
Рэчаіснае з ірэальным

З імем Наталкі Бабінай я ўпершыню сутыкнуўся ў 1998
годзе, калі ў першым нумары новага часопісу з назвай
«ARCHE» прачытаў апавяданне «Баль», хоць для «літаратаркі
родам зь Берасьцейшчыны, якая піша пабеларуску і па-
ўкраінску» (такія біяграфічныя зьвесткі суправаджалі тэкст
апавядання) гэта была ўжо ня першая публікацыя. Побач з
«Балем» у тым «ARCHE» — згустку нетрывіяльнай
літаратуры і якаснай аналітыкі — былі зьмешчаны творы
пераважна новых для мяне аўтарак: Марыі Роўды, Евы
Вежнавец, Вольгі Караткевіч. Першае ўражаньне ад такой
канцэнтрацыі выдатных тэкстаў неўзабаве сьцьвердзіла мяне ў
перакананьні, што нарэшце ў нашай літаратуры будзе
пераадолена засільле празаікаўмужчын. Перакананьне засталося:
у беларускую літаратуру прыходзяць усё новыя і новыя
аўтаркі, шкада толькі, што ні Вежнавец, ні Роўды, ні
Караткевіч як літаратарак даўнавата не чуваць. Затое чуваць
Бабіну.

Тым ня менш, зусім ня варта разглядаць яе творчасьць у
вельмі звужаным гендэрным рэчышчы, як гэта часам робіцца.
Наталка Бабіна — не фэміністычная і не фэмінная пісьменніца,
таму што яе «мэтавая група» не жанчыны, а чытачы без увагі
на пол. У яе цудоўна атрымліваецца перадаць унутраны свет,
чаканьні й спадзевы жаночых персанажаў, якія ў яе творах і
пераважаюць; таксама глыбока прапісваць мужчынскія вобразы
Бабіна не імкнецца (зрэшты, тут я, можа, трохі крывадушнічаю:
дужа калярытнымі выйшлі, напрыклад, вобразы Збышака
Янавіча і Анупрыя Іванавіча з “ Пасткі для крата»). Безумоўна,
найперш праз жаночую псыхалёгію і бачаньне сьвету, жаночымі
вачыма мы ўспрымаем актуальнае дзеяньне ў яе творах. Было б



дзіўна, кал і б гэта было ня так. Але на гэтым гендэрнасьць і
заканчваецца. Далей — агульначалавечыя каштоўнасці, тэмы й
матывы: патрыятызм, любоў і каханьне, здрада й сумленнасьць,
вайна і сьмерць, простае жыцьцёвае шчасце...

Наталка Бабіна ходзіць пратаптанымі або мала ходжанымі ў
нашай літаратуры сьцежкамі. Яна сьмела пераносіць дзеяньне ў
самыя аддаленыя куткі зямной кулі, дзе сама магла ніколі ня
быць (Курдыстан, Босьнія, Эквадор, Чачэнія), пры гэтым не
баіцца, калі нешта прагучыць ня надта праўдападобна — часы
чыстага рэалізму даўно мінулі. Не цураецца ня дужа папулярны
ў нас жанр дэтэктыву насычаць сацыяльнапалітычнымі рэаліямі
сёньняшняга жыцьця. У творах, дзеяньне якіх адбываецца
пераважна ў Менску, яна робіць усё смялейшыя крокі па
стварэньні новае ўрбаністычнае міталёгіі, прымушаючы
дзеяньне адбывацца ў абсалютна канкрэтных і вядомых усім
менчукам мясьцінах (Палітэхніка, Камароўка, Старажоўка,
кавярня «На ростанях»...). Такая канкрэтыка, пазнавальнасць
робіць творы жывейшымі. Прыгадваю, зь якім захапленьнем я
некалі прачытаў праскі гатычны раман Мілаша Урбана «Сем
храмаў», а потым выправіўся на прагулку па Празе і радасна
пазнаваў: ага, вось на гэтым мосьце вісеў труп бабулькі, а на
прыступках гэтага касьцёла быў знойдзены мужчына з нажом у
сьпіне. Асабіста я ніколі ня быў у менскай Палітэхнікі, але,
далібог, некалі выпраўлюся паглядзець, дзе ж гэта ў Яніну
страляў Андрэй Накрый-Мяне-Андаракам з «Пасткі для крата».
Перакананы: пісаць так і трэба каб экскурсаводы некалі маглі
распавядаць турыстам: гэты дом (вуліцу, раён, кавярню...)
апяяў у сваім вядомым творы беларускі пісьменьнік/-ца...

Трохі парадаксальна, але пры ўсім тым Наталка Бабіна
застаецца сёньня найбольш яскравай берасьцейскай пісьменніцай
ці, яшчэ дакладней, пісьменніцай берасьцейскіх ваколіцаў. Гэта



засведчылі і тэксты, уключаныя ў гэты зборнік («Баль»,
дыптых «Словы, якіх я чакаю»), а яшчэ ў большай ступені
пакуль ня выдадзены раман «Рыбін горад», зь якім мне
пашчасціла пазнаёміцца ў рукапісе. Берасцейшчына, Заходняе
Палессе — гэта памежжа трох краінаў (Беларусі, Украіны і
Польшчы), тэрыторыя непаўторнага культурнага, моўнага,
сацыяльна-гістарычнага фэномэну, які недаравальна заставаўся
па-за ўвагай нашых творцаў. Нізкі паклон Наталцы Бабінай,
якая сваімі «берасьцейскімі» творамі, кажучы па-сучаснаму,
спрыяе дывэрсыфікацыі часта напаўжывой літаратуршчыны і
прыўносіць у нашае пісьменства струмень аўтэнтыкі.

Кароткія апавяданні Наталкі Бабінай «Баль», «Крыві не
павідна быць відна» або «Зроблена рукамі Альбіны Юдчыц»
нечым нагадваюць «Трапізмы» Наталі Сарот: плаўная
апісальнасць, поўная адсутнасьць публіцыстычнасці,
лёзунгавасьці, проста канстатацыя дзеяньняў ці ўспамінаў. І праз
гэта ўсё праступае настраёвасьць, настальгічнасць, лірычнасць.

Іншым аповедам — наадварот — уласьціва амаль
журналісцкая расстаноўка акцэнтаў, эсэістычнасьць,
роздумнасьць, праблемнасьць. Яшчэ — замілаванасць і
заклапочанасьць пры падачы гісторыяў вясковых мадоннаў
(«Сучасная назва Мідылі», «Шкельцы, шкельцы»...). А як
выдатна ў Бабінай атрымліваецца спалучаць рэчаіснае з
ірэальным — так, што часам не зразумела, ці гэта ўжо пачалася
фантастыка, ці мы патрапілі ў палон інтэнсіўнай мэтафорыкі
(«Калі прарэзваюцца рожкі»).

Мэтафорыка, калярытная экспрэсіўная мова — канёк і
візытоўка Наталкі Бабінай. Яна ўмее напісаць так, што
апавяданьне засмоктвае і не адпускае зь першае фразы.

Сяргей Сматрычэнка



Калі прарэзваюцца рожкі

Ледзьве стрываўшы, каб не застагнаць, я адарвала галаву ад
падушкі, села на ложку і сама сабе жахнулася: жаданьне зараз
жа скончыць гэтае паскуднае жыцьцё дамінавала над усімі
астатнімі. Пакуль я курчылася над ракавінай, пакуль,
трымаючыся за галаву, грэбалася ў скрыні зь лекамі, пакуль
мяне, як хацела, трэсла ліхаманка, жаданьне ператварылася ў
цьвёрды намер. Са скамечанай насоўкай у адной руцэ і жменяй
таблетак у другой, гаротная, дашчэнту прастуджаная, я
напрасткі шыбавала да той мяжы, дзе няма ні памежнікаў, ні
парушальнікаў і, па чутках, толькі адзін мытнік. Тым часам
выразны радыёголас зь вялікім задавальненнем паведаміў, што
«ноччу да мінус дзесяці». І кірунак маіх думак рэзка зьмяніўся.
Я не магла пакінуць без апекі свае артышокі. Сорт «Дон
Анунцыё Сісаль» — гэта такі абсалют, што перад ім адступае
нават горыч апошніх хвілін. Але ён зусім не пераносіць
раптоўнага пахаладання. Мяжа, што была ўжо блізка, зноў
адплыла да далягляду. Я выправілася ратаваць абсалют.

На прыпынку супраць Камароўкі было надзіва мала народу:
некалькі чырванатварых цётак, зграйка летуценніц са скрыпкамі
ў футаралах, тып у плашчы з паднятым каўняром (прыцягнуў,
багема, гіпсавага каня зь сябе ростам і ўсталяваў на лавачцы) ды
зух — мэтар з кепкай на высокіх абцасах. Я, жэрдка ў паліто
амаль аднаго з сабой веку, у бурках «бывай, маладосць» і
шэрай хустцы, прыкрываючы твар ад ветру высакапробным
скепсісам трыццацігадовай незамужняй жанчыны, стала
воддаль.

Каб зразумець, што бацькі гораду па завядзёнцы пусьцілі
патрэбны мне аўтобус па іншым маршруце, я мусіла ў костку
зьмерзнуць. Толькі пасля гэтага я ўспомніла, што, сапраўды,



бачыла абвестку ў газэце. Нячысты, і ніхто другі, пад’юдзіў
мяне перайсьці на суседні прыпынак дарогай праз двары.
Кінуўшы разьвітальны позірк уздоўж вуліцы, я шмыганула ў
арку і... аслупянела. Божухны, гэта ж ня Менск! Вільня, Прага,
Пітэр Брэйгель-старэйшы! З-пад ног уніз — стромкі горны
адхон і дамкі, дамкі, дамкі... Падмурак аднаго лепіцца да даху
другога, каменныя агароджы, стогадовыя дрэвы, сумёты ды на
паўнеба палае халодным агнём чысты захад. Я працерла вочы.
Які захад, не гаворачы пра пэйзаж? Я ж выйшла з дому ў
дзевяць гадзін раніцы, і зь неба сеялася імжа... Ды і скуль бы
такая панарама ў раўнінным і ўраўнаважаным горадзе?

Уніз вілася сьцежка, ці то, лепш сказаць, раскатаная дзецьмі
коўзанка. Рыпнуў сьнег, і побач са мною апынуўся той самы зух
на абцасах, што таміўся на прыпынку.

— Ну што, — кажа, — паненка (я вылупіла вочы), —
праедземся зь ветрыкам?

Вусы ў нітачку, нос — а-ля шляхта засьцянкова, а ўжо
абцасы, абцасы!

— Праедземся, — адказваю, адшукаўшы, нарэшце, голас, —
чаму не? Стартуй першы, лавіць бэндзеш, кавалер!

Кавалер бліснуў зубамі, шматзначна падміргнуў (о халера,
праводзіць да вакзала, самае меншае!), страпянуўся, схамянуўся,
пашыбаваў да коўзанкі і раптам — трах! бах! — спатыкнуўся,
грымнуўся ды замест таго, каб плаўненька скаціцца па
коўзанцы, бліскавіцай зьляцеў па амаль адвесным адхоне, ліха
скочыў з падгону і прызямліўся роўненька на вострую
жалезную агароджу. Галава па адзін бок, ногі па другі. І стогне.
Няголасна, але пранікнёна. Нешта накшталт «вой-вой-вой» з
пэрыядычнасьцю сыгнала дакладнага часу.

Села я, прабачце, на паліто і асьцярожна, каб, крый Божа,
не зваліцца сьледам за зухам, пасунулася ўніз. Коўзанка, раз-



другі лягла ў віраж і выкінула мяне на пустынную вуліцу.
Ускочыўшы на ногі, я кінулася на стогны і прырасла да сьнегу.

Насустрач мне шпацыравалі пяцёра. Морды — не для
апісання. Што ж, думаю, торбы сваёй я ім усё адно не аддам.
Прыціснула яе да, зноў жа выбачайце, грудзей і, утаропіўшыся
ў зямлю, панеслася наперад. Натуральна, уперлася рыхтык у
самую морду. Я ўправа — яшчэ адна, такая самая. Я ўлева — а
там другая, шмат горшая. Стаю. А яны задумлівым паўколам
адцясняюць мяне да высокага, пад два мэтры, муру. Адцяснілі.
Разглядаюць.

— А ну, — лагодна кажа адзін, — прадэманструйце, Галуба,
што ў вас у торбачцы? — і ў сваю чаргу рухам добрай волі
дэманструе мне нож.

— Сьцеражы-ы-ся!!! — раўнуў зь нябёс трубны голас. —
Кідаю!

Бандыты сыпанулі ў розныя бакі. Я ледзьве пасьпела
адскочыць, як гіпсавы конь грымнуўся аб зямлю і разьляцеўся
на дробныя кавалкі. За шэдэўрам скульптурнага мастацтва з
плоту саскочыў яго ўладальнік — багема з паднятым каўняром.

Пакуль я выбіралася з сумёту, куды трапіла, ратуючыся ад
скакуна, бандыты ўжо абкружылі прыбылага. Але той не
сумеўся, каго — праз галаву, каго — аб калена, і вось перад ім
толькі двое. Што праўда, з нажамі. І ціснуць яго да плоту, як за
хвіліну мяне. Ну, мяркую сабе, надышла пара ўсё ж такі
прадэманстраваць, што ў торбе. Не марнуючы часу, падляцела
ды прыгаломшыла абодвух малатком. Зьбіраючыся на дачу да
артышока, я, бачыце, прыхапіла тое-сёе з інструмэнтаў, каб
адчыніць, калі што, навалоглыя дзьверы.

Бамбізы з нажамі маляўніча працягнуліся ля маіх бурак.
Чорная кроў лілася ў Свіслач. Хтосьці крануў мяне за плячо, я
адрухова павярнулася і, зьбітая з ног страшэнным хукам,



праляцела добрых тры мэтры ды спаўзла па сьценцы: гэта мяне
прывітаў адзін з тых, каго багема з самага пачатку паклаў у снег.
Праз хвілю бандыт ізноў апынуўся ў сьнезе й заціх. Багема
памог мне ўзьняцца. Вочы мае засьціў крывавы дым, у вушах
гуло нешта сярэдняе паміж прыбоем і бэнзапілкай.

— Там! — я з цяжкасьцю разьляпіла вусны. — Зух на
плоце, «хуткую дапамогу» выклікаць трэба!

Я паматала галавой і трохі ачуняла. І што ж пабачыла, калі
ружовы туман збольшага рассеяўся? Зух, які, як я думала,
аддаваў канцы на вострых жалезных прутах агароджы, цэлы і
здаровы, расьцьвітаючы чароўнай усьмешкай, дэфілюе цераз
вуліцу, разьвітальна робіць ручкай і зьнікае за рогам!

Налётчыкі ў сьнезе заварушыліся.
— Ведаеце што, — далікатна .звярнуўся да мяне багема. —

Калі вы зможаце, то нам лепш адсюль уцячы.
Адзін з бандытаў узьняўся на кукішкі.
Як мы беглі! Сьвісцеў-гуў у вушах вецер, адляталі назад

камяніцы і ліхтары, палаў захад... Раптам вуліца рэзка
павярнула, і раззлаваны трамвай, пад колы якога мы ледзь ня
трапілі, вылаяўся званком. Я ашалела азірнулася. «Хлеб,
малако», «Белая вежа», людзі, аўтобусы і ніякіх прыкметаў
Брэйгеля-старэйшага.

— Скончылася! — узрадавалася я. — Уфф!
— Прапаную па кілішку каньяку, — хуценька адазваўся мой

выратавальнік. — «На ростанях». Заслужылі. І, дарэчы,
дазвольце назваць сябе, — пратарахцеў чарговы трамвай, і імя
я не пачула. — Паводле роду занятку — скульптар.

Швэйцар «На ростанях», пабачыўшы нас, адхіснуўся ад
дзьвярэй, а шатніца, прымаючы паліто, зьбялела з твару.
Люстэрка засведчыла, што гэта цалкам мая заслуга. Скульптар
выглядаў зусім нядрэнна, невялікія драпкі нават рабілі яго



няправільныя, але прывабныя рысы больш выразнымі. А вось
што да мяне... Перапэцканыя нейкім мазутам штаны разарваліся
ў бойцы, патлы зьбіліся ў каўтун, калодай распухла рассечаная
губа, а пад левым вокам пераліваўся вясёлкай вялізны сіняк. У
дамскім пакоі я прывяла сябе ў блізкі да чалавечага выгляд:
ліквідавала дзірку, захінула стары швэдар больш маляўнічай
хусткай, зрабіла прымочкі для губы і сіняка. І цьвёрда
вырашыла ўцячы.

Але скульптар чакаў у вэстыбюлі і бяз доўгіх размоваў
павёў мяне ў залю, дзе пры нашым зьяўленьні запанавала
глыбокая цішыня. Нейкі юнак, тонкая душа, ускрыкнуў і
паспрабаваў схавацца за парт’еру. Забіўшыся ў куток, за самы
дальні столік, я назірала, як багема размаўляе ля стойкі з
бармэнам, і са скрухай думала, што калі зараз ён прынясе гэтак
званы жульен у садысцкіх глячках памерам з напарстак —
узвыю. Такога выпрабаваным сялянская душа мая ўжо ня
вынесе. Але не, гляджу — валачэ паднос, на якім зыходзяць
смачнай парай дзьве прыстойныя талеркі, а паміж імі красуе
пляшка «Белавескай». У мяне нават на душы цяплей стала. А
пасьля кілішка духмянай гарэлкі стала цёпла і целу. І вельмі
захацелася расплакацца. І есьці захацелася. Ад першага я зь
цяжкасьцю, праўда, але ўстрымалася, затое дала сабе волі ў
другім: калі жывеш адна, гатуеш вельмі рэдка. Умінаю і
бульбу, і мяса за абедзьве пысы, падымаю вочы і сустракаю
такі позірк... Я ажно папярхнулася.

— Вы, — кажу, — так на мяне не глядзіце, я да ўвагі не
прывыкла, ад зьбянтэжанасьці магу нешта ня тое ляпнуць і
сапсаваць вечар.

— Ну што вы, — супакоіў ён, не адводзячы вачэй, — хіба
вы здольная нешта сапсаваць?

Тут я заўважыла, што «На ростанях» — даволі ўтульнае



месьцейка: музыка ўперамешку з пасмамі тытунёвага дыму,
ліхтарыкі на сценах...

— У вас такія вочы... — ён узяў мяне за руку.
— Вочы вачыма, — нязломна адказваю, але ўсё астатняе

флірту не спрыяе: праца ў тры зьмены і поўная адсутнасьць
ілюзій аб вечным каханьні.

— А хто тут гаворыць пра флірт? — зьдзівіўся ён. —
Давайце гаварыць аб жыцьці, — ён дастаў цыгарэту і спытаў:
— Вы ня супраць?

— Ня супраць тытуню, але супраць размовы.
— Чаму? — зноў зьдзівіўся ён.
— А навошта тая размова? Што агульнага паміж вамі,

вольным майстрам-авангардыстам, і мной, маёй працай у цэху,
надбаўкай за шкоднасць і клопатамі аб пляне выпуску жалезак?
Гэта намаганнямі такіх, як я, трымаецца ва ўмовах разрыву
эканамічных сувязяў абарона на франтах народнай гаспадаркі —
і, як і раней, струменіцца атрута ў рэкі і ў неба... — і раптам,
нечакана для самой, у мяне вырвалася: — Але калі б хто ведаў,
як мне хочацца дэзэртыраваць з гэтага фронту, наладзіўшы
прыканцы ладную такую дыверсію...

— Людзі — нявольнікі часу, — сказаў ён мякка.
— І яго каты адначасова, — змрочна дадала я.
— Пра гэта можна будзе меркаваць толькі потым.
Замільгалі ліхтарыкі — бар зачыняўся на самым цікавым

месцы гутаркі.
Ён паглядзеў на мяне запытальна. Я смыкнула плячыма.
— Што ж, можна і да мяне, толькі, папярэджваю, гэта зусім

не палац. І ў кухні бялізна разьвешана, сохне.



Я павярнула галаву. Ён, не прачынаючыся, мацней
прыціснуў мяне да сябе. «Ну, не чалавек, — падумала я і зь
пячоштай пагладзіла растрапаную шавялюру, адчуваючы пад
пальцамі маленькія, схаваныя валасамі рожкі. — Ну, асьпід, ну,
чорт рагаты... Родны і мілы! Лепшы за ўсіх! І за што мне,
Божа, такое шчасце?!» — і я асьцярожна памацала рожкі на
сваёй галаве.

...У нядзелю мой родны завод узьляцеў у паветра. Ні адной
ахвяры, а монстар у руінах. Зрабіць гэта было няцяжка, хоць і
запатрабавала досыць доўгай падрыхтоўкі. Складанасьцяў не
ўзнікала і ні з адным з наступных аб’ектаў, нават з ваеннымі
базамі. Рабочая сіла, што вызвалілася, занялася, нарэшце,
карыснай працай, і вельмі хутка гэтая зямля зноў зазьзяла. Што
ж, я вельмі рада, але ў мяне зноўку праблемы. Бачыце, ёсьць
вельмі шмат кніжак пра тое, як выхоўваць дзяцей, але ніхто ня
піша, як выхоўваць маленькіх істотаў з рожкамі, і гэтыя
двайняты, далібог, вось-вось насядаюць нам з татам на галовы.

1996

* * *



Чакай, чакай...

А можа, гэта ўсё з-за празрыстага паветра першай восені, у
халоднай роснай цішыні... Восені, што ходзіць прадмесцямі,
прыхарошвае юлёвыя галоўкі размаю, лічыць качанят... Восені,
што чакае.

Настройцеся на гісторыю каханьня. Банальнага, апальнага,
кранальнага, трыюмфальнага. Сьпіс кожны вольны працягнуць
на свой густ. Жанчыны налева: скандальнага, пастаральнага,
амаральнага... Мужчыны направа: аральна-генітальнага,
ідэальнага, штоквартальнага. Азначэнні можна беспакарана
ператасоўваць — сума глядзіць на маніпуляцыі са складнікамі
звысоку.

— І калі, Глеб Рыгоравіч, на наступную плянёрку зноў
зьявісься зь перасорціцай, зважай — рукі абарвем.

— Ды й ня толькі рукі...
Снапы сонечных промняў празь светлыя фіранкі, грукат

крэслаў, занатоўнікі, жарты, сінія халаты, праблемы: вялікія,
малыя, высмактаныя з пальца, разьдзьмутыя ў элефанта, ад іх
пухне галава, калі толькі дазволіць ім гэную галаву забіць.

Вярнуўшыся ў свой кабінэт, Глеб запаліў цыгарэту. Сёння
нават нарада ў дырэктара — падрабязныя справаздачы,
намыльванне каркаў, чарговая порцыя допінгу — не змагла
прывесці яго ў звычны працоўны настрой салдата Яго Вялікасці
Завода, дробнага шрубчыка ў сьценах раскошнага палаца Як
Усе, нястомнага барацьбіта за вялікую ідэю Павелічэння
Выхаду Прыдатных Мікрасхемаў. Сёньня ён не адчуваў сябе ні
салдатам, ні шрубчыкам, ні барацьбітом. І добра разумеў чаму.
Запаліў яшчэ адну цыгарэту, павярнуўся да шкляной сьцяны,
што выходзіла на кветнікі прадмесця. Восень... Цёмныя ружы,
пульхныя шапкі крыжанак ды цыній, заплаканыя корчыкі



хрызантэмаў... Гэта восень.
Пэўная ў сваім праве, яна зноў прыйдзе праз год — з

чыстым халодным паветрам, позьнімі аксамітавымі ружамі,
заплаканымі дробнымі хрызантэмамі, пажухлымі бульбянікамі,
качанятамі, што так падрасьлі за лета. Яна зноў прыйдзе, і Глеб,
пэўна, зноў пабачыць праз год яе посьмех ў кветніках
прадмесьця. А можа, і не пабачыць, скурчаны пад купай папер,
заклапочаны новымі тэхналёгіямі, збоямі ў рабоце
абсталявання, газетамі, гарэлкай, пакупкай новай кашулі,
гарнітура, лядоўні, чырвонай цэглы для катэджа, а-ва-ўсіх-
тваіхсяброў-ужо-ёсьць ды намордніка для матулінага мопса.
Стаміўшыся чакаць унукаў, маці абавязкова набудзе сабе
калматую вычвару на крывых лапах... Рэдка, вельмі рэдка
выпадалі хвіліны, калі, як цяпер, Глеба агортвала пачуцьцё
нейкай неакрэсьленай агіды да ўсяго на сьвеце, а так добра
наладжанае, прастуючае ўгару жыцьцё здавалася смешным ды
горкім. Ён замкнуў дзверы, вярнуўся да стала і апусьціў галаву
на рукі. Перад вачыма імгненна ўзьнік яе твар...

...Да начных дзяжурстваў ніхто ня ставіўся сур’ёзна.
Жартавалі, што цяпер, пасьля таго, як галоўным сацыялістам
перадалі абавязкі вартаўнікоў, лагічна было б абцяжарыць іх і
працай прыбіральшчыц. Тым ня менш, ад дзяжурстваў было не
адвярцецца, і вось настала чарга Глебу ісьці апусцелымі
калідорамі ды шарпаць клямкі — усе запар. Гарэлі жоўтым
лямпачкі сігналізацыі ды пахла тонка і непрыемна —
лінолеўмам ды выцертым пылам. Сьвятло ў лябараторыі Глеб
заўважыў здалёк — яркі простакутнік шкляных дзьвярэй. У
долю імгнення зразумеў — гэта яна. І ўзяўся за клямку.

Яна падняла вочы, агонь зялёны шугануў зь іх загадкавай
глыбіні, і Глеб спачатку нават ня мог зразумець па яе твары,
што няўлоўна зьмяніўся, узрадавалася яна ці спалохалася.



— Што так доўга? — спытаў ён, падыходзячы.
— Вера Васілеўна прасіла скончыць разьлікі да заўтра, —

зьзяньне яе вачэй з кожнай хвілінай рабілася ўсё ярчэйшым і
цяплейшым, і, сядаючы на краёчак суседняга стала, Глеб ужо
бачыў: узрадавалася.

Амаль нічога Глеб ня ведаў пра гэтую дзяўчыну. Ня ведаў
нават, як яе завуць. Ды ёй неяк і не пасавала ні адно зь
вядомых яму імёнаў. На заводзе ўсе называлі яе Мадмуазэль;
яна і сапраўды моцна паходзіла на тую францужанку, якую
таксама ўсе так называлі паўстагоддзя таму. У сьвеце вытворчай
дысцыпліны і стэрыльнасці яна выглядала нязвычна. Зграбная
пастава, адкрыты твар, чыстыя фарбы скуры, бліскучыя вочы,
ядвабныя блюзкі, тонкі пах сьледам па калідоры... Пра яе
плявузгалі жанчыны, пра яе гаварылі мужчыны, а сама яна,
стрыманая і маўклівая, была з ўсімі роўная ды халаднаватая.
Ільдзінка ўваччу раставала адно тады, калі яна глядзела на
Глеба. Але Глеб ваяваў зь перасорціцай ды дэфэктамі
вакуўмнага напыленьня і, правёўшы Мадмуазэль доўгім
позіркам ды пацёршы лоб, — пра што гэта трэба ўспомніць? —
зноў заглыбляўся ў паперы. А яна ў які раз думала, што,
відаць, талай вадзе ня суджана змыць сумёты таго, што падаецца
яму важным, а значыць, ёй, бездакорнай мадмуазэль інжынэру,
зноў і зноў глядзець у змрок, спрабуючы забыцца на тое, што
здаецца важным ёй...

— А няважнае ў вас тут, аднак, асьвятленьне, — заўважыў
Глеб.

— Але, — падхапіла яна, — і, галоўнае, бжучаць гэтыя
лямпы так мярзотна, ад гэтага чамусьці прыгадваюцца прусакі,
як яны паўзуць са шчылін. Бр-р,— яна перасмыкнула плячыма.

— Падсвядомасць, страшная рэч, — рассмяяўся Глеб, з
задавальненнем адзначыўшы, як празьзяў у адказ яе твар. —



Пэўна, успамінаецца Рэмарк, тое месца, дзе... Памятаеце?
— Памятаю, але. Я наагул заўважала, асацыяцыі рэдка

бываюць рэальнымі. Ну, можа, толькі ад пахаў. А сітуацыі,
словы часьцей асацыююцца зь літаратурнымі калізіямі...

— Гэта ад таго, можа, што ў кнігах заўжды адбываюцца
значныя падзеі. Ці, лепш сказаць, шматзначныя. А значнасьць
ці шматзначнасьць рэальнага жыцьця так ці інакш застанецца
для нас сумнеўнай.

Яна энэргічна заківала, і Глеб бачыў, што яна разумее ня
толькі тое, што ён сказаў, але й тое, што хацеў сказаць, і што
яна прыймае і падтрымвае гэта. Футарал прытворства —
адзеньне на кожны дзень — зь ёй быў недарэчны. Глеб адчуваў
дзіўную сувязь, што мацнела між імі: у іх размове словы
сталіся толькі неабавязковым атачэннем чагосьці нашмат больш
істотнага. Яны размаўлялі, нібыта яблыкі зрывалі з галін, не
даючы ім упасці ды разьбіцца аб цьвёрдую зямлю. Гэта было
цудоўна і страшна. Але Глебу раптам зрабілася страшна: ён
пабачыў, як хвіліны напаўняюцца сэнсам, набрыньваюць ім, бы
крывёй. Яму міжволі захацелася адмахнуцца, пайсці адсюль,
забыцца пра ўсё: пра неакрэсьленае прыцягненне, пра доўгія
позіркі ўсьлед, пра сёньняшнюю размову, пра тое, што казалася
бяз словаў, паміж словамі, над словамі.

Дзяўчына з усьмешкай штосьці тлумачыла, але ён чуў
толькі трымценне сваёй крыві, што сачылася з драбнюсенькіх
пораў. Крыві, якой набрыняў час. Ён ня мог адвесці вачэй ад яе
рук: яны, што птушкі на галінах, трошкі падрыгвалі на лісьце
ватмана.

— Ведаеш што, пойдзем да мяне,— глуха, нечакана для сябе
самога сказаў ён.

Дзяўчына ўскінула павекі, але, як падалося Глебу, ніколькі
не зьдівілася і адразу ўстала.



У калідоры ён ўзяў яе за руку. Яна трошкі павярнула
далонь і таксама сціснула яго руку тонкімі доўгімі пальцамі. Ці
пяшчота пакідае на вуснах саланаваты прысмак? А жаданьне?

Смуга ночы, цяпло мяккай скуры, словы, такія шчырыя,
што падаюцца пацеркамі, што пасыпаліся з разарванай ніткі...
Калі яна, паклаўшы галаву яму на плячо, спала, ён гладзіў яе
валасы, глядзеў у шэрасць вакна і думаў: «Вось як, значыць,
бываюць шчаслівымі...»

У прыймовым пакоі затраскацеў тэлефон: дырэктар меў
мілую звычку на першым золку даведацца ў дзяжурнага, ці
добра спаўпачываў флагман айчыннай мікраэлектронікі.
Прачнуўшыся, яна мякка пацягнулася, працерла вочы
далонькамі і з усмешкай падштурхнула Глеба: ну што ж ты,
ідзі... Хуценька супакоіўшы Татачку, ён вярнуўся. У пакоі
нікога не было. Адрухова Глеб ірвануўся да дзьвярэй, але
спыніўся і, вярнуўшыся да канапы, сеў. Зрэшты, толькі адна
ноч. Гэта слабая процівага, калі на другой шалі — трыццаць
гадоў жыцьця.

Аддаючы вахцёрцы пропуск, яна ўжо ведала, што больш ня
вернецца сюды, не дакранецца больш да плястыкавай карткі,
што мела прэтэнзію стаць сутнасцю і знакам жанчыны.
Падняўшыся да сябе ў пакой, яна нават засьмяялася ад радасці.
Не! Больш гэтага ня будзе. Сьцёрла макіяж, лак з пазногцяў,
гладка прычасалася — і амаль што не пазнала сябе ў люстэрку.
«Мадмуазэль, — падумала, пасьміхнуўшыся. — Ну, досыць,
мадмуазэль Пелагея. Дамоў».

Любіць маці — гэта проста, калі маці проста любіць цябе, і
яе зялёныя вочы блішчаць, але пытанняў ты ня чуеш.
Кінуўшы ў кут вялізную торбу, што бачыла Варшаву ды
Стамбул, Поля пераапранулася ды пайшла ў поле, дзе ракатала
пяцітонка і куды маці наказала бегчы як хутчэй. Усе дзесяць



кабет-суседак, дзесяць гаспадыняў, завіхаліся тут. Каб прыняць
жыцьцё і перастаць думаць пра яго, дастаткова пачуць, як
падаюць у кодаб грузавіка — тук-тук-тук, бах, тум-тук — гэтыя
вялізныя буракі... Пальцы, гадзіну таму дагледжаныя ды
далікатныя, пакрыліся тонкай земляной скарынкай, пад пазногці
забіліся чорныя пясчынкі. Малады шафёр, што кружляў,
звужваючы кругі, вакол машыны, нарэшце рашыўся і,
прымасціўшыся ля Полі, узяўся дапамагаць жанчынам. Гэта
трохі сапсавала ёй настрой, бо сімпатычны юнак, што макам
пачырванеў ад шматлікіх жартаў, нагадаў пра яго, а Полі не
хацелася ўспамінаць. Не хацелася думаць, не хацелася губляць
пачуцьцё поўнага жыцьця.

Калі грузавік пратрэсься па полі і вывярнуў на грунтоўку,
Поля падсьцяліла куфайку і лягла на зямлю воддаль ад суседак,
што ў чаканьні наступнай машыны паселі кружком ля бураковай
купы. Восеньскія промні і вецер былі такімі пяшчотнымі — не,
не як яго рукі, а як... так, няхай, як яго рукі. Няхай. Яна ня
будзе з-за гэтага смуткаваць. Няхай. Яна не пашкадуе пра тое,
што было, — дзякуючы таму, што было, яна тут, і ёй добра, і
туга пайшла ад яе. І яна не шкадуе, што ўсё прайшло — таму
што ня хоча больш фальшу. У яго свой шлях, у яе — свой, і
няхай усё будзе так, як будзе.

З заплюшчанымі вачыма яна пацягнулася, паклала далоні
пад галаву, і струмені паветра адарвалі яе ад зямлі і плаўна
панеслі ўгору. Засталіся ўнізе верхавіны дубоў на ўскрайку
поля, яна бачыла сьветлую палоску грунтоўкі, шашу, на якую
вырульваў грузавік, насустрач яму ішоў цёмны легкавічок, і
сонечны прамень адбліскваў ад дакаванага капоту. Поля лунала
ўсё вышэй: збоку зьявіліся дахі дамоў вёсачкі, нязвычна
выглядаў зьверху лес, паблісквала рака... Сюды даносіліся
толькі пахі печанай бульбы — дзеці распалілі вогнішча на


