйкі.

***

У фэйсбуку пішуць: каб сказаў, што Свецін, дала б тры.

***

Прыйшла сёння ў мой агарод нейкая маладзіца красці
бульбу, якую пасадзіў Шурык, ды ўбачыла, што дзверы ў хату
адчынены. А тут неспадзеўкі выйшаў я. Маладзіца ажно
перахрысцілася.

— А я бачу, дзверы адчынены. Думаю, прыкрыю, каб ніхто
не ўлез. Ага, так я і паверыў.

— А вы тут будзеце жыць?
— Буду.
— А можна я тры картопліны дзіцятку выкапаю ў супчык?
Шурык жаліцца, што бульбы сёлета зусім няма — усе карчы

пустыя. Дрэнны год на бульбу. От яно як!

***

Красці — то даўняя палеская традыцыя. Бацька расказваў,
як у дзяцінстве калгаснае збожжа краў.

Пабудзіць яго мой дзед сярод ночы, скажа:


