
«Жодзіна — мая родзіна!»

ТРЫ ЛІЛЕІ, ЛІЛЕІ ТРЫ...

Сяброўства даўняе з каханьнем
Забыць і не тужыць?
Сяброўства даўняе з каханьнем
Забыць... А як нам жыць?
Памятаеце, хлопцы, гэтыя радкi з Робэрта Бёрнса?

Я, i праўда, даўно абяцаў расказаць пра сваё першае
каханьне. Але адкладваў зь некалькiх прычынаў. І адна зь iх
тая, што мне нялёгка выбраць. Памяць утрымлівае некалькi
жаночых iмёнаў: за адным зь іх — упадабаньне, дзiцячая
закаханасьць, за другім — глыбокая сымпатыя, а за трэцiм —
першае, хай сабе ў нечым прыдуманае, каханьне. Але ўсе
яны непарыўна зьнiтаваныя са школаю, зь мястэчкам, у якім я
нарадзiўся i якое вырасла ў шасьцiдзесяцiтысячны горад.

Сталася так, што я вучыўся ў чатырох з шасьцi
тагачасных жодзiнскiх школ. Першыя (а ў маім аповедзе
нярэдка будзе сустракацца гэты лiчэбнік), пачатковыя, клясы
прайшоў я ў школе-iнтэрнаце, што стаяла на выселках, пад
вёскаю Зарэчча і вайсковай чыгуначнай часткай. Пазначаныя
яны ў памяцi імем бялявай Эльвiры Смолiч — майго дзiцячага
ўпадабаньня. Ня ведаў, як выказаць ёй сваю сымпатыю, i не
знаходзіў нічога лепшага, як дзялiцца пячэньнем ды
цукеркамі, якія прыносiлi мне значна часьцей, чым iншым
iнтэрнатаўцам. Яна не адмаўлялася ад пачастункаў, а толькi
пасьмейвалася ды ўцякала да сябровак.

Аднаго разу пасьля школьных вакацыяў знайшоў я ў



тумбачцы, што стаяла каля майго ложку, цэлы стос
запалкавых этыкетак. У iнтэрнацкiх карпусах кожнае лета
праводзiлiся спартовыя зборы. Мабыць, спартовец, якi спаў на
маiм месцы, захапляўся філюмэнiяй. Цi то абрыдлi тыя
этыкеткi калекцыянэру, цi то ён забыўся на iх перад адездам,
але засталiся яны мне ў спадчыну. Этыкеткi былi
прысьвечаныя самым разнастайным, надзiва прыгожым, часта
проста фантастычным кветкам, і дамiнавалi сярод iх чамусьцi
ружовы i сiнi колеры. А назвы, назвы якія былi! Некаторыя
ўвогуле сустракаў упершыню — алеандар, апунцыя,
кардылiна, лотас, фрэзiя...

Колькi часу меў асалоду з гэтага неацэннага скарбу, ды
неўзабаве пераадолеў сябе. Было невыказна шкада, але
падараваў калекцыю этыкеткавых кветак Эльвіры на дзень
нараджэньня. Але гісторыя зь iмi тым ня скончылася. Выйшла
ў мяне яшчэ бойка з Сашкам Хацкевічам, якi таксама
прэтэндаваў на тыя этыкеткі, а можа, на Эльвiрыну ўвагу. Не
пашанцавала мне тады — пасьлізнуўся на мокрай кафлi ды
распаласаваў нагу нiжэй калена аб трубу пры радыятарнай
батарэі. Праўда, зьвязаны ў мяне з тым душавым пакоем
яшчэ адзiн прыкры ўспамiн.

Сярод шэфаў была ў нас дзесяцiклясьнiца Томка Рагуля.
За вочы дражнiлi яе «каровай», i хлопцам асаблiва даставалася
ад яе. На вячэрнiх занятках магла яна, правяраючы правiлы
правапiсу, трэснуць падручнікам па галаве — «разьвiвала
памяць». Пасьля адбою прымушала класьцi рукi паверх
коўдры. Мабыць, прачула пра дзiцячыя мастурбацыі i
праяўляла звышпiльнасьць. А калi заўважыла нашую з
Эльвiраю ўзаемную прыхiльнасьць, вывела нас аднаго вечара
пасьля адбою са спачывальняў і — цi то дзеля сьмеху, цi то на



зьдзек — паставiла ў душавым пакоi басанож, у адных трусах
ды майках. Натуральна, пачуцьцi нашыя на тым прымусовым
спатканьнi не разгаралiся. Бадай наадварот, астывалi ад
недарэчнасьці сытуацыі ды холаду, што працiнаў да гусiнае
скуры. А чаго чакала ад нас Томка, што спадзявалася
падгледзець ці падслухаць — цяжка сказаць.

Але так цi iначай Эльвiра Смолiч застаецца адным зь
нямногіх сьветлых успамiнаў з iнтэрнацкага жыцьця. А сам
iнтэрнат стаiць недзе поруч са словамi «войска» ды «турма».
Мабыць, з-за яго шэрай казёншчыны, жорсткай дысцыплiны,
казарменнай архiтэктуры, кароткіх фрызураў ды
ўнiфiкаванае вопраткi.

Пазьней, калi падрос у школьніка мой брат, пачалі мы
разам, паўз чыгунку i лесапасадкi пры ёй, хадзiць у школу №
3: ён — у першую, а я — у чацьвертую клясу. А ўлетку,
пасьля пятае, была ў мяне закаханасьць з Аленай Трусевіч.
Прычым узьнiкла яна ледзь не выпадкова, і не апошнюю
ролю адыграла ў тым Валька Семянюк, рабацінiстая
зайздросьнiца i пляткарка, што жыла па суседзтве ў
чыгуначным сiнiм бараку. Недалюблiваў яе, ды разам з тым
шкадаваў. Вальчын бацька счэплiваў у цягніку вагоны i,
патрапiўшы аднаго разу мiж вагонных «блiноў», застаўся
iнвалiдам. Ампутавалi яму правую руку, дык мяне заўсёды
бянтэжыў пры сустрэчы пусты рукаў ягонага пінжака,
запраўлены ў кiшэню. Вось тая Валька i шапнула, нібыта пад
страшэнным сакрэтам, што са мною хоча сябраваць
дзяўчынка з паралельнае клясы. Чаму паверыў? А чаму і не?!
Па-першае, было прыемна. А па-другое, быў я ўдзячны
Алене: падтрымала мяне, калi першы раз прыйшоў у школу
ў прапiсаных ад нiцавокасьцi акулярах. Баяўся, што будуць



цьвялiць аднаклясьнiкi. Алена нiбыта здагадалася пра тое,
калi марудзiў перад уваходнымi дзьвярыма. Сама падышла i
сказала, што акуляры мне пасуюць i аправа вельмi
сымпатычная.

З таго дня i я пачаў прыглядацца да Алены. А захаваўся
яе вобраз — як на зробленым з успышкаю аматарскiм здымку,
Алена на тле квяцiстага дывана. На ёй
гарнiтурчык-«матроска»: два канты на каўняры, а на
гальштуку — вышываны якар. Валасы гладка зачасаныя, а
хвост перахоплены пышным бантам. Мiндалепадобныя вочы
глядзяць крыху спадылба, а пры падбародзьдзi, пад пухлымi
вуснамі, відаць дзьве маленькія, ледзь прыкметныя радзiмкi.

Жыла яна ў Вуглах. Так называўся пасёлак на ўсходняй
ускраiне, пры Маскоўскай шашы. Хадзіла адтуль у нашу
школу чалавек дваццаць. Дазнаўся я спотайку Аленiн адрас
ды напiсаў ёй ліст праз колькi дзён пасьля таго, як агледзеў,
што на далонi ў яе накрэсьленыя шарыкавай асадкаю мае
iнiцыялы. Быў той ліст, як на цяперашнi розум, даволi наiўны
i нязграбны, але прызначаў я ў iм першае ў сваім жыцьцi
спатканьне — а дзявятай гадзiне вечара каля кiнатэатру
«Юнацтва».

Можа, тое i недарэчы, але зазначу, што калi і цьвялiлі
Алену Трусевiч аднагодкi, дык завязвалi мянушкi на
баязьлівасьць — нялепшую чалавечую якасьць, як у вядомай
дражнiлцы — «Трус, трус, беларус, на вайну сабраўся...» —
або на неадменны прадмет бялiзны. Але нiяк не на свойскіх
трусоў, празь якiх я, падкiдаючы зяленiва, забавiўся ў
вызначаны вечар. А калi схамянуўся, што пазьнюся, то, нават
не пераапранаючыся, скочыў цераз штыкетнiк, пабег да
высокіх кашлатых лiпаў, за якiмi стаяў кiнатэатар.



Галiнку язьмiну адшчыкнуў з суседзкага жываплоту, але
марна туляўся зь ёю па сквэрыку. Пачаўся ўжо апошнi сэанс,
надышла шарая гадзіна, і вось што прычынілася проста ў
мяне на вачах...

Дзясяткi два пасажыраў з прыгараднага цягнiка кiравалiся
да аўтобуснага прыпынку. Раптам сярод iх узьнікла
разгубленасьць, пачулiся воклiчы i крыкi. Адзiн з пасажыраў
шпарка пабег да рэчкi, а сьледам iрвануўся чалавек у
спартовым трыко. Астатнія сабраліся натоўпам вакол
маладзіцы, якая скурчылася проста на зямлi. Была яна жорстка
зьбiтая — на пашчэнцы барвавеў пiсяг, а па скронi струменiла
кроў. У паўзаплюшчаных вачах стаялi сьлёзы, а калi над
маладзіцай схiлiлiся, каб дапамагчы, падкласьцi нешта пад
голаў, яна спалатнела i застагнала ад болю. Хтосьці кінуўся
званiць, нехта прапанаваў асьцярожна аднесьцi яе, пакласьцi ў
блiжэйшым доме, у Пякарчыкаў, покуль прыедзе «хуткая».

Тым часам вярнуўся, i не адзін, мужчына ў спартовым
трыко з шырокiмi лямпасамi. Я пазнаў у iм Сабалеўскага,
настаўніка фізкультуры з нашае школы. Паважалі яго і
пабойвалiся. Меў ён медзьведзяватую паставу, вызначаўся
ладным жыватом i санлівым выразам твару. Але на пляцоўках
пераўвасабляўся, рабiўся не па гадах спрытны, надзіва моцны
і рухавы. Сабалеўскі вёў бляндына гадоў на дваццаць з гакам.
Рукі ў таго былі заламаныя за сьпіну, штаны — мокрыя. Ён
стаяў, унурыўшы голаў, палахлiва азiраўся i адно паўтараў:
«Собаль, ня бi мяне! Собаль, толькi ня бi!..» Аказалася, што
маладзiца — бляндынава жонка. Сказала яму штосьцi
абразьлiвае, а той з пянай рэўнасьці разьюшыўся i зьбiў яе
проста сярод вуліцы. А потым спалохаўся ды кінуўся ўцякаць.
Сабалеўскі дагнаў бляндына каля самай Плісы, куды той бег



ці то тапіцца, ці то ратавацца ад гневу свайго колiшняга
настаўнiка...

Прывялая галiнка язьмiну паляцела долу. Але каго было
вiнавацiць, апрача самога сябе? Заставалася, праўда, слабое
суцяшэньне, што Алена зьехаўшы куды-небудзь, магла і не
пабачыць майго ліста — надышоў час летнiх вакацыяў.

Наступнае ранiцы сеў я на ровар і паехаў у Вуглы.
Вядома, ня мог пагрукацца ў браму, бо, хутчэй за ўсё,
сутыкнуўся б з бацькамi цi з адным з Аленiных братоў. Таму
сеў на выгане, паўз якi бруiлася, выцякаючы зь недалёкае
балаціны, рэчка Жодзiнка. Сядзеў насупраць яе дома ў
спадзяваньнi, што мiльгане па-за плотам лёгкая знаёмая
сукенка. Цi то падказаў ёй брат, што выходзіў па ваду да
калонкi, цi то згледзелi мяне праз вакно, але калі трэці раз
узяўся падпампоўваць колы, выбегла да мяне Алена.
Павіталася, сказала, што не дачакалася зь сяброўкаю
напярэдадні. Я счырванеў, змушана выбачаўся за спазьненьне
і доўга пачуваўся нiякавата. Але потым размаўляць, проста
сядзець поруч зь ёю было надзiва прыемна і хораша.
Неўзабаве гукнула нас Аленiна мама, i, пераадольваючы
сарамлiвасьць, пагадзiўся я пайсьцi ў сад, дзе частавала мяне
Алена трускалкамi i зеленаватым яшчэ белым налівам.

А другога дня езьдзiлi мы на роварах разам з вуглоўскiмi
хлопцамі купацца. Алена захацела сесьці не на багажнік, як
зазвычай сядалi дзяўчаты, а на раму, чым усьцешыла мяне.
Пасмачка яе валасоў трапяталася ад ветрыку, прыемна
казытала мне твар, а плячук раз-пораз мякка ўпiнаўся ў
грудзiну. Старанна абмiнаў я камянi, а таксама калюжыны,
што засталіся ад начное залевы, асьцярожна загамаваў на
высокім адхоне па-над Плiсою.



Хлопцы пасьпешліва паскідалі адзеньне, паскакалi ў ваду
з воклiчамi: «Цур, ня квач!» Алена крыху прымарудзiла, а
потым зрабiлася на імгненьне зусiм безабароннаю, як робяцца
ўсе, калi здымаюць праз голаў кашулю або сукенку. Паводле
нашых правiлаў дазвалялася ня толькi нырцаваць i
пырскацца, але і выскокваць з вады, бегаць па драўляным
насьцiле адкрытага басэйну.

Нясьпешна адплываў я ад Алены, якая мусіла вадзiць:
яна натуральна пачувалася ў хлапечай кампаніі, а таму
ахвотна прымалi яе ў гульнi. Ведаў, што памiж паверхняю
вады і падлогаю распранальні, якою карысталіся толькi
плыўцы-спартоўцы, ёсьць ладная прастора. Захацеў схавацца
пад той распранальняю, нырнуў на трохмэтровую глыбiню.
Працiснуўся пад шчытом каля самага дна, дзе — ведаў — не
ставала дошкi. Прагнуў паветра, аднак усплываў паволi, каб
ня ляснуцца галавою аб бэльку або не ўспароцца на ржавы
цьвiк.

Але паветранай прасторы, як чакаў, не было — узровень
вады аказаўся куды вышэйшы, чым звычайна! Зразумеў, што
ўдыхнуць тут ня ўдасца. Памкнуўся назад. Немаведама як,
але здолеў вырвацца з пасткi. Сутаргава хапаў паветра, а
ўваччу плылi пунсова-сiнiя зоры. Вярнуў да сьвядомасьцi
мяккi Аленiн дотык: «Квач!» Нiкому не прызнаўся тады пра
свой пячорны сполах, адно папярэдзiў, каб не паднырвалi пад
распранальню.

А неўзабаве паплылi мы ўсёй кампанiяй на недалёкую
«бурлiлку». Лiшкi адпрацаванай на электрастанцыi пары
ператваралiся ў гарачую ваду, якая зьбягала па
разгалiнаваных трубах «пырскалкi» ды фантанавала проста ў
вадасховiшча. А на «бурлiлцы» вада сьцякала па дзьвюх



трубах углыб. Паверхня ў тым месцы вiравала, нiбыта
закiпала ад зеленкаватых пухiроў i бурбалак. Адною з самых
вытанчаных забавак было паднырнуць у тоўстую, каля мэтру
дыямэтрам, трубу, пракараскацца па ёй угору, каб апынуцца
ў апраметнай — замкнёнай прасторы, запоўненай напалову
струменем гарачае вады. Далi такога разыкоўнага нырца i мы
з Аленаю (ня мог жа я спасаваць перад дзяўчынкаю,
нягледзячы на нядаўнi выпадак), апынулiся поруч у цямрэчы.
Сьвятло і паветра траплялi туды толькi празь невялiчкую
закратаваную адтулiну, а вадзяны струмень мiж тым
прыбiваў, штурхаў нас адно да аднаго. Салодкае захапленьне
ды стоены жах, што зеўраў ледзь не сьмяротнай небясьпекаю,
авалодвалi намi.

Затое як хораша было потым на адхоне, што служыў нам
за пляж, зьняможана павалiцца на распалены белы пясок ды
крэсьлiць, зьнiтоўваючы, свае вэнзэлi!..

І раней цэлыя днi бавіў я на Плiсе, а таму добра ведаў
лодачніка, сьлепаватага дзеда Аляшкевiча. Насіў ён акуляры
з тоўстымi лінзамi, а дужкi зьвязваў на патылiцы гумкаю. Але
быў заўзяты рыбалоўца. Меў пры сваёй станцыі два-тры
прынаджаныя месцы, бо вудзiць з лодкі не любіў.
Спэцыялiзаваўся па лінах i рэдка калi вяртаўся бязь некалькiх,
як зваў iх, парсючкоў. Бывала, дапамагаў яму вычэрпваць
ваду з лодак, а за гэта дазвалялася мне пакатацца на
пласкадонцы.

Аднаго дня запрасiў з сабою Алену. Веславаў ужо даволi
спрытна, i мы ня проста паплылi ўверх па плыні — заехалi аж
за другі, за вузкакалейкаю, мост, пад Старыя могілкi.
Старыцы i затокі былі там проста засланыя лiлеямi. Так
падабалася нам называць iх, хоць ведалi мы і дакладнае



найменьне — белыя гарлачыкi. Алена сарвала некалькi самых
буйных, намагаючыся, каб зялёна-бэзавыя сьцяблiны
заставалiся як мага даўжэйшымi. Потым, калi мы вярталiся,
спляла сабе зь іх ды павесiла на шыю каралi.

Мінулi мы астравы i ўбачылi, што з-за чаратоў
напярэймы нам рушыў баркас. Трое асалавелых дзецюкоў на
ім галёкалі штосьцi пра галубкоў, а калi наблiзiліся, то
зараўлi, што возьмуць нас на абардаж. Яны рагаталi, крыва
пасьмiхалiся, а мне было не да сьмеху. Баркас ужо рэзнуўся
носам у наш борт i ледзь не скрышыў вясло, як раптам
пачуўся ўпэўнены, загадны голас.

Мала хто з жодзiнскiх падлеткаў ня ведаў пра
вясьлярскую сэкцыю-школу. Пры яе базе цi пад час кросаў, у
адкрытым плавальным басэйне цi за рулем катэру нярэдка
можна было ўбачыць чорнавалосага каржакаватага мужчыну
гадоў на сорак пяць. Галоўны трэнэр весьляроў (а ў каноэ
непадалёк ад нас быў менавiта ён, Міхал Зяленавiч Элімелах)
загадаў нашым крыўдзiцелям зьнікнуць зь ягоных вачэй.
Весьляры падасьпелi б на байдарках вокамгненна, і, скемiўшы
гэта, дзецюкi пасьпяшалiся адчаліць.

А з дна каноэ нашага выратавальнiка, нiбыта русалка,
прыўзьнялася, абаперлася на локаць паўсонная, разамлелая
ад гарачынi супэрбляндынка. Яе купальнік, якi складаўся зь
сiнiх трохкутнiкаў і матузкоў, хутчэй падкрэсьлiваў, чым
прыкрываў шыкоўныя формы. Яна ссунула на кончык носа,
залепленага шматочкам паперы, сонцаахоўныя акуляры,
няўцямна зірнула на мяне з Аленаю, капрызьлiва спыталася,
чаму прыпынiлiся. Трэнэр-вясьляр адказаў, што амаль
прыплылi, па-змоўнiцку падмiргнуў нам i накiраваў каноэ да
блiжэйшага вострава.



На вялiкi жаль, белыя лілеі, такія пяшчотныя i
прывабныя на вадзе, на сонцы хутка зморшчылiся, панiклi,
зьвялi. Гэтак жа хутка, неўпрыкметкі мінулася тое лета. А
разам зь iм адышлi, скончылiся мае з Аленай сустрэчы.

Патрапiла ў анкалёгію, а пасьля няўдалай апэрацыi
літаральна за некалькі дзён згасла Аленіна мама. Аўдавеўшы,
яе бацька стаў моцна піць, а праз колькi месяцаў сышоўся зь
iншай жанчынаю. У свой час хацеў ён, каб у сямi неадменна
была i дзяўчынка, быў бязьмерна шчасьлiвы, калi пасьля
чатырох сыноў зьявiлася ў яго i дачка. Раней Алена была ў
сямi ўлюбёнкаю, бацька ледзьве не на руках яе насіў. А тут
раптам, найверагодней, з падачы новае жонкi пагадзiўся
аддаць дачку ў iнтэрнат ажно ў Менск. На гарадзкiх
спаборнiцтвах паказвала Алена проста блiскучыя вынiкi па
бегу i скачках. Даўно ужо прыкмецiлi яе сталiчныя
сэлекцыянэры i ўсё назалялi бацькам, угаворваючы аддаць
пад нагляд высакаклясных спэцыялістаў. Вось i патрапіла
Алена ў рэспублiканскую спортшколу-iнтэрнат алiмпiйскага
рэзэрву, што недалёка ад Камсамольскага возера.

Даведаўся я пра адрас школы з прэтэнцыёзнаю назваю, i
абмянялiся мы лістамi. Дапамагла мне Алена расшыфраваць
дзiкаватую абрэвіятуру СДЮШАР, даслала i свой
фотаздымак, пра якi ўжо казаў вам. На ягоным адваротным
баку вучнёўскім почыркам быў зроблены дарчы надпiс: «На
памяць Вову ад Алены», які стаўся кропкаю ня толькi ў
нашым лiставаньнi. А памяць, памяць, i праўда, засталася...

Неўзабаве сямя наша атрымала ў заводзкiм мікрараёне
новую кватэру. Як падавалася на той час — шыкоўную
двухпакаёўку зь лёджыяй. Зноў патрапiў я ў новую школу, у
новую клясу, але не палохала ўжо пэрспэктыва



«прыцiраньня», не бянтэжыла слоўца «новенькi».
Кляснай кiраўнiчкаю ў мяне была настаўнiца ангельскае

мовы Софя Ісакаўна Майзьліс. Мела яна куртатага сабаку,
баксёра Чарлi, а калi заўважалi вы, сабака ды гаспадар зь
цягам часу хоць бы ў нечым няўлоўным, а робяцца падобныя
адзiн да аднаго. Быў яшчэ ў Софi Ісакаўны сын Лёва. Ды такi
кволы, што, здавалася, футарал са скрыпкаю, на якой ён iграў,
важыў больш за яго самога. Даводзiлася таксама дзiвiцца
ягонай упартасьцi i зацятасьцi. Аўтобусы ў горадзе хадзiлi
рэдка, дык цягаў ён тую скрыпку ў музычную школу ледзь не
праз увесь горад. Тым часам нярэдка сустракаў я яго, iдучы на
шахматную сэкцыю. А падахвоцiўся туды празь свайго новага
сябра, што жыў праз сьцяну, у суседнiм падезьдзе, праз
Толiка Казырэнку. Быў ён на год старэйшы за мяне, але часта
абгульваў свайго бацьку, які стала гуляў не адзін дзясятак
гадоў. Разам з Толiкам рашаў я задачы, складаў эцюды,
зазнаваў тэарэтычныя тонкасьці па кнізе-падручніку «Гульня
ў шахматы». Толькi вось аўтара ня ўспомню. Нешта накшталт
Гельфанда або Грунфэльда. Словы, якія былi ў тым фаліянце,
— мiтэльшпіль, гамбiт, ракіроўка, цугцванг — вабілi,
iнтрыгавалi мяне. Легка станавiлася ў той шэраг i прозьвiшча
Майзьлiс. Так, якраз Софя Ісакаўна прынесла з дому тую
кнігу, як толькi дазналася, што захапiўся я гульнёю, якую
ставяць часам памiж спортам i мастацтвам. У пэўнай ступенi
дзякуючы той, тоўстай, як талмуд, кнізе, пакiнуў я
шахматную сэкцыю. Была яна напісаная даступна, давала
даволi грунтоўныя веды з тэорыі i практыкі шахмат.
Аналiзаваліся ў ёй партыi, згуляныя ў свой час Вільгельмам
Стэйнiцам, Эмануiлам Ласкерам, Хасэ Раулем Капабланкам,
Максам Эйвэ, iншымi чэмпіёнамi сьвету. Таму паглыбляцца ў



яе было куды цiкавей, чым хадзiць на сэкцыю. Апрача таго
яна толькi называлася так гучна. Насамрэч гэта быў аматарскi
гурток. Двум дзясяткам школьнiкаў далiкатны лысаваты
настаўнiк выдаваў дошкi, па якiх дзьве-тры гадзiны, каму як
Бог на душу пакладзе, совалiся драўляныя фігуры. Але меў я
яшчэ адну патаемную прычыну на тое, каб перайсьцi ў
iншую сэкцыю — наведвала яе мая аднаклясьнiца Рэгіна —
Рэня Зэкіна.

Не сказаў бы, што было гэта каханьне зь першага
погляду. Але Рэня сядзела за партаю наперадзе i крыху збоку
ад мяне, а таму я, хоць і мiмаволi, прыглядаўся да яе. У адзін
з маіх першых дзён у новай клясе на кантрольнай па
матэматыцы перахапіла Рэня мой, як падалося ёй, разгублены
позiрк, а неўзабаве злавiў я шпаргалку з рашэньнем абодвух
заданьняў.

А пачалося наша сяброўства з дваровых гульняў у
«выбiвалу». Зьбіраліся пад маiм домам аднагодкi, станавiлiся
ў кола i перапасоўвалiся валейбольным мячом. Той, хто хiбiў,
упускаў мяч на зямлю, мусіў садзiцца на кукiшкi ўсярэдзiну
кола, а яго потым выбівалi рэзанымi ўдарамi. Аднак пакiнуць
сярэдзiну кола можна было i злавiўшы мяч у рукi. Праз гэтае
правіла i надарыўся мой першы з Рэняю дотык. Добра
запомніўся ён, бо быў ня толькi пацешны, але i адчувальны.
Адначасна памкнулiся злавiць мяч, ды сутыкнулiся, балюча
выцяліся лбамі. Расьціралi потым гузакі, прыкладвалi па
чарзе мядзяны пятак.

Колькi разоў пасьля гульнi праводзiў Рэню дахаты пад
аўтастанцыю. Хваліла яна школьнага трэнэра, а таму Алесю
Фалейчыку, што жыў у другім падезьдзе, няцяжка было
падгаварыць мяне запiсацца ў валейбольную сэкцыю — рост,



маўляў, добры ды i ўдар нiшто сабе. Ды напачатку
расчараваўся: займалiся там пераважна іншай гульнёю,
малазнаёмым мне баскетболам. Але зборныя школы па
абодвух вiдах складалiся з гэтай сэкцыі. Пазьней, калi ў
алiмпійскую праграму ўвялі гандбол (яшчэ адно ангельскае
слова!), яго сталі разьвiваць і ў нас. І яму навучаў у нашай
школе Генадзь Насевiч — нядаўнi выпускнік iнстытуту
фізкультуры. Спэцыялiзаваўся ён па баскетболе, хоць рост
меў напалеонаўскi. Аднак праз тое не камплексаваў. Ніколi не
насіў чаравікаў на пляцформе, не нарошчваў абцасаў, а
ягоны заўсёдны капялюш хутчэй прыхоўваў раньнія залысіны,
чым дадаваў росту. Нават настаўнiкi звалi яго проста Генам,
бо імя па бацьку не вымагалася. Даспадобы i вучням былі
ягоныя маладосьць i вясёлы нораў. Праўда, тыя, каму ад яго
даставалася, спрабавалi прышчапiць перад iмем Гена назоўнiк
«кракадзiл», аздаблялi гэткiм графіцi школьныя сьцены. На
трэнiроўках Насевiч ня толькі расказваў i паказваў, як
абыходзiцца зь мячом і безь яго, але i сам выкладваўся, бегаў
кросы, гуляў азартна i натхнёна. Вазiў нас на спаборніцтвы ў
Барысаў, вадзiў на гульнi вэтэранаў, а мараю кожнага было
патрапiць зь iм у турпаход па Бярэзiне. Праўда, па-за
спортзаляю ён стараўся выглядаць самавiта: насіў iдэальна
адпрасаваны гарнітур i чорны скураны плашч. А калi пасьля
двух выкiдышаў ягоная жонка Амалія нарадзіла хлопчыка i
прапанавала назваць немаўля бацькавым iмем, наш Гена не
прыхоўваў радасьцi, проста сьвяціўся ад шчасьця. Радаваліся
за яго і нашы дзяўчаткi, а потым таямнiча шапталiся i нават
асьмелiлiся схадзіць у адведкi. Ня ведаю, як іншыя хлопцы, а
я дык крыху зайздросьцiў, нават раўнаваў за такую
прыхiльнасьць.



А мяне да Рэнi цi, праўдзівей, Рэню да мяне
прыраўнавала на сваім днi нараджэньня другая мая
аднаклясьнiца, Мілана Мардовiч. Ня спраўдзiў спадзяваньняў
iмянiньнiцы i толькi адзiн раз, зь ветлiвасьцi, запрасiў яе на
танец. А астатнi вечар бавіў поруч з Рэняю, якая пад час так
званых павольных танцаў шаптала: «Горача, танчы вальней!»
Няёмка пачуваўся i перад Мiланаю, якая засмуцілася ледзь не
да сьлёз, калi не патрапiла задзьмуць усе сьвечкi на торце.
Але дзе ты патрапiш, калi iх — чортаў тузін! Хаця мне цяпер
прымхлiва мроiцца, што акурат ад агеньчыка незадзьмутае
сьвечкi занялося нашае з Рэгінаю каханьне...

Дзяўчаткі ў клясе на той час захаплялiся хiрамантыяй,
зачытвалiся ўсходнiмi, японскiмi ды друiдзкiмi, кельцкiмі
гараскопамi. Даволi скептычна ставiўся я тады да
астралягічных прароцтваў. Але некаторыя азначэньнi i
характарыстыкi былi даволi трапныя, асаблiва тыя, што
даваліся ў задыякальным гараскопе. Паводле друідзкага,
вызначаўся я як Язьмiн, а мой знак Taurus (Бык, Цялец)
надзяляў працавітасьцю i ўпартасьцю, цікавасьцю да
мастацтва i прагаю камфорту. Трапнай была заўвага, што
Быку для аднаўленьня сілы патрэбны працяглы адпачынак i
цiшыня, але тыя, хто поруч, часта не разумеюць гэтага.
Засмучала тое, што як ня надта спрыяльны вызначаўся саюз
Быка, сымбаль якога зямля, з Вадалеем (а Рэня нарадзiлася
трэцяга лютага), сiмбалем якога лiчыцца паветра. Якраз
паветра атаясамлiвалася ў гараскопе з iнтэлектам,
арыгінальнасьцю мысьленьня, памкненьнем да незалежнасьцi.
Характарызаваўся Вадалей як дабрадушны i сардэчны, гатовы
выслухаць i дапамагчы, але нярэдка як абыякавы i эгаiстычны.
Сьцьвярджалася таксама, што прагне ён бескарысьлiвага


