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У Саўках чорная, густая, што дзёгаць, ноч распаўзлася
па хмызняку. Заляпіла ўсе шчылінкі, усё ў адну цемру зліла.
Равы патуліліся, схаваліся ў воўне арэшніку. Нешта ў сабе
затаілі — таемнае, страшнае — і ждуць-падсцерагаюць,
гатовыя праглынуць у сваё чорна-аксамітавае нутро.
Маўчаць... Ды і ўсё навакол маўчыць у нейкім чакаючым
напружанні. Быццам во—во нешта здарыцца — дзікае,
страшэннае...

Далёка-далёка, на колькі вёрст цягнуцца бяздонныя
прорвы-равы. Папарэзалі яны туды і сюды шырокае ўзгор'е.
Быццам волат-асілак праехаў з сахой велізарнай і глыбокія
раны парабіў у целе зямлі. Раны зараслі хмызняком—
поўсцю, але такімі ж глыбокімі засталіся...

Страшна ноччу ў Саўках. Узгоркі, абрывы жывымі
становяцца, сочаць вачыма чорнымі... Быццам з пагрозай
гавораць: «Ану-тка, увайдзі!..» І мала хто адважыцца ў нетры
пайсці, як цяжка заляжа ў равы хмурная ноч...

Ціха ў Саўках... Але зыкі чуваць... Ціхія зыкі—шэпты.
Саўкі шэпчуць скрыдламі птушак—начніц, цікуючым
хрустам сухіх ветак пад лапамі дзікіх звяроў...

У самай глушы, там, куды вока людское не загляне
ніколі, сумна-дрыготны бляск прашчупвае цёмныя веткі.
Вогнішча... Людзі навакол... На тварах іх вогнішча грае
дрыжачымі плямамі. Воддаль, афарбаваныя ў жоўта—
чырвонае, галіны схілілі галоўкі і слухаюць... А за імі —
цемра-жудасць...

Іх пяцёра... Адцятых ад усяго свету. Уцяклі, вырваліся з
кіпучага мора жыцця. Ад іх адраклося жыццё, — і яны ад яго
адракліся. У Саўках знайшлі сабе схову.

Дзеці зямлі. Ад свае вёскі таксама адарваліся. Перш была
сувязь: хлопцы прыходзілі, нават дзяўчаты часамі
заблуджвалі. Апавядалі, што дзеецца там. Есці насілі даволі.



Саломы на будку, таго-сяго.
А потым усё слабей ды слабей сувязь трымалася. Нешта

расло паміж тымі і гэтымі... Нейкая сцяна. Асабліва як
маладыя пайшлі. Тыя сюды схавацца не адважыліся, пайшлі
ваяваць. І цяпер — як адвярнула ўсю вёску...

Ужо з тыдзень, як не было нікагутка. Два дні ўжо, як есці
няма чаго. Пяклі грыбы, ягады збіралі, але ўсё ў жываце
нешта ссе, нешта цягне...

Цяпер — хто ляжыць, хто сядзіць вакол вогнішча, і
кожны думае сваю думку асобную. Маўчаць, а ў кожнага з
вачэй глядзіць пытанне, рашуча паўстаўшае:

— Што далей?..
Грышка маўчанку парушыў...
— Ну што, хлопцы, прызаўнылі? Га?.. Дрэнна, кажаце?

Што, Смоўж, нос павесіў?..
Смоўж, або Змітра Кандратаў, павярнуў ад свету ў цень

свой твар. Не сказаў нічога.
— Во што, хлопцы! Трэба думаць. Ці тое, ці другое. Не

здыхаць жа...
Сцёпка ўзняў галаву...
— Жраць хочацца. Здаецца, вала б з'еў... Вунь Смоўж,

халера на яго, яўляцца ўжо надумаў... Га, Смоўж?..
Невядома, хто з іх падумаў аб гэтым: ці Сцёпка, ці

Смоўж. Мусіць, у абодвух думка гэта лунала.
Смоўж і не зварухнуўся — быццам і не да яго казалася. А

Грышка—завадатай пачуў хістанне сярод сябрукоў. Каб
зніштожыць яго, гукнуў бадзёра—пагрозна:

— Я яго гэтак яўлюся, што не пазнае!
Аднак усе маўчалі. Грышка змяніў тон...
— Аб тым, што яўляцца, і гаварыць не варта. Нашто б

тады і ўцякаць было! Не ўжо, як на мяне, дык калі зрабіў
што — не вярні назад. Ды што там? Бачыш ты: не паелі
дзень, гора якое... А там што, пірагамі б цябе кармілі? Чулі,
якое жыццё там...

— Ды гэта глупства... Яўляцца, яўляцца... Хто гэта захоча
яўляцца? Турмы не бачылі? Вось жраць няма чаго. З вёскі не



нясуць, баяцца, мусіць.
— Не баяцца, а што ім за ахвота дармаедаў карміць?

Пайшлі во маладыя, думаюць — і гэтыя могуць служыць,
нечага лайдачыць.

— Ну, дык ідзі, чаго ты...
— Ды я не аб тое...
Грышка рашуча прамовіў:
— Во што, братцы! Бацькі карміць не хочуць —

пражывём і без іх. На работу станем!
— На якую?
— На якую?.. А на такую, на якой за раз можна зарабіць

столькі, колькі на іншай за год не заробіш...
Зразумелі хлопцы... Быццам засаромеліся, пахілілі

галовы. Адзін на аднаго не глядзелі...
— Што замаўчалі? Спалохаліся? Страшна?
Зноў маўчалі... Потым азваўся адзін:
— Чорт яго... Каб было з чым... Голымі рукамі...
— Чаго? Адна ёсць стрэльба... Сцёпка да сваіх

дабярэцца, двухстволку возьме.
Грышка з чаканнем углядаўся ў твары хлапцоў. Сцёпка

ўдарыў Смаўжа па спіне.
— Як, Смоўж, га? Пойдзем на паляванне?
— Усё роўна...
Сказаў, а ў самога нутро халадзела. Бегчы адсюль, уцячы

захацелася. Нялюбай, страшэннай здалася кампанія хлапцоў.
Жудасць душу ахінула. Эх, і нашто ён прыйшоў сюды?
Нашто паддаўся спакусе?

А хлопцы памалу разварушыліся. Іх захапілі новыя
планы. Вочы жвава блішчэлі, як гаварылі, згаварваліся...
Пасталі вакол вогнішча, асвятлёныя чырвоным дрыжачым
бляскам. Як здані якія...

Доўга яны гаманілі, доўга парушалі глыбокую ціш,
панаваўшую ў Саўках...

І згаварыліся...

2



Праз Саўкі прабягала дарога. Кулялася ў равы, узбягала
на ўзгоркі... То тулялася па хмызняку, то вясёла, адкрыта
ўсміхалася жоўтаю пакручастаю стужкаю.

Было адно месца, дзе дарога шпарка збягала па крутому
скелзу. З аднога боку — гара, абросшая густым хмызняком, з
другога — глыбокая прорва. Небяспечнае месца. Дарога
вузенькая — толькі калёсам праехаць. Угару яшчэ нішто, а
во ўніз — глядзі ды глядзі. Добра, калі конь стрымае, не
пабяжыць, а то — беражыся! Троху-троху — і пакоцішся.

У гэтым месцы хлопцы заселі. Праслухалі, што з горада
валасны будзе ехаць з грашыма. Рашылі пераняць тут...

Смоўж, што мышанёнак, прытуліўся ў кустах ля дарогі.
Яго абавязак не трудны: як будзе спускацца, знянацкі
выскачыць, спудзіць каня, каб убок ірвануўся. Дарога
вузенькая — напэўна пакоціцца ўніз. А там ужо хлопцы
чакаюць — канчаць.

Доўга ўжо ждуць. Сонца хіліцца пачало к захаду. Цені
пацягнуліся даўгія, даўгія... На кусты, на траву пачала
класціся пазалота...

А яго ўсё няма...
Смоўж ляжыць дагары на зямлі. Скрозь галіны алешніку

глядзіць у далёкае неба блакітнае і думае шчырую думу.
Яму ўспамінаецца ўсё, што перажыў ён у апошні час. Як яго
бралі ў жаўнеры, як не хацелася яму разлучацца з роднай
вёскай, з роднымі людзьмі, як ён аж плакаў, ад'язджаючы ў
войска. А там — жыццё цяжкае, жорсткае... Колькі ён слёз
папаліў, колькі ночак не спаў — усё думаў аб роднай краіне.
З Сцёпкам сышоўся. Бывала, чуць вольная часінка — усё
гаварылі, успаміналі... Той і пабегчы яго падбухторыў.

Ой, як хацелася ў двор! Смоўж і не думаў тады, ці добра,
ці дрэнна ён робіць; не думаў аб тым, што можа быць у
канцы. Толькі б у двор...

Вось і прыбеглі. Нядоўга ў двары жыць прыйшлося.
Небяспечна было заставацца ў вёсцы. У Саўкі пайшлі. З
Грышкам злучыліся, яшчэ два хлопцы прысталі. Сперш
нішто было. Нічога не рабілі, гулялі, дурэлі, апавядалі адзін



аднаму пра свае вандроўкі. Хлопцы прыходзілі з вёскі —
яшчэ весялей было.

А потым іначай пайшло. Адзін аднаму надакучылі,
жыць па—воўчаму ў лесе абрыдла. Дый без работы мутарна
неяк. Так захацелася жыць, як усе, акунуцца ў жыццё з
галавой.

З вёскі пайшлі маладыя. Некаму стала й прыходзіць.
Зусім забылася на іх вёска. Голад пачаўся. І ўсё цяжэй на
душы рабілася. Чуў Смоўж, што не вытрывае.

І вось... урэшце...
Не, не чакаў гэтага Смоўж. Не хацеў, баяўся. Натура яго

не згаджалася з гэтым. Але штось прымушала згаджацца і
рабіць. Хто яго ведае? Ці сябрукоў ён баяўся, ці слабасці
сваёй саромеўся. Але вось ляжаў і чакаў, гатовы на
страшэннае дзела.

Здалёк затарабаніла каламажка... Сэрца ў Смаўжа
закалацілася моцна, балюча. Быццам яго хто ціснуў, трымаў,
а яно вырывалася... Думкі змяшаліся, як віхор, закруціліся...
Міганулі сябрукі — далёкімі, чужымі здаліся...

Двор праляцеў, і чагось асабліва выразна прадставілася
сястрыца Гануля...

Бліжэй, усё бліжэй... Вось угары і конь паказаўся... За ім
каламажка, у ёй нейкі ў чорным... Ён!..

Ці злезе, ці не?.. Калі злезе — не трэба тады: усё роўна
нічога не выйдзе... О, каб ды злез!..

Не... Толькі накруціў лейцы на рукі... Едзе, спускаецца...
Яшчэ хвілінка адна...

Міжвольна Смоўж зірнуў на каня. Конік напружыўся,
трымае — як мага... У вачах гэткая шчырасць, стараннасць,
апаска... Смоўж успомніў свайго Палавога... Шкада да болю
стала канька... Ужо наязджае... Яшчэ колькі крокаў...

Смоўж кіпцямі ўпіўся ў глебу...
Вось ужо тут... ужо трэба... ужо час...
Не... Не здолеў...
Конік, праехаўшы самую строму, смела пабег. Весела

заляскатала каламажка... Усё далей і далей...



Смоўж схамянуўся... Што гэта? Як гэта так? Што цяпер
будзе? Ці гэта добра, ці блага? Хлопцы... Яны што... Біць
будуць, пэўна... Прагоняць...

Блізка пачуліся галасы. Смоўж, як непрытомны, кінуўся
ў хмызняк, убіўся ў самы вялізны і густы куст і прытуліўся да
зямлі, што зайчык. Усё яго цела траслося як у ліхаманцы. У
галаве білася адна думка: каб скарэй, каб скарэй... І ўся істота
яго ў гэты момант была працята адным жаданнем: каб
скарэй пайшлі хлопцы!

А хлопцы гукалі, шукалі, лаяліся, пагражалі. Урэшце
Грышка сказаў:

— Уцёк, трасца яго матары. Ну, добра; трапіць ён калі-
небудзь нам у рукі... Пойдзем, хлопцы!

Чароўнай музыкай празычэлі ў вушах Смаўжа крокі
пайшоўшых. Счакаўшы колькі хвілін, ён асцярожна вылез з
куста і пачаў прабірацца па хмызняку. Шпарка, паспешна.

Дух занімала, сэрца зрывалася, а ў галаве, як кляўцом,
біла:

— У горад... у войска... Няхай будзе што будзе. Турма,
дык турма. Абы да людзей, абы жыць так, як людзі, а не
туляцца, што воўк, па лясах...

А над Саўкамі ноч свае скрыдлы ўжо раскідала, усё
ахінала ў таемную цемру...

 



У віры жыцця
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Ужо добра сцямнела, як Міхалка прыкандыбаў да
Шлёмкі.

У нізенькай, шэрай і бруднай хацёнцы дрыгацеў змрок.
Шлёмка ўжо лямпу запаліў, але яна была такая
маркотненькая, што пры ўсёй шчырасці і стараннасці ў яе
не хапала моцы перамагчы цемры, панаваўшай у хаце, і яна
толькі асвятляла сваім пудліва—жвавым бляскам нізенькі
столік з гарой шавецкага начыння і кудлатую галаву
Шлёмкі.

— Добры вечар! — гукнуў Міхалка, пераставіўшы сваю
дзеравяшку праз высокі парог.

— А... Добры вечар, добры вечар!.. Ну-ну, добра, што
зайшоўся... Сядай!..

Міхалка вольна ўздыхнуў, выцягнуўшы абедзве нагі.
Відаць было, што ён добра змучыўся, пакуль дайшоў.

— А што ж... Трэба, як той кажа, хлеб есці.
— Гэта так...
— Ну, што табе ў воласці сказалі?.. Даўно прыехаў?
— А во, толькі што каня завёў на выган... Што?.. Ды што

ж яны скажуць — адна хеўра... Далі зноў запіску. У іх, відаць,
умова такая: тыя пішуць, каб вочы адвесці, а гэтыя толькі
смяюцца — знаюць, што ніхто не пакарае за
непаслухмянства... Але спалохаліся, як сказаў, што ў губерню
паеду... Я, брат, там нарабіў гвалту... А мне што? Усё роўна
рабіць няма чаго. А праезд дармовы. У губерні нічога не
зробяць — у Маскву паеду, да самога Леніна дайду, а свайго
даб'юся. Мне не тое ў галаве, што там пожні на які воз не
далі, — гэта глупства... Але час ужо іхнюю хеўру разагнаць.

— Не, але ж да чаго дайшло? Заселі, закупілі воласць,
робяць што хочуць, ды яшчэ смяюцца з нашага брата.

— Якое, ужо і разгаварваць не хочуць. Учора Платоніха
пайшла к сакратару, каб паперку даў у млын... Без фунтаў



каб... І слухаць не стаў. Нічога, кажа, жыва будзеш, калі і
фунты аддасі... А ў той не то што, дык у рот нечага пакласці;
дастала недзе пудзік... Ведаеш, Шлёмка, я часам аж трасуся
ад злосці. Здаецца, на шматкі б разарваў...

— Злосцю нічога не паможаш. Тут, брат, палітыка
трэба... Во што, Міхалка: як сабе хочаш, а гэтага здарэння з
пожнямі ніяк няможна прапусціць. Тут, брат, калі добра
ўзяцца, можна — ведаеш што?..

— Каб толькі свае падтрымалі...
— Свае? Дык хто тут не рад будзе ад іх пазбавіцца?.. Ці

ж гэта мы толькі з табой пакрыўджаны?.. Ды во цяпер...
пожні гэтыя самыя... З бяднейшых жа нікому не далі, багацеі
падзялілі.

— Ага, во яшчэ, Шлёмка... Узнаў я, колькі за арэнду
плаціць належала... Якраз палавіну таго, колькі яны
сабралі...

— Ага! Во! А ўсе бачылі, што жыта ўсё ў воласць
павезлі... Дзе ж яно дзелася? Га? Хабар... Толькі што багацеі
адмовяцца, скажуць, што менш ссыпалі...

— Дзядзька не збрэша... загрозяць хіба. Толькі й
загразіць яго не дужа лёгка... Заўтра ўранні размяраць
будуць. Споўзаю яшчэ раз, пагляджу, што яны запяюць.

— Ты, Міхалка, чуў, што Грышка зноў аб'явіўся тут у
ваколіцах? Уцёк, кажуць, з астрога... Ужо ў Седлішчы, казалі,
аднаго забітага знайшлі: з горада нейкі...

— Во, халера, а? Ізноў, значыцца, людзям спакою няма. І
каторы раз!..

— Дарма ты, Міхалка, у воласці расхадзіўся. Лепей бы
паціху, каб адразу, знянацкі, а то ліха іх ведае... яны ж ні
перад чым не спыняцца...

— Не баюся... Што будзе, то будзе... Калі ж не магу я
неяк... Як закіпіць у сэрцы, як заклакоча, дык не толькі што...
а, здаецца, біцца б палез...

— Э, гэта, брат, кепска...
Шлёмка даўно ўжо пакінуў работу. Гутарка захапіла

абодвух. Ахінутыя таемным, змрочным светам капцілкі, яны



ў гэты час былі падобны да загаворшчыкаў. Бліскучымі
вачмі ўпарта ўглядаліся адзін у твар другога, махалі рукамі,
нахіляліся адзін да аднаго і ўсё гаварылі, спяшаючыся,
перапыняючы... А калі раптам сціхалі, углыбіўшыся ў свае
думкі, у цеснай хацёнцы павісала жудасная ціш. І тады
колькі часінак у паветры панавала напружана-жалобная
песня цвыркуна.

Яна лілася срэбным ручайком з запечча, цудоўнымі
струнамі звінела па хаце і быццам напамінала аб чымся
адвечным, непазбыўным.

— Ведаеш, Шлёмка... ты граматней за мяне... Ты напішы
аб усім, заяву гэткую напішы. Падпішамся ўсе... Баяцца
будуць, але я ўгавару. А я паеду... Паеду проста ў губерню,
уяўлюся ў Чаку, ці куды там, ды ўсё і выкладу, што ў нас тут
робіцца...

— Ладна... Толькі каб гэта цішком, яны каб не зналі, а то
загадзя прыгатуюцца... яшчэ падвядуць такую машынку,
што і чыстымі застануцца... Ды і табе небяспечна...

— Ваўкоў баяцца — у лес не хадзіць... Ды мы дужа не
будзем лапатаць. Толькі што тыя будуць ведаць, што
падпісваць будуць... Але ўсё роўна: не схаваешся ад гэтых
жулікаў...

— Ладна, глядзі!..
Сябрукі доўга яшчэ сядзелі і гаманілі... Як выйшаў

Міхалка ад Шлёмкі, на вуліцах ужо пуста было, а ў вокнах
цёмна: усе спаць паляглі.

Ноч была цёмная. Патыхаў мяккі, кволы ветрык. Разам з
гэтым ветрыкам на Міхалку патхнула чымся бадзёрым,
узмыўным. Ён горда выпяў грудзі, уздыхнуў глыбока—
глыбока і шпарка пакавыляў.

На душы было лёгка, вальготна, быццам нейкі цяжар
зваліўся. Прыняўшы пэўную пастанову, Міхалка
супакоіўся... І толькі пад уплывам думак-летуценняў, якія
трапяталіся ў яго галаве, нецярплівасць нейкая брала...
Хацелася, каб хутчэй-хутчэй споўнілася задуманае. І ён, сам
таго не прыкмячаючы, ішоў усё шпарчэй і шпарчэй,



шырока махаючы сваёй дзеравяшкай.
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— Ч-ы-ў-ры... Ч-ы-ў-р-ы... ч-ы-ў-ры...
Смагла косы ўпіваюцца ў пожню... З смакам жруць

ядраную, сакавітую траву... Аж сліна цячэ... І то там, то сям
на ўсім абшары пожань пад бліскучай сталёвай губой
варушыцца і кладзецца ў роўныя гурбы шаўковая трава...
Быццам нейкія цудоўныя звяры — малыя і пражэрлівыя —
апанавалі пожню і скубуць—злізваюць яе густую поўсць... А
часамі ўздымаецца каторы, весела-здаволена блісне на
сонцы і запяе пабедна на ўсю ваколіцу.

— Лясь!.. лясь!.. лясь!.. лясь!..
Ядрана... Рана яшчэ... Толькі сонца нядаўна ўзышло і

спрасонку зусім гультава свеціць... Пасля начнога сну яшчэ
вочы сабе не прамыла... Нават не бачыць, што на кветках-
красунях яшчэ смела-задзірліва ззяе раса...

У адным месцы гурток сялян... Сядзяць, ляжаць на
густой воўне—траве. Воддаль косы паўторкнуты ў зямлю...
Пагрозна блішчаць на сонцы вышмурыжанымі языкамі...

Тут багацеі ўсе... І савет тут: старшыня — здаровы
мужык з грубым драўляным тварам — толькі вочы хітра,
пудліва бегаюць, і пісар — яшчэ маладзенькі, жвавы і
пранырлівы, што лісічка... Гэты — у фрэнчыку, галіфэ, з
партфелем — камісар, дый годзе...

Сяляне гутараць... крычаць, рагочуць. Настрой вясёлы,
бадзёры — ведама, моц сваю чуюць... Смяюцца здаволена.
Старшыня з пісарам — асяродак кампаніі... Старшыня
спляча рэжа, а пісар, важна махаючы рукой, цягне, што
песню пяе... І сам здаволена прыслухоўваецца да сваёй
гаворкі... Нахапаўся недзе слоў розных, якіх і сам добра не
разумее, і пэўны, што разумны дужа...

— Нэп... Цяпер, брат, нэп у Расеі... Думалі камуністы з
пралятарскім еляментам дзела мець, значыцца, усё па
дземакраціі: камуны, таксама салхозы, культуры розныя, а



выходзіць, собсцвенна, што пралятары на класавую точку
стаў і... усё, значыцца... амінь. Ясцесцвенна, што трэба даць
дарогу правільнаму еляменту... сушнасці, самастаяцельны
елямент, ён мае значэнне...

— Ну і насабачыўся ты, а! — перапыніў адзін з сялян —
белабрысы, чырвоны, з заўсёдашняй хітра—ліслівай
усмешачкай на твары. — Во, цябе б у воласць, на месца
Пронькіна... Вось бы адлемантараваў... хе-хе-хе-хе...

І селянін заліўся цянюткім дробненькім смяшком —
быццам забрахаў малады шчанёнак...

Пісару гэта ўпадабалася, і ён з давольнай мінай
нарыхтаваўся цягнуць далей сваю прамову, ужо нават пачаў:

— Ды не ў тым... Гэта што...
Але старшыня, якому, відаць, не па нутру прыйшлося,

што хваляць яго памочніка, перапыніў, паказваючы, што і ён
таксама троху ведае:

— Яно зразумела... Чалавек сталы, заможны, ён вагу мае,
а не то што дрындушка якая...

— Ну, а як з хутарамі ў нас? — змяніў гутарку стары
дзед. — Усё гаманілі, гаманілі, пісалі, а цяпер і не, чуць
нічога... Мусіць, прымерзла нашая справа...

— Якое табе прымерзла... Ці ж цяпер можа
прымерзнуць, улетку... Гэта, бачыш, жарка мераць цяпер,
дык да зімы чакаюць...

Мужыкі зарагаталі...
— Ды і як жа мераць цяпер?.. Зусім не выпадае... Траву

можна папсаваць...
—З хутарамі вось як дзела абстаіць... Собсцвенна на

хутары няма сушчаствуючага закону, значыцца,
дзяйсцвіцельнага... Трэба неабхадзіма, каб усё вобчаства па
свайму собсцвеннаму дабравольнаму жаланію і страмленію
прыняло катэгарычаскае пастанаўленне ў хадатальсцве аб
раўнамерным раздзеле зямельнай собсцвеннасці...

— Гэта значыць, зямлю перадзяліць?
— Ясцесцвенна...
— Вунь як... Ну, гэта, брат, пачакай!..



— Яны б згадзіліся...
— Гэта значыць, працавалі, працавалі, а цяпер чорту

лысаму, лайдаку спрадвечнаму... Не, дзякуй за гэта!
Белабрысы зрабіў выгляд, што хоча сказаць нешта дужа

смешнае, і прапішчаў:
— Ты, кажаш, працаваў, а яны лайдачылі... А нашто ты

найміта дзержыш?.. Гэта, брат, нельга... Толькі сваімі рукамі
можна працаваць, а гэта ўжо будзе... Таварыш пісар, як гэта
завецца?

— Эксплаатацыя...
Некаторыя зарагаталі...
— А цяпер, — дадаў белабрысы, — ты павінен аддаць

свайму батраку палавіну зямлі, палавіну жывёлы...
— І ўзараць яму на першы раз.
— Не, брат, хутчэй ён падавіцца, пакуль я яму дам хаця

атопак.
— Бацюшка йдзе!
— А... час ужо...
— Дачакаліся ўрэшце...
— Дык як, значыць, яму дзесяціну адрэжам? — запытаў

старшыня.
— Як жа, трэба... Каб гэта так, а то яго ж пожню і дзяліць

будзем...
— Гэта ж не яго, а царкоўная...
— Ну, гэта ўсё роўна...
— Таварыш пісар, а як у паперцы сказана? Га?.. — зноў

залапатаў белабрысы. — Між бяднейшых раздзяліць, а?
І зноў пасыпаўся дробным, прыдушаным смехам...
Усе ўсталі... Падышоў поп, яшчэ малады, з рыжай

бародкай...
— Здраствуйце!..
— Дзень добры, бацюшка!..
— Ну, што, таварышы, рабаваць нарыхтаваліся свайго

бацюшку?..
— Ды не, бацюшка!.. Якое там рабаваць... Мы, можа б, і

зусім не бралі ў вас, дык усё роўна возьмуць гэтыя — усякія



там Цішкі ды Шлёмкі... Раз папера прыйшла, значыцца, каб
царкоўныя пожні падзяліць між бяднейшымі сялянамі...

— Знаю, знаю... Усё іхняя работа... Карціць ім чужое
дабро...

— Але, бацюшка, мы вас не пакрыўдзім... Мы ўжо так
пастанавілі мірам, каб вам дзесяціну адрэзаць... З якога боку
хочаце, з такога і выбірайце.

— Наш долг, собсцвенна, клапаціцца аб усіх гражданах,
маючых нахаджэнне ў нашым раёне... Абсуджэнне наша —
удаўлетварыць вас вазможнасцю... Дзесяціна вам будзе
прадстаўлена ў заканамерную собсцвеннасць...

Пісар гэтыя словы сказаў так урачыста, такім важным
тонам, што ўсе — і нават ён сам — раты паразявалі...

— Ну, што ж, дзякую і за гэта...
— А я так думаю, хлопцы, — гукнуў старшыня, — не

паадсыхаюць у нас рукі, калі мы яшчэ па пракосу пройдзем
бацюшку... Няўжо ж мы дазволім, каб наш бацюшка сам за
касу ўзяўся!.. Нам жа сорам будзе...

— Эт!.. Аб гэтым і гаварыць не варта!..
— Адмерым, хлопцы, дый звалім зараз!..
— Вялікае спасіба... Няхай вам Бог памагае!..
Мужыкі ўжо ўзяліся за косы, але ўбачылі Міхалку, які,

калдыбаючы, кіраваўся на іх ад дарогі, і спыніліся ў чаканні,
зацікаўленыя... Пачалі закурваць і перамаўляцца
ўпаўголаса...

Міхалка, ні на каго не гледзячы, ні з кім не
прывітаўшыся, падышоў да старшыні і моўчкі падаў яму
паперыну... Старшыня важна пакруціў яе ў руках, шчыра
прыгледзеўся, стараючыся нібы разабраць, што ў ёй
напісана, і, пэўна, не, разабраўшы нічога, аддаў пісару. Той
прыдаў свайму птушынаму твару сур'ёзны выраз, які,
вядома, і належыць прымаць «начальству» пры спаўненні
служэбных абавязкаў, і стаў чытаць...

— Па вашаму дзелу рэзалюцыя не можа быць... Лугі
падзелены... ясцесцвенна, і прычытаюшчая за арэнду сума з
уладзельцаў узыскана... Значыцца, рэзультату не



прадвідзіцца...
Бледны твар Міхалкі дрыжэў ад моцнага абурэння. Ён

глядзеў на пісара такім поглядам, які без слоў гаварыў, што
яму вельмі трудна стрымацца, каб не кінуцца на гэтага
шчанюка...

— Вы павінны спаўняць загады вышэйшай улады, —
скрозь зубы прагаварыў ён дрыжачым голасам.

— Калі табе воласць абяцала, дык ідзі дый касі там у
воласці, — адпаліў старшыня.

Сярод сялян пачуўся смех, а белабрысы недзе ззаду
захлынуўся сваім брыдкім сабачым рогатам...

Міхалку рванула...
— Зладзеі!.. Крывапіўцы!.. Бандыты!.. Падавіцца вам

гэтаю пожняю!.. Жрэце!.. Піце нашу кроў, кулаччо
праклятае!.. Няпраўда... Будзе вам канец, драпежнікам!.. Вы
мяне папомніце!.. Я прыгатую вам месца!..

Цяпер хоць бы і хацеў стрымацца Міхалка — не здолеў
бы!.. Прарвалася гадамі накіпеўшае мора злосці і
нястрымана палілося бурлівай, бруднай патокай праклёнаў,
пагроз і лаянкі.

Багацеі абурыліся... Залямантавалі на ўсе лады, абступілі
Міхалку... Косы пагрозна заблішчэлі ў паветры. Справа
станавілася сур'ёзнай. Ужо поп, закасаўшы полы, шпарка
пашыбаваў прэч ад граху...

Але гвалт сялян быццам ацвярозіў Міхалку. Ён змоўк і
смела глядзеў на раз'юшаных сялян. Тыя памалу адступілі.
Міхалка павярнуўся і пайшоў на пожні. Услед яму неслася
моцная лаянка, якую пакрываў прарэзлівы голас старшыні:

— Глядзі, крываногі, дабрыкаешся!..
Боль, абіда і злосць — моцная, агнявая злосць кіпела ў

грудзях у Міхалкі... Горла сударгава сціскалася, а ў мазгу
настойна, балюча білася думка: «Хутчэй, хутчэй кончыць
гэты здзек, гэтае злачынства!..»

У той жа самы дзень, увечары, Міхалка падаўся ў горад...
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Была бурлівая ноч. Стары Дняпро гойдаўся ўзад і
ўперад цёмнымі хвалямі і сярдзіта бурчэў, нездаволены тым,
што хтось турбуе яго, здзекваецца над яго старасцю. І ў
хмурым здзіўленні слухаў, як дзесь угары, на высокіх
абрыўных берагах, вые і тужыць збянтэжаны лазняк...

На самым беразе Дняпра, у капешцы, ляжаў Міхалка. Ён
увесь закапаўся ў пахучае сена і ў зацішшы думаў—
перадумваў свае думкі...

На дварэ шумела, гудзела, дождж жорсткі сцёбаў, а ў
сене было гэтак цёпла, зацішна, прытульна... І чым больш
разгульвалася вакол непагода, тым глыбей уваходзіў
Міхалка ў самога сябе і ў пакоі прыводзіў да ладу свае
думкі...

Учора вярнуўся ён з горада. Там справіў сваё дзела,
узняў на ногі каго належыць. Цяпер быў пэўны, што хутка
ўсё будзе ўскрыта і прыйдзе канец кулацкаму панаванню.
Але вось, што гэта значыць, што, пакуль ён вярнуўся з
горада, яму тут сена аддзялілі ды нават скошанага ўжо... Ён
перш і браць не хацеў, але Шлёмка параіў узяць, каб
супакоіць на які час ворагаў. Узяў... нават пільнаваць
пайшоў нанач...

— Дык чаго ж гэта іх узняло? Ахамянуліся? Спалохаліся?
Небяспеку пачулі?..

Міхалка здаволена ўсміхнуўся...
— Баяцца... Пачакайце, не тое яшчэ будзе!..
Але як ні быў пэўны Міхалка ў сваёй перамозе, у яго ні

на адну часінку не выходзіла з галавы апаска. Усё здавалася,
што не здадуцца так багацеі, што яшчэ будзе змаганне, дый
не абы-якое — змаганне на жыццё і смерць. І здавалася яму,
што «тыя» не сядзяць у гэты час «злажыўшы рукі», а
рыхтуюцца, пільна рыхтуюцца... Але што яны могуць
зрабіць?..

Міхалку ўспаміналася перасцярога Шлёмкі, успомніўся
Грышка-бандыт... Кажуць, вярнуўся, тут ужо круціцца. І
нешта падобнае да страху заварушылася ўсярэдзіне...
Заб'юць... ім чалавека забіць — што муху... Ці мала



здарэнняў было?
Але Міхалка хутка адагнаў палахлівыя думкі.
— Што мне баяцца? Чаго шкадаваць? Што мне чакаць

ад жыцця? Згібла ўсё... Не чалавек ужо. Не будзе шчасця —
усё роўна.

Шкада стала Міхалку самога сябе. Жаль аб мінулым, аб
жыцці загубленым ускалыхнуў душу... І з нейкай балючай
уцехай ён углыбіўся ва ўспамінкі. Адзін за адным замігацелі
малюнкі таго светлага, прыгожага, што калісь было і счэзла
назаўсёды, счэзла раптам, нечакана...

Быў як усе. Жыў поўным жыццём.
Як яшчэ малы быў, бегаў, гарэзваў... Першым быў сярод

сябрукоў... Як тады вольна жылося!.. Нічога не знаў, не дбаў
ні аб чым, знаў толькі гульні свае, забавы дзіцячыя.

Потым узрос. Паспытаў трохі гора. Бацька памёр, з
адной маткай застаўся. Цяжка прыйшлося. Пазнаў, як
трудна працоўнаму люду хлеб дастаецца. Але ўцеха была
кветка-дзяўчына. З ёй усё гора сваё разважаў. Шчыра любіў
яе, так, як толькі можна любіць. І яна яго таксама. Бывала,
дзень — праца, а ўночы — часіны кахання. І праца была
ніпачым.

А потым — расстанне. У салдаты ўзялі. Там яшчэ горш
прыйшлося. Але затое там шмат навучыўся чаму, пазнаў —
адкуль зло на зямлі, хто вінават, што простаму народу так
цяжка жывецца. З людзьмі пазнаёміўся — нейкімі дзіўнымі,
новымі. Усё дабіваліся шчасця гаротнаму люду... За гэта і
пакуту неслі, гора прымалі. Пасля ўжо і сам гэткім стаў, але
нічога зрабіць не ўдалося. У бойку пагналі, нагу адарвала.
Доўга ў шпіталі ляжаў, са смерцю змагаўся. Перамог, але не
на радасць сабе, вярнуўся бязногі ў двор...

Каханка чакала... І вось — стрэліся... Слёз колькі было...
Бачыць шчасце і знаць, што няма яго, што ўжо разбілася,
згублена — ой, як гэта цяжка! Хутка зноў разлучыліся...
замуж пайшла. Сам гэта ўладзіў, каб не мучыць яе і сябе...

І пацягнулася шэрае, нуднае жыццё... Нават і вольнасць
прайшла неяк неўзаметку. Усё багацеі арудавалі, сілу ўзялі



зноў, як раней, бядоце дыхнуць не давалі. І так аж да гэтага
часу. А цяпер — невядома.

І ў Міхалкі зноў адна за адной паляцелі думкі аб справе.
Думкі назойлівыя, турботныя. Міхалка сабраў усе сілы і
сілком перарваў іх... Зноў углыбіўся ў ружовыя, лагодныя
ўспаміны. І пад уплывам іх ён супакоіўся. Думкі ахінуліся
мяккай, смутнай пялёнкай, зліліся ў няясныя абразы і пачалі
памалу пераходзіць у ціхую дрэму.

Раптам ён абудзіўся... Ці гэта здалося яму? Быццам
гаворка пачулася... Міхалка прыслухаўся... Яшчэ... Цяпер
ужо скрозь шум ветру і дажджу выяўна пачуліся галасы...
Хто гэта?.. Хіба за сенам хто падцікаецца? Вызірнуць ці
пачакаць?.. Вось і асцярожныя крокі нечыя...

— Тут ён, павінна... — пачуўся скрозь буру прыдушаны
голас.

Міхалка пазнаў гэты голас... з дзяцінства ён знаёмы
яму... Калісь яны з Грышкам былі першымі сябрукамі, толькі
як выраслі, пайшлі па асобных пуцінах.

Міхалка сцяміў, чаго прыйшоў Грышка, чаго яму трэба...
Па целу пабеглі мурашкі... Дух заняло... Што рабіць?
Уцякаць або чакаць, затаіўшыся — мо не прымецяць?

Мацае нехта па сену... Вось ужо блізка... Схапіў за нагу...
— Тут!..
Нешта цяжкае навалілася на Міхалку.
— Усё!.. — мігнула ў Міхалкавых думках.
Але страх паддаў сілы... Ірвануўся, перакуліў некага,

кінуўся ў мокрую, бяздонную цемру.
Бег як мог, не зважаў, што баліць, як агнём пячэ,

абрубак-нага... І знаў, што не ўцячэ, але ўсё-ткі бег...
Раз... Дзеравяшка некуды глыбока ўехала... Рынуўся

долу Міхалка... Моцна, балюча рванула застраўшая
дзеравяшка, аж застагнаў нема ад болю...

Насціглі... наваліліся... прыціснулі... Біць пачалі...
— Гвалт! — неяк коратка, глуха панеслася ў бурлівым

паветры і ўраз абарвалася ветрам...
Больш не мог крычаць Міхалка: нейкай бруднай анучай



рот заткнулі... Білі, лаяліся... К Дняпру пацягнулі,
штурхаючы...

Міхалка нічога не помніў. Пачуў, што чапляюць на шыю
нешта цяжкое... Сцяміў тады...

«Як сабаку! — мігнула ў думках, — за праўду...»
Сволачы, крыкнуць хацеў так, каб пачуў увесь свет, а замест
таго прастагнаў неяк нема...

Шалёная, дзікая злосць агарнула... Сабраў усе сілы
астатнія — ірвануўся...

Дарэмна. Сціснулі дужыя рукі... Нехта ўдарыў па галаве
так, што Міхалка прытомнасць згубіў.

Пясок, каменні дробныя пасыпаліся ў ваду...
Забулькаталі квола-жалобна, быццам заплакалі...

Плясь!!!
Пацалункам шчырым, магутным спаткаў Дняпро сваю

ахвяру...
І сціхла ўсё на хвілінку... быццам жахнулася дзікай,

страшэннай падзеі...
А потым усё зашумела, завыла... Лазняк зацягнуў

хаўтурную песню...
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На другі дзень толькі і было гамонак, што пра Міхалку.
Дзе ён падзеўся?.. Усе гаварылі, і кожны на свой лад рабіў
дагадкі. Адны не знаходзілі тут нічога надзвычайнага,
казалі, што проста пайшоў куды па дзелу і неўзабаве
вернецца; другія казалі — утапіўся ў Дняпры: адышоўся ў
пацёмках ды няўмысля і бухнуў з высокага берага; трэція
толькі ківалі галовамі ды мнагазначна цадзілі скрозь зубы:

— Тут нешта ёсць...
Але цяжкая праца хутка зацёрла цікавасць да гэтага

здарэння.
Пагаварылі дзень—другі і перасталі... Забыліся, быццам

і не было ніколі Міхалкі. Толькі бабы-плятухі з уласцівым ім
мастацтвам усё тварылі да смеху цудоўныя байкі ды



пакрыўджаная бядота часамі, разважаючы свае нягоды,
успамінала вернага сябра:

— Эх, няма нашага Міхалкі... Ён бы пастаяў за нас, не даў
бы ў крыўду. Ён бы дастукаўся, раскрыў усе іхнія
злачынствы...

А Шлёмка, як толькі пачуў, што з Міхалкам нешта
здарылася, адразу сцяміў, што гэта значыць, і ад шчырага
сэрца пашкадаваў сябрука.

— Сам загубіў сябе... Не пасцярогся... Ну, цяпер мой
чарод, трэба канчаць начатае дзела...

І ён паспешна стаў збірацца.
— Куды гэта ты? — запытала яго матка.
— Трэба, інтарэс ёсць...
І таемна-сур'ёзна дадаў:
— Калі хто спытае, скажы, што за таварам паехаў.
— Ой, мой сынок, ці не замысліў ты што? Глядзі,

беражыся... Сам ведаеш, які час цяпер... Што толькі дзеецца
— барані Божа!..

— Не бойся, мама!.. Я — круткі, мяне голымі рукамі не
возьмеш...

Назаўтрага ён ужо быў у павятовым горадзе. Там ён
проста накіраваўся ў мясцовае аддзяленне дзяржаўнай
палітычнай управы.

Прыйшоўшы ў канцылярыю, ён спытаўся ў
супрацоўнікаў, дзе можна бачыць загадчыка.

— А вам навошта ён?
— У мяне сакрэтнае дзела...
Супрацоўнікі здзіўлена абглядалі яго несамавітую

фігуру.
— Пачакайце, ён заняты.
Шлёмка сеў на лаўцы і стаў абдумваць, як і што

гаварыць загадчыку. Праз хвілін пятнаццаць яго запрасілі ў
кабінет.

За сталом, закіданым цэлым возам паперы, сядзеў
малады чалавек з выразлівым энергічным тварам.

— У чым справа?



Шлёмка пачаў:
— А...
З першых слоў перапыніў яго загадчык:
— У нас ужо ёсць папера з губерні... Я надта рад, што вы

да мяне трапілі. Вы мне ўсё дакладна абмалюйце, што ў вас
дзеецца, і нам тады будзе ясна, як, з якога боку лепш узяцца
за гэту справу. І дзіўная ж рэч. Зусім пад бокам, а быццам
краіна другая. Хваля рэвалюцыі не дакацілася да гэтага
месца, не зварушыла стаячага балота. А шмат яшчэ ёсць
гэткіх нечапаных балот!.. Ну, дык апавядайце!

І Шлёмка дакладна расказаў аб усім, што дзеялася ў
іхнім сяле за апошнія гады і што цяпер дзеецца. Загадчык
уважна слухаў, часамі запісваючы штось на паперку... Як
Шлёмка скончыў, ён задаў яму колькі пытанняў, на якія
Шлёмка з ахвотай адказаў.

— Ну, вось што... Цяпер мне ўсё ясна... Дзякую за вестку.
Хутка мы паможам вам. Выбачайце, вось што яшчэ: вы не
ведаеце, калі цяпер маюць быць у вас валасныя?

— У нядзелю пахату папоўскую дзяліць будуць —
прыедуць.

— Ага... Ну, добра, добра. Цяпер вы едзьце ў двор і
чакайце. Вядома, лепей, каб ніхто нічога не ведаў. Сваім
таксама не кажыце.

— Я знаю. Я яшчэ і Міхалку гаварыў, каб асцярожна...
— А... Шкода хлапца, такіх нам паболей трэба. Шкода,

шкода...
— Ну, бывайце здаровы!
— Бывайце!
З спакойным сэрцам Шлёмка вярнуўся ў двор. На яго

адсутнасць ніхто ў сяле не звярнуў увагі. Не да гэтага было:
ішла самая гарачая работа.

5

— Татка, татка!.. Ідуць!..
— Хто ідзе?..



— Дрозд прыехаў з воласці і яшчэ нейкі... Сюды ідуць!
— А...
І старшыня сельскага Савета борзда пасунуўся

насустрэчу дарагім гасцям.
Па вуліцы зважна сігалі два чалавекі. Адзін з іх быў

апрануты па—вайсковаму і на баку меў рэвальвер.
Валасных сустракалі і праводзілі цікавыя вочы сяльчан,

якія па выпадку свята былі блізка ўсе на вуліцы. У адных
вачах свяцілася толькі цікавасць, а з другіх яскрава глядзела
несхаваная нянавісць...

— А, стары верабей! — загаманіў вайсковы, убачыўшы
старшыню. — Ну, як маешся, чорт барадаты?

— А дзякую, нічога. Як вы? Ну, заходзьце, зрабіце
ласку!..

— Зойдзем, зойдзем... Што, не чакаў?
— Як гэта не чакаў! Знаў, што сёння прыедзеце...
— Ну, гэта добра, што чакаў... Праўда, «Раманавіч»?
— Праўда, праўда, — з усмешкай адказаў «Раманавіч»,

ужо досыць стары, пануры мужчына.
У хаце ўжо гаспадыня завіхалася каля прыпечка.
— Ну, як, што? — запытаўся вайсковы, сядаючы на лаве.

— Як тут у вас?
— Ды што? Як вам тут сказаць... Ганка! Ідзі на вуліцу! —

крыкнуў ён раптам на дачку.
Тая ўжо знала: пабегла...
— Ды так у нас... вы ж, пэўна, ведаеце... чулі... Чорт яго

ведае! Небяспечна. У губерні быў, невядома, што там
натварыў. Сядзім вось цяпер, як на жары.

— Глупства. Слядоў не засталося пасля гэтага?
— Ну, нашы хлопцы не зблышуць.
— Дзе цяпер Грышка?
— Цяпер? У дварэ, пэўна. Ён у Сідара ў ёўні

закватараваўся. Не, аб гэтым дык мы спакойны. Вось толькі
страшна...

— Не бойся, стары, не прападзём. Зелля ж стане вочы
заліць?



— Аб гэтым і гаварыць не трэба!
— З пахатай трэба пачакаць, — прамовіў «Раманавіч». —

Пакуль не ўляжацца ўсё...
— Калі ж араць хутка час будзе...
— Ну, пачакаеце... Вось трэба зараз сабраць тут каго ды

пагаманіць, парадзіцца...
— Яны хутка прыйдуць усе: бачылі ж, пэўна, як вы

прыехалі...
І сапраўды, праз колькі часін пачалі збірацца мужчыны.

Прыйшоў пісар, прыйшоў белабрысы, яшчэ чалавек пяць. У
хаце загудзела гамонка... Спачатку паціху, потым усё смялей,
а як селі за стол — вакол пляшкі самагону, — зусім
разышліся... Крык, смех, гвалт — усё злілося ў адзін
нязладны гуд. У вокны пачалі зазіраць цікавыя галовы, але
мужчыны не зважалі на гэта: каго тут баяцца!..

— Дык, значыцца, зямлю дзяліць? — ужо каторы раз
пытаўся вайсковы.

І, як і кожны раз, яму адказваў цэлы хор п'янеючых
галасоў:

— Дзяліць!..
— Вядома, дзяліць!
— Чаго там чакаць? Каб злыдні якой дасталося!.. Што

яны нам... ці вам? А мы не пастаім...
— Ды гэта вядома... ад нас не будзеце ў крыўдзе.
— Вы нам, а мы вам!
— Глядзіце ж, братцы! Вы знайце тое, што мы, можна

сказаць, галаву сваю падстаўляем. Вы павінны гэта
разумець...

— Вядома! Што мы — дзеці малыя!
— Калі што — не выдаваць, разам адказваць!
— Ды няўжо ж! Калі што — апошняе аддадзім, а

выручым.
Усё п'яней і п'яней рабіліся мужчынскія галовы, усё

гучней і бязладней станавілася гутарка. Ужо трудна было
разабраць, што гаворыць кожны асобна. Нават і самі
гаваруны, пэўна, не разумелі таго, што гаварылі. Гаварылі



блізка ўсе, а слухаць — ніхто не слухаў.
І ўвесь гэты кірмаш засцілала густая хмара табачнага

дыму.
Пачалі цалавацца, абымацца. Цяпер толькі і можна

было вылучыць з агульнага шуму моцнае цмоканне ды
жорсткія словы брыдкай лаянкі.

* * *
— Салдаты, салдаты ідуць! — уляцела ў хату некалькі

хлапчукоў.
Мужчыны перш і ўвагі не звярнулі. Толькі як колькі

разоў пераказалі ім гэтае слова — «салдаты», — пасціхалі,
пераварваючы, мусіць, у сваіх п'яных мазгах гэтую
нечаканую вестку... І ніяк не маглі ўцяміць: ці гэта добра, ці
дрэнна, што салдаты ідуць? Урэшце, пэўна, пастанавілі, што
добра, бо раптам ажывіліся.

— Салдаты! А! Салдаты! Вось добра! Давайце іх сюды,
галубочкаў! Вып'ем!

Пісар узняўся і прапішчаў, як толькі дазвалялі яму сілы:
— Няхай жыве Чырвоная Армія! Ура!..
— Урра! Урра! Чырвоная Армія!
У хату ўвайшло чалавек з пяць чырвонаармейцаў.
— Іменем рэвалюцыі вы ўсе арыштаваны!..
— Ха-ха-ха-ха!.. Го-го-го-го-го!.. Малайцы!.. Ну і

малайцы!.. Арыштаваны!.. Го-го-го-го!..
— Маўчаць!.. Жарты тут ні к чаму! Будзьце ласкавы,

паны самагоншчыкі, зараз жа ісці за намі!..
— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!..
Але ўжо ў п'яным рогаце пачулася нейкае недавер'е,

апаска. Толькі зусім звар'яцелы пісар ніколькі не губляў
прысутнасці духу. Ён, як мага, тыркнуў пляшкай аб стол, аж
усё на ім зазвінела, і загвалтаваў:

— Пляшка арыштавана! Хо-хо-хо-хо! Арыштавана! Госці,
прашу! Чырвоная Армія! Урра!

І ён, як непрытомны, крычаў, махаў рукамі, абарачваўся
на ўсе бакі да сваіх сяброў. Але тыя ўжо сцямілі — пудліва



маўчалі. І лямант пісара неяк дзіка, прарэзліва,
непадтрымана раскідаўся па хаце...

Старшы з чырвонаармейцаў падышоў бліжэй да яго.
— Даволі! Выхадзі!
— Як? Што? Куды?
Пісар недалужна—п'яным поглядам азірнуўся па баках.

Мужыкі ўсе маўчалі, не гледзячы адзін на аднаго, пісар зусім
асалапеў, цяжка плехануўся на лаву, вылупіў вочы і сядзеў,
нічога не разумеючы.

— Ну, дакуль сядзець будзеце! Выхадзі на вуліцу!
Хлопцы, бяры іх!

Мужыкі сядзелі. Вайсковы замармытаў неслухмяным ад
самагону і страху языком:

— Так-то яно так... але... як жа гэта... без усяго... раптам...
Ні табе мандату...

— Што? Мандату? — заўважыў яго старшы. — Як
праспішся, тады я табе мандат пакажу. А ты хто такі?

Толькі цяпер ён прыкмеціў рэвальвер.
— А... Будзьце ласкавы зняць ваша аружжа!
Той моўчкі аддаў рэвальвер.
— Ну, доўга чакаць яшчэ вас прыйдзецца?
Мужыкі заварушыліся:
— Дык як жа ж... Апрануцца, на дарогу ўзяць. Так

раптам.
— Ладна. Сідаронак, ідзі скажы там на сяле, каб

прынеслі ім што трэба. Ды там разам яшчэ дзве падводы
вазьмі.

* * *
Усё сяло высыпала на вуліцу, як павезлі арыштаваных. У

адным месцы чуўся смех, жарты, у другім спачуваючая
гаворка. То там, то сям віднеліся заплаканыя твары, а
некаторыя бабы галасілі, быццам хавалі ад'язджаючых.

Арыштаваныя моўчкі сядзелі на вазах, схіліўшы галовы.
Думалі... Пэўна, успаміналі сваю чыннасць і загадвалі на тое,
што іх чакае.



На краю сяла Шлёмка стаяў ля свае хацёнкі. На твары
яго ззяла здавольненне. Як праязджалі міма, яго радасна—
здаволены погляд на момант спаткаўся з панурым поглядам
старшыні. Той здрыгануўся. У вачах злосць загарэлася.
Мусіць, дагадаўся, чыіх рук гэта справа...

А Шлёмка святкаваў у душы. Ён бачыў рэвалюцыю,
бачыў вызваленне. Ён бачыў, што і да іх сяла ўжо дакацілася
хваля і магутным выплескам змыла адвечную крыўду.

Толькі адна хмурынка цямніла яго настрой: гэта памяць
пра Міхалку. Не мог ён ніяк забыцца на свайго сябра. Як
роднага брата, шкадаваў яго.

Але нейкі нутраны голас супакойваў Шлёмку, шаптаў
яму:

— Гэтак павінна быць. Гэта неабходна. Рэвалюцыя ахвяр
патрабуе...

 



Спакуса
Стораж Бяздзедаўскай святадухаўскай царквы, маленькі,

увесь кудлаты, абшарпаны чалавечак, стаяў перад сваім
бацюшкам у постаці чалавека, які развязвае нейкае надта
важнае пытанне і так заклапочан, што проста й сказаць
нельга...

Ён, праўда, прыйшоў толькі затым, каб узнаць — ці
будзе заўтра адправа ці не, і ўвесь яго абавязак у гэтым
выпадку складаўся з таго, каб дачакацца бацюшкавага
адказу, пацерціся трохі ў бацюшкавай кухні і тады — або з
паважным відам пасунуцца да званіцы і, спакваля
ўзабраўшыся па небяспечных сходнях, баўкнуць разы са тры
ў стары пабіты звон, або з такім жа паважным відам
пашыбаваць у бліжэйшую вёску да свата Карнея. Але ў
бацюшкі быў гэткі недалужны, пакорны і маркотны выгляд,
што ён не мог больш нічога зрабіць, як толькі зморшчыць
свой твар да таго, што ён стаў падобны на сушаную дулю, і
гэтым паказаць, што ён не менш за бацюшку не ведае, што
рабіць.

Па праўдзе сказаць, дык ён знаў, што трэба рабіць, і
нават дзівіўся, чаму гэта бацюшка не дагадаецца, але... на
тое бацюшка...

— Яно-то народу не надта многа будзе... Бачыце,
бацюшка, праца самая... але ізноў падумаць, як жа ж і без
абедні...

І стораж развёў рукамі.
Бацюшка, старэнькі і такі самы маленькі, як стораж, але

«благаабразны», стаяў ля стала і ў задуме тарабаніў па сталу
пальцамі. Вочы яго былі ўпяты ў раскалмачаны дашчэнту
сторажаў лапаць, і ў іх відаць быў смутак. Што ён думаў у
гэты час, якія думкі луналі ў яго сівенькай галаве, —
невядома.

Стораж пастаяў трохі і гукнуў яшчэ раз, асцярожна
дадаўшы ў свой голас трохі настойнасці:

— Народу—то не будзе, але...



Бацюшка перавёў свае вочы з лапця на сторажаў твар —
не менш раскалмачаны за лапаць — і нічога не сказаў. Ціхім
крокам адышоўся к акну.

Стораж трохі паварушыўся, патаптаўся — балазе
бацюшка задам стаў і не бачыць — і, кашлянуўшы, прагукаў
ужо з большай настойнасцю:

— Народу-то, напэўна, не будзе!
На гэты раз ён нават не дадаў «але» і ўжо спадзяваўся,

што канец будзе такі, якога ён і жадае... Але бацюшка
раптам схамянуўся, абярнуўся да яго і сказаў голасам, у якім
адчувалася нейкая сумная рашучасць:

— Во што, Сідар: цэрква — гэта не тэатр, і мы не
павінны спыняцца перад тым, што не будзе народу. Богу ўсё
роўна — ці поўная цэрква ці не.

— Ды гэта так, вядома... Дык, значыць, пазваніць?..
— Звані, звані, Сідар!
— Пайду пазваню...
Ён спакваля павярнуўся і пасунуўся к дзвярам, але ля

самых дзвярэй спыніўся і, сам не ведаючы навошта,
спытаўся:

— І ютраня будзе?
— Ну, дык як жа... Што ты гэта, Сідар, пытаеш?
Сідару трохі сорамна стала, што не ў лад спытаўся, і ён

шыбчэй выйшаў за дзверы.
Праз колькі часу сіпла закашляў звон і абудзіў

ваколічныя палі. Людзі не пачулі гэтага звону, бо царква з
папоўскай і дзякоўскай сялібамі стаяла наводшыбе, і да
бліжэйшае вёскі было вярсты дзве, але папоўскія куры, якія
вандравалі вакол царквы, знецікі распалохаліся, і іх
павадыр, чырвоны бліскучы певень, загвалтаваў,
перамагаючы звон:

— Куд-кудак-так-так-так-так!..

* * *
Назаўтра бацюшка дужа здзівіўся: чаму гэта так рана

зазваніў Сідар? Ён не ведаў, што ў таго быў пэўны рахунак:



калі поп паслухае і раней прыпрэцца, то можна будзе раней
да свата пайсці, а калі не — усё роўна страта невялікая... У
адзін звон ён можа хоць цэлы дзень званіць: гэта ж не тое,
што ва ўсе. Нават весялей... Стаў гэта ля акна, вяроўку
зачапіў за нагу дый дзівуйся наўкола. Можна нават і піпку
засмаліць. А нага ўжо па звычаю сама торгае.

Бацюшка пільна сабраўся, апрануў гэткую старэнькую,
як і сам, расу з шырачэннымі рукавамі і пайшоў у царкву.
Ранні халадок прыемна асвяжыў яго, а сіплы голас звону
напамянуў аб чымсьці старым, нязменным і цягучым, як
бесканцовая нітка.

Раптам звон чагось спыніўся, але праз хвілінку з
падвойнаю сілай загвалтаваў сіпла—паспешна, быццам хто
яго душыў.

— Гвалт-гвалт-гвалт-гвалт!..
І да яго далучыліся хорам другія — тонкія і прарэзлівыя:
— Ай-яй-яй-яй-яй!..
Бацюшка перахрысціўся. Ужо, дзякуй Богу, трыццаць

год, як яго спатыкае гэты ўрачысты трызвон.
Але сягоння трызвон быў асабліва гучны і злосны, бо

Сідар біў як мага, радуючыся, што яго план — выманіць
раней папа — спраўдзіўся.

Царква была пустой. З халоднага змроку маркотна
выглядалі нерухомыя твары святых. Было ціха, як у магіле, і
толькі на клірасе таемна шапацелі пад дзякавымі пальцамі
лісты кніг. Бацюшка па трыццацігадоваму звычаю спыніўся
ў парозе, адбіў тры шчырых паклоны і тады толькі пайшоў
уперад. Крокі гулкімі водгукамі каціліся па царкве.

Бацюшка ўвайшоў у алтар. Вакол стаялі і ляжалі розныя
«святыя» рэчы. За доўгі час службы бацюшка так прывык да
іх, што яны здаваліся яму блізкімі, роднымі.

Прыйшоў Сідар і пачаў дзьмухаць у жар. Рабіў гэта ён
так шчыра, што па ўсёй царкве панёсся моцны сап, і царква
на момант стала падобна на кузню.

Бацюшка апрануў абшарпаную, страціўшую ад доўгага
ўжывання свой сапраўдны колер, рызу. Дзяк на клірасе



паважна й працяжліва адкашляўся.
Сідар ужо насыпаў жару ў кадзіла і, спяшаючыся, нёс

яго к папу, на хаду ўсё яшчэ дзьмухаючы ў яго так, што з яго
бухалі іскры, як з паравіка. На сваім напружаным твары ён
выяўляў гэткую рупнасць і паспешнасць, быццам ад таго —
ці падасць ён у пару папу кадзіла, ці не падасць — залежаў
лёс усяго свету.

Поп зірнуў на яго карузлыя ад працы рукі і ўспомніў,
што матушка ўчора казала, што трэба наладзіць драбінку ў
кароўніку. Благаслаўляючы кадзіла, ён сказаў Сідару:

— Я тут, Сідар, кадзіла сам вазьму, як трэба будзе, а ты
йдзі к матушцы, яна табе пакажа там — драбінку наладзіць
трэба.

Сідару гэта ўпадабалася, бо яго дужа цягнула з гэтае
пустое самотнае царквы на светлае вольнае паветра. І ён,
забыўшыся аб тым, што знаходзіцца ў царкве, голасна
загаманіў тонам спраўнага майстры:

— А я, бацюшка, тое дрэўка вазьму, што на цвінтары
валяецца. Яно нішто яшчэ...

— Тс! — перапыніў яго бацюшка, і ён, схамянуўшыся,
спрытна пашыбаваў з царквы...

У царкве засталіся поп і дзяк адзін на адзін. Пачалася
адправа.

Неяк дзіка зычэла ў бязлюднай царкве гэтая голасная
малітва двух чалавек. Зусім не падобна было да набажэнства.
Быццам проста сышліся два чалавекі і, ад нечага рабіць,
пачалі перагуквацца адзін з адным. Поп нешта бурчэў сабе
пад нос у алтары, а дзяк адно і тое самае «Госпадзі, памілуй»
выводзіў з такімі пералівамі і на столькі ладоў, што яно ў яго
выходзіла то на манер «каробачкі», то на манер «Ах, зачем
эта ночь», а часамі нават адчувалася ў ім нешта падобнае да
апошняе часткі «Інтэрнацыяналу». Дзяку, відаць,
надакучыла вечна адно й тое самае, і ён цяпер — балазе
нікога няма — стараўся гэта «адно й тое самае» аздобіць,
уліць у яго штось новае і весялейшае.

У вокны заглядала вясёлае сонца і, дзівуючыся, кідала то



туды, то сюды свой цікаўны погляд. Пад гэтым поглядам
твары святых на іконах быццам аджывалі і неяк
плюшчыліся, моршчыліся, недавольныя, мусіць, тым, што
робіцца тут каля іх у гэтым «святым» будынку.

І вось здарылася нешта дзіўнае, небывалае.
Дзяк чытаў «шастапсалміе». Чытаючы, ён таксама

выводзіў на ўсякія лады, і яго голас то ўздымаўся на самыя
высокія ноткі, то раптам спускаўся ўніз і — што люгашка ў
балоце — рыпеў слабай надтрэснутай актавай.

Поп, ад нечага рабіць, сеў у вялізнае старадаўнае крэсла,
што стаяла ў алтары, і задумаўся... І тут — д'ябал павярнуўся
каля яго, ці што, — але ў галаву к яму палезлі самыя
непрыстойныя думкі. Ён азірнуў змораным поглядам алтар,
спыніўся на кожнай рэчы і — не пазнаў усяго гэтага.

Трыццаць год праслужыў ён у гэтай царкве і за
трыццаць год ні разу не задумаўся аб тым: што ўсё гэта,
навошта гэта і г. д. Усё ён прымаў як ёсць, да ўсяго адносіўся
з заўсёдашняй, загадзя нарыхтованай, набожнасцю, як да
святога. І вось цяпер раптам, ні з таго ні з сяго, усё
змянілася... Быццам нешта адляцела ад святых рэчаў,
быццам святы дух іх пакінуў, і яны здаліся яму проста
звычайнымі, даўно знаёмымі рэчамі, гэткімі самымі, як і тая
шафа, што трыццаць год стаіць на адным месцы ў яго
кабінеце, як і той малюнак, што ўвесь аблупіўся, а ўсё яшчэ
вісіць над яго ложкам.

Поп зірнуў на тоўстае, вялізнае Евангелле і ўбачыў у ім
толькі прыгожую вялікую кнігу, падобную на матушкін
альбом. Зірнуў на крыж і ўбачыў у ім толькі па—мастацку
аброблены кавалак срэбра, зірнуў на чашу і ўбачыў у ёй
звычайную пасудзіну, толькі на высокай назе. Яму нават
чагосьці прыйшло ў галаву, што з гэтай пасудзіны дужа
няёмка было б піць гарбату.

Зірнуў поп на сваю вопратку, і таксама яму дзіўна стала.
Навошта ён апрануў яе, гэтую старэнькую, ужо дзіравую
шмотку?..

Поп асалапелым поглядам азіраўся вакол. Прыслухаўся і



пачуў, як дзяк на царкве нешта чытае; чытае няшчыра,
нядбала, быццам абы—як пхае з рота словы, і яны лятуць
бязладна — хто куды... Прыслухаўся поп да гэтых слоў, і
яны, даўно знаёмыя яму, тысячу разоў слуханыя, раптам
здаліся дзікімі, незразумелымі.

— Госпадзі Божа мой! што гэта за спакуса такая, —
набожна прашаптаў поп і перахрысціўся.

Рука махінальна зрабіла знаёмы рух, а сам ён неяк збоку
зірнуў на гэты рух, і таксама дзіўным, недарэчным ён яму
здаўся...

Поп узняўся з крэсла і пайшоў к прастолу. У кроках яго
не было ўжо звычайнай набожнай паважнасці... Пайшоў
проста, як у хаце хадзіў. Падышоў і стаў ля прастола...
Абапёрся рукой, як заўсёды ў хаце рабіў, калі к сталу
падыходзіў. Потым заўважыў гэта і зняў руку...

«Нельга!» — падумаў.
А думкі ўсё лезлі і лезлі:
«Навошта ўсё гэта? Для каго?.. Няўжо для Бога?.. Няўжо

яму трэба ўсё гэта, гэтыя розныя бліскучыя рэчы, гэтае
бязглуздае чытанне там, на цэркве? Нашто яму гэта? А мо
для людзей?..»

Поп думкамі пераляцеў туды, назад, за іканастас і ўявіў
сабе гэтую царкву; пераляцеў далей, за сцены царквы, і
ўбачыў сялян, шчыра працуючых на пожні.

«Для каго ж? Для каго? Навошта?..»
Дзяк кончыў. Сціхла ў царкве... Поп знаў, што яму трэба

пачынаць эктэнію.
— Мірам...
Сказаў і сам злякаўся свайго голасу. Неяк дзіка празычэў

ён у пустым скляпенні. Хацеў яшчэ гаварыць і не мог... Неяк
саромеўся свайго голасу. Здаваўся ён яму чужым, староннім.
І смешным, недарэчным здалося папу гаварыць нейкія
незразумелыя, нікому непатрэбныя словы.

А дзяк, каб дарма не траціць часу, не чакаў канца і
зацягнуў сваё спрадвечнае:

— Госпадзі, памілуй!..



Прапяяў і, не чуючы чарговага «возгласу» бацюшкі,
працягнуў яшчэ раз:

— П-а-а-мі-л-у-у-у-й...
І гэта канчатковае «уй» ён цягнуў доўга-доўга, бо ўсё

чакаў, пакуль поп па звычаі не перапыніць яго.
А поп маўчаў... І дзяку прыйшлося кончыць. Пачакаў,

кашлянуў раз-другі, а ўсё нячутна. Урэшце, зацікавіўшыся,
ён прасунуў галаву ў алтар. У алтары папа не было. Тады
дзяк зазірнуў у бакоўку, дзе звычайна вісіць кадзіла, стаіць у
гарнушку жар і ў шафе вісіць царкоўнае «аблачэнне».

Поп сядзеў на зэдліку, схіліўшы галаву. Поплеч з ім
роілам ляжалі толькі што здзетыя рызы. Як убачыў дзяка,
узняў галаву і зірнуў нейкім пустым, змораным і смутным
поглядам...

— Не будзем служыць, Гаўрылавіч!..
— Што, захварэлі, бацюшка, а?..
— Не, Гаўрылавіч, не захварэў... Спакуса найшла...

Д'ябал заўладаў мной... Слухай, Гаўрылавіч, скажы ты:
нашто гэта ўсё?.. Каму гэта патрэбна?.. Для каго гэта?..

— Што для каго, бацюшка?..
Дзяк нічога не разумеў і, вылупіўшы вочы, глядзеў на

бацюшку.
— Ды вось, Гаўрылавіч, служым мы з табою... я чытаю,

ты пяеш... ну, вось сягоння, напрыклад... А для каго гэта мы
служым?.. Для Бога? Для людзей?.. Ці думаў ты калі аб
гэтым, Гаўрылавіч?..

Дзяк урэшце зразумеў. Зразумеў, праўда, па-свойму...
— Гэта праўда, бацюшка... Я таксама думаў... Яшчэ

ўчора, як зазваніў Сідар, дык я й думаю: навошта служыць
заўтра? Усё роўна ніхто не прыйдзе. Самая работа, сенакос...
А для Бога, дык, вядома, што яму за карысць з нашае
службы! Во, будзе прастольны, кірмаш, тады прыйдуць... І
даход які-колечы будзе... Пойдзем, бацюшка!

І ён з здаволеннем зацягнуў, ідучы па царкве:
— Госпадзі, памі-і-лу-у-уй.
І «луй» спусціў так нізка, што з ахвотай цягнуў яго,



пакуль і не выйшаў з царквы.

* * *
На гэты раз Сідараў рахунак не ўдаўся. Ён размеркаваў

так, каб ладзіць драбіну якраз да таго часу, калі ўжо трэба
замыкаць царкву, аж выйшла іначай... Ён не зрабіў яшчэ й
палавіны, як убачыў, што ідзе поп. Гэта яго надта здзівіла, і
ён, разявіўшы рот, праводзіў папа асалапелым поглядам, аж
пакуль той не схаваўся ў дзвярах сваіх пакояў...

 



Мар'я

1

Змрок ахінаў вёску... Выпаўзаў паволі з куткоў-
закавулкаў і разліваўся наўкола сінява—шэрымі павадкамі.
Глытаў усё ў сваё бяздоннае нутро: спачатку дрэвы, потым
будынкі... І толькі адна вуліца не здавалася — усё бялела й
бялела светлаю плямай—істужкай...

Пісар N—й роты Ляксандра Мішчанка сядзеў на прызбе
і ў задуме слухаў, як звініць вячэрнімі зыкамі вёска... Зыкі
зляталіся з розных бакоў размытымі асобнымі адрыўкамі:
дзесь зараве карова, авечка забляе; там хтось закрычыць, там
зарагоча; сабака забрэша жвава—задзірліва, а тут — дзын! —
жук праляціць ля самага вуха; шчыра—старанна гармонік
недзе пішчыць нездалёк, моладзь рагоча, гвалтуе на
йгрышчы...

Ляксандра любіць вячэрнія зыкі вёскі. Слухае ён іх без
напружанасці, не стараючыся разбіраць, адкуль яны, што
яны, а проста раскрывае ўсё нутро ім насустрэчу, і яны,
зліўшыся ў адно цэлае, у адну ладную гармонію, ціха
плывуць у душу і граюць сумна—дрыготна па струнах
сэрца... Ляксандра прыслухоўваецца да гэтай чароўнай
музыкі і плыве ціха—маркотнымі думкамі ў мінулае...

Дзіўная рэч гэта душа чалавека! Нездаволеная,
ненасытная, зайздросная... Ці знойдзецца на свеце такі
чалавек, які б ад шчырага сэрца калі сказаў:

— Я шчаслівы, я жыву поўным жыццём, мне болей
нічога не трэба.

Не! Здрадлівыя мары заўсёды турбуюць, абураюць,
узносяць на сваіх скрыдлах. А куды, да чаго — невядома!.. А
пройдуць гады — і схамянецца чалавек. Зірне назад і
ўбачыць тое, чаго калісь не прыкмячаў; убачыць
прыгажосць, убачыць жыццё светлае, яскравае і з жалем
прамовіць:

— Эх, было калісь. Не вернецца болей...



Ляксандра сядзеў нерухома, узлёгшыся на бярвенні
хаты, і, углыблёны ў сябе, варушыў, перабіраў
мяккамаруднымі думкамі мінулае... І сам дзівіўся таму, якія
яркія, шматкалёрныя былі абразы гэтага мінулага, як многа
было ў ім свежага, маладога. І дзе ўсё гэта дзелася? Чым
бліжэй да цяперашняга часу, тым больш шэрым, будзённым
выдае жыццё, пакуль не пераходзіць зусім у нейкае
бяскветнае, нуднае мадзенне.

Як ён жыве цяпер? Хто яго ведае. Здаецца, і жыццё
размытае, багатае ўражаннямі: бесканцовыя вандроўкі,
выдатныя здарэнні, а ўсё неяк згладжваецца гэта, робіцца
нецікавым, нудным... Колькі перажыванняў, яркіх,
абураючых! За апошні час чаго не было толькі: доўга на
фронце быў, бачыў смерць перад сабой не раз... Потым на
адпачынак сюды прыехалі — гульні, забавы вясковыя,
цікавыя праявы новага вясковага жыцця. І ўсё гэта неяк
проста, звычайна; усё прымаеш, як нешта будзённае,
неабходнае. Шукаеш хараства — і яго няма... А пройдуць
гады — і мо ўсё гэта іншым светам азарыцца, можа, таксама
будзеш калі перабіраць ва ўспамінках сучасныя падзеі і
будзеш дзівіцца таму, як калісь было хораша, шчасна.

Ляпнула бакоўка. Ляксандра знаў, што выйшла Мар'я...
Справілася па гаспадарцы, накінула кажушок або хустку і
выйшла супачыць на прызбе.

Дзіўная баба... Загадка нейкая... Жыве за гарбуном, дзеці
ўжо дарослыя. А, пэўна, не любіць... Хіба ж можна любіць
гэткую недарэку! І чаго яна пайшла за яго? Прыгожая...
Яшчэ цяпер можа ўпадабацца, а ўжо гадоў трыццаць. А
калісь, пэўна, красуняй была, якіх мала. Ніколі не гавора пра
сябе. Калі датыркнецца яе гаворка, раптам насупіцца,
змоўкне... у вачах смутак засвеціцца — ціхі, пакорны... І ні
слова не скажа.

Мар'я падсела к Ляксандру.
— Чаго не ідзеш на ігрышча?.. Сядзіць, як верабейка.

Стуліўся, згарбаціўся. Дзед...
Мар'я загаварыла ціхім, грубаватым і прыемным



голасам. Здавалася, што ён выходзіў з самага нутра і затым
быў гэткі шчыры, задушэўны...

Ляксандра адказаў, не абарачваючыся:
— Не люблю... Нецікава...
Замоўклі... Маўчалі і думалі. Раптам Ляксандру чамусь

захацелася ўзнаць, аб чым думае Мар'я.
— Мар'я!
— Га!..
— Што думаеш?
— Надта цікавы. Што думаю, тое і думаю, табе што...
— Ягора чакаеш? Замаркоцілася?
— Ага. Ягора чакаю, замаркоцілася.
А сама тонка—таемна ўсміхаецца, грае шэрымі вачмі з—

пад хусткі...
Ляксандра пачаў упарта разглядаць яе твар. У змроку ён

выдаваў нейкім асаблівым, незвычайным і прыгожым.
Адвярнулася...
— Чаго глядзіш? Асурочыш...
Зноў маўчанка. Ляксандра захапіўся думкамі аб Мар'і.

Яго ранейшы сумна-лагодны настрой разляцеўся, што дым.
Ён цяпер думаў напружна, упарта.

Што за баба! Першы раз ён бачыць такую. Сялянка,
простая сялянка, а колькі жаноцтва, колькі жыцця
нутранога, колькі павабнасці — нейкай ціхай, прыветнай і
разам таемнай.

Ляксандру неяк цягнула да гэтай жанчыны. Яна
здавалася яму загадкавай, глыбокай і багатай натурай, якія
часам трапляюцца сярод простых людзей, але ў большасці
марна гінуць, заціраюцца жыццём, не развінуўшыся, не
даўшы прастору сваім духоўным сілам.

— Ляксандра! — раптам азвалася Мар'я. — Глянь, які
месяц прыгожы сягоння.

Месяц толькі што ўзняўся над суседскай хатай і ярка,
выразна блішчэў на небе сваім круглым тварам...

— Бачыш, Ляксандра, вунь быццам чалавек ідзе
сагнуўшыся, нясе нешта... Кажуць, гэта Каін Авеля нясе



забітага.
— Гэта засень ад гор.
— Ад якіх гор?
— На месяцы горы ёсць. Месяц жа таксама, як і зямля...

Там і горы і лагчыны ёсць.
— Ну кажы ты. А чаго ж ён бліскучы?
— Гэта ад сонца. Сонца свеціць на яго, дык ён яго свет і

адбівае. Каб на месяц узлезці, дык стуль зямля б гэтаксама
выдавала бліскучай кружэлькай...

— Іш ты...
— Ты, Мар'я, у Бога верыш?
— А што?
— Ды проста так, пытаюся...
— Веру.
— А баішся яго?
— Бога? Дык Бога кожны баіцца.
— А вось я не баюся.
— Дык ты ж чорту душу прадаў... бязбожнік...
— А чаму ён мяне не пакарае?
— Ат! Даволі чмурыць.
— Мар'я! Як ты была маладой, ці любіла ты гуляць?
— На тое й маладосць, каб гуляць. Цяпер во не

пагуляеш.
— А хочацца?
— Ану цябе к ліху! Выгадае. Вунь дзеці бягуць, зараз

вячэраць будзем.
Па вуліцы, уздымаючы цэлую хмару пылу, беглі дзве

дзяўчынкі, а за імі армеец. Усе штось жвава крычалі,
рагаталі. Падбеглі, запыхаўшыся. Дзяўчаткі зараз
прытуліліся да маткі, а армеец падсеў к Ляксандру. Гэта быў
яго таварыш па кватэры — узводны Кірыла Градаў.

— Ух! Каб ты ведаў, братка. Ну і пацеха!
Дзяўчаты не далі яму кончыць — зарагаталі зычным

прарэзлівым смехам, аж пакаціліся. Градаў за імі.
— Ціха вы, шалёныя! — сцішала Мар'я. — Чаго вас

разабрала?



— Мамулька, ведаеш, дзядзька Змітрок... Ха-ха-ха... Ой,
не магу... Ха-ха-ха...

— Ану вас! Бацьку ці бачылі?
— Ідзе зараз: сходка ўжо кончылася.
— Дык што ў вас там такога смешнага? — запытаў

Ляксандра.
— Ух! — урэшце супакоіўся Градаў. — Расказаць —

нічога цікаўскага. Во, каб ты пабачыў. Стары Змітрок з
Рыпінай у скокі пусціўся. Смяхоцце! Узяў яе во гэтак ды...

Градаў паказаў... Дзяўчаты і ён сам зноў пакаціліся са
смеху.

У гэты час падышоў гаспадар. Гэта быў маленькі,
гарбаты і кудлаты чалавечак. Пад бялясым, таемным светам
месяца ён выдаваў нейкім казачным страшыдлам.

— Ляксандра! Ну, скажы ты, які народ! — зацягнуў ён
тонкім галаском. — Вот ім каб наваліцца на аднаго ўсім.
Сідар, Пётра, Гарасім яшчэ ні разу не ездзілі нікуды, і хоць
бы што. То тое, то другое. А мне дык кожную нядзелю. Вот
табе й праўда, справядлівасць. Га? Ну, што ты на гэта
скажаш?

— Паедзеш? Калі? — запытала Мар'я.
— Заўтра... у горад...
— Ат! Сам вінават... Маўчыш, дык і едуць на табе.
— Якое маўчыш!..
— Ну добра... Пойдзем ужо вячэраць, ды спаць трэба

класціся...
Усе пайшлі ў хату. Ляксандра яшчэ на часінку

затрымаўся. Ён устаў, пацягнуўся соладка і азірнуўся
навакол...

Уся сонная вёска купалася ў зеленаватым малацэ
месячнага свету. Усё стаяла нерухома, быццам высечанае з
цудоўнага самацветнага каменю. Было зусім ціха, толькі
знекуль здалёку даносіліся ледзь чутныя, знікаючыя гукі
гармоніка...

Ляксандру зачаравала хараство ночы. Ён адчуваў, як
нешта з сярэдзіны ўздымаецца — гэткае добрае, згоднае — і



разліваецца па ўсёй істоце дзіўным пачуццём.
— Ляксандра! Ідзі вячэраць! — пачуўся мілагучны

задорны голас Мар'і.
Думкі Ляксандра зараз пераляцелі да Мар'і. У гэты

момант яна здалася яму гэткай добрай, блізкай, роднай... Ды,
пэўна, і ўсе людзі ў гэты час здаваліся яму гэткімі!

Ляксандра пайшоў у хату.
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— Як ты сабе ні хочаш, а ў Мар'і ёсць многа цікавага.
Яна неяк выдаецца ад усіх вясковых баб. Нешта ёсць у ёй
гэткае... як табе казаць... ну, паэтычнае, ці што: хоць ты й не
любіш гэтага слова.

— Чаму? Паэзія, гэта, ведаеш, добрая рэч. Я сам калісь,
як было мне гадоў дванаццаць, быў паэтам, ды яшчэ якім!
Бывала гэта — ночы, уздохі, охі, у кожным бабскім стварэнні
бачыш нешта таемнае, трагічнае, чыстае... ведаеш, такое
чыстае...

— Ану цябе! Кінь жартаваць... У мяне сягоння сур'ёзны
настрой, і затым я хачу сур'ёзна гутарыць.

— А... А як гаварыць трэба: паэзіяй ці можна прозай?
— Як сабе хочаш.
Ляксандра з Кірылам ляжалі на высокім трысцене,

укапаўшыся ў свежанакладзенае пахучае сена. Курылі, не
зважаючы на небяспеку для гаспадарскага дабра, і гутарылі.
Час ад часу ўспыхвалі цыгаркі і кідалі наўкола жаўтавата-
чырвоны водблеск. З цемры выяўлялася нізкая страха,
бэлька над самымі галовамі хлопцаў і дзівосныя карункі
ўзварушанага сена.

Глыбокая ціш, адзінота наладжвалі на сентыментальны
настрой. Хацелася гаварыць і гаварыць, выкладаць усе
патаемныя думкі.

— Ну, вось слухай, — казаў Ляксандра, — пачнём з
выгляду...



— Здобная баба...
— Не перапыняй! І свой цынізм пакуль што пакінь пры

сабе. Зірні на твар. Яна не надта прыгожая, аб гэтым і
гаварыць не будзем: нос троху кірпаты, шыракаваты рот.
Адным словам — тыпічны твар сялянкі—беларускі. А якая
рухавасць, якая выразлівасць! Нельга зірнуць, каб не
спыніць на ёй свайго погляду. Ты не звяртаў увагі на яе
вочы?

— Шэрыя.
— Ну, шэрыя. Але якое жыццё ў гэтых шэрых вачах!.. Як

яна грае імі!.. Іншая гарадская дзяўчына магла б
пазайздросціць.

— Во, гэта так... Затым я ніколі і не дзіўлюся, што ты да
дзяўчат не ходзіш, а ўсё каля яе круцішся...

— Гэта нішто... Я знаю, што там ты за дваіх — за сябе й
за мяне справішся.

— Іш ты, куды загнуў. А праўда — Гануля нішто... а?
— Праўда, праўда. Вось слухай, што было аднаго разу...

Было гэта раз у нядзелю... увечары... Ягор, здаецца, у горадзе
быў ці так некуды сышоў. Ну, ты й дзяўчаты, вядома, на
вёсцы. Я ў садзе быў. Цёпла было. Ціха...

— Салавей пеў...
— Не, салаўя не было. Салавей вясной бывае. Ты, пэўна,

гэтага не ведаеш. Салаўя не было, а так нейкая птушка,
здаецца, цвіркала. Я сядзеў, ведаеш, там на лаўцы ля пчол.
Сяджу, думаю... І так задумаўся, што не прыкмеціў, як нехта
падкраўся ззаду і закрыў рукамі мне вочы. Я думаў — ты,
ледзь ужо не вылаяўся як мае быць... Гляджу — Мар'я...
Глядзіць неяк сумна—ласкава, усміхаецца... Я гэта як узяў яе
за рукі... ад вачэй... так і трымаю... І неяк, ведаеш, шкода—
шкода стала мне яе... Чаго, і сам не разумею. Неяк усё роўна
як дзіцёнка якога пакрыўджанага. Захацелася прытуліць яе,
прыгалубіць...

— Эге!..
— Ды кінь ты! Слухай. Яна раптам засаромелася,

вырвала рукі, загаварыла аб нечым, не помню... Добра. Селі,



гамонім. Доўга мы тады сядзелі. Я ўсё гаварыў аб адным, аб
другім і ўсё вярнуў у пэўны бок... Усё, знаеш, аб жыцці,
прыгостве, уцехах. Аб тым, як добра жыць, любіць...

— Ого!..
— Во, Кірыла, каб тады ты паслухаў мяне, дык бы

ўсур'ёз сказаў, што паэт. Я сам сабе дзівіўся. Адкуль толькі
словы браліся! Ну... Гляджу гэта — Мар'я ўсё смутнее,
смутнее. Ну, я, вядома, не думаў, каб гэта так далёка магло
зайсці.

— Ну, а што?
— Слухала, слухала, а тады раптам як зараве. Не то што,

а як дзіцёнак якраз... Колькі гора, адчаю было ў гэтым
плачы! Ну... я не ведаю... мне здаецца, каб каменні пачулі
гэты плач, дык бы разжалабіліся.

— Ну, а ты што?
— Ды што я... Я ўжо не мог трымаць. Схапіў яе к сабе,

абняў, стаў гладзіць па галаве, як дзіцё, угаварваць. Гаварыў
нешта... і сам не помню... Гаварыў, а сам чуць не плакаў. А
яна прыціснулася ка мне, быццам туляючыся ад каго, ды ўсё
плача, усё плача... што далей, то горай...

Ляксандра змоўк. Павісла напружаная ціш. Дзесь
заспяваў певень.

— Ну, а далей што?
— Далей?.. Пацалаваў я яе. Пацалаваў... у лоб, здаецца...

Быццам яе апякло. Як закалоціцца ўся, задрыжыць...
Вырвалася... уцякла... Не ведаю, мусіць, у хату пабегла... Во...
Пасля таго колькі дзён старанілася мяне, саромелася зірнуць
у вочы.

— Так, — задуменна гукнуў Градаў, — не, што і
гаварыць, жыццё незайздроснае. Чаго толькі яна пайшла за
яго, за гэткае страшыдла?

— Чаго? Мусіць, трэба было, па сваёй ахвоце не пайшла
б.

— А мо на багацце пагалілася?
— Не падобна да яе.
— Ну, але ж і нелюбоцце са ўсяго свету. А хліпала якое,



усё плача, скавыча... Багацей першы на вёсцы, а ўсё мала. Ну
і не люблю ж я яго! У мяне заўсёды настрой на сто градусаў
уздымаецца, як яго лішні раз у нарад назначаць або лішні
пуд хлеба з яго выцягнуць. А Мар'ю любіць. Ды яшчэ як...
проста моліцца на яе. Вядома, гонар... Сам дрэнь такая, а
якую жонку мае.

— Што любіць, то любіць. А раўнуе як... ух!.. Як ён на
мяне злосны! Па вёсцы плёткі ўсялякія ходзяць... што я надта
часта з Мар'яй бываю, дык ён аж кіпіць.

— Ну, а як ты думаеш, Ляксандра, як яна да яго?
— Прывыкла, пэўна, дванаццаць гадкоў — гэта, брат, не

жартачкі. Ды к таму ж і забабоны ўсякія, Бога баіцца. А ён
знае гэта і грае на слабых струнках. Наўмысля абставіны
гэткія робіць, як у манастыры ў якім. Ты ж бачыш: чуць
вечар — лампадку засвеціць, сам на каленкі, яна на каленкі,
дзеці на каленкі... Цэлая адправа царкоўная... І яна гэта
шчыра... моліцца, кленчыць... ведаеш, на чулую душу, ды
яшчэ ўзгадаваную ў забабонах, усё гэта робіць уплыў...

— Так...
Хлопцы яшчэ доўга гаманілі, але гутарка іхняя памалу

траціла сваю жвавасць, пакуль, урэшце, не спынілася зусім.
Хлопцы паснулі.

Пракрычалі другія пеўні. Ноч павярнула на сход.
Нездалёк у садзе, мусіць, чуючы ранне, заціўкала птушка...
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Павячэраўшы, Ляксандра ўзяў стары дзядоўскі кажух і
пайшоў у сад. Ужо колькі начэй як ён начуе там, пільнуе
паспеўшыя яблыкі.

Ляксандра залез у будку, ухінуўся з галавой у кажух і
нарыхтаваўся заснуць. Але як ён ні стараўся, як ні плюшчыў
вочы — заснуць не мог. Як назло, назойлівыя думкі лезлі
чарадой у галаву і праціналі вострымі іголкамі лагодна—
мяккую пялёнку дрэмы, якая во—во ўжо, здаецца, пачынала



спавіваць розум. І Ляксандра зноў і зноў вяртаўся да яснай,
цвярозай і нават асабліва напружанай свядомасці.

Урэшце яму надакучыла гэтак змагацца з бяссонніцай.
Ён скінуў з сябе кажух, заклаў за галаву рукі і шырока
расплюшчанымі вачмі ўпяўся ў чорную, непраглядную
цемру.

«Свісь!» — пачулася аднекуль здалёк.
Ляксандра знаў, што Кірыла свішчыць з пуні. Сумна

аднаму. А ў будцы спаць не хоча: вельмі падабаецца на
сене... Ляксандра ўклаў у рот два пальцы і сцебануў у
паветра тонкім, прарэзлівым свістам...

«Свісь!» — пачулася ўжо цішэй, заспакоена...
«Во чалавек, — падумаў Ляксандра пра Кірылу, —

такому і жыць толькі. Здаровы і целам і духам, вечна вясёлы,
вечна здаволены; на ўсё глядзіць проста, цвяроза, с пляча.
Аніякіх сумлеўкаў, аніякіх «балючых пытанняў», якія часамі
замучваюць іншых. Усё проста, ясна, зразумела».

Ляксандра параўняў сябе з Кірылам — і толькі
ўздыхнуў. Поўная процілежнасць. Нешта мяккае,
расхлюпанае, сентыментальнае.

І ў Ляксандры раптам з'явілася нейкая абрыда к самому
сабе, к сваім вечна турбуючым думкам, к сваім вечна
плакучым настроям. А разам з абрыдай і злосць узнялася,
гэткая брыдкая, прыкра—зайздросная злосць ка ўсяму на
свеце. Успомнілася Мар'я і таксама здалася нялюбай.

«Старая баба, а корчыць нешта. Хоча прывабіць,
мужыка ёй мала».

Ад ранейшага пачуцця да яе ў Ляксандры ў гэту часінку
і сляда не асталося.

Раптам пачуліся ціхія марудныя крокі...
— Ляксандра, ты спіш? — ціха, асцярожна спытала,

быццам баялася, каб не абудзіць.
Мар'я... Абабрала час, нечага сказаць. Якраз пад лад.
— Не яшчэ...
— Сумна мне нешта... Ягор, пэўна, не прыедзе сёння...
— Хіба табе з ім весялей?



Голас Ляксандра зычэў груба і прыкра.
— Ягор, пэўна, у горадзе з паненкамі загуляў. Ён, відаць,

менш табой цікавіцца, чымся ты ім.
Мар'я маўчала...
— Дый не дзіва; на яго ж такі і паглядзець люба...

Красавец... У яго, брат, кожная баба закахаецца. А як малады
быў... за ім, пэўна, дзяўчаты плоймай бегалі... Кожная
праглася выйсці замуж за гэткага малайца.

Ляксандра сам не знаў — што і навошта ён гаворыць. У
грудзях нешта бушавала, хацелася як бальней уцяць. Чакаў,
каб сказала што—колечы насупраць, каб адказала груба,
злосна, таксама, як ён.

А Мар'я маўчала. Урэшце прагукала з пакорнаю
скаргаю:

— Ляксандра, нашто ты так гаворыш?..
І столькі пакуты, журбы было ў голасе, што Ляксандру

сорамна стала.
— Што я раблю? Навошта?
І сам сабе дзівіўся. Вылез з будкі, прайшоўся ўзад і

ўперад у цемры. Мар'я сядзела нерухома ля будкі. Здавалася
няясным, шэрым клубком.

Ляксандра не знаў, што рабіць: ці падсесці да яе, ці зноў
залезці ў будку, ці... Немаведама што... Каб хоць знаць
сапраўдны настрой яе! Каб твар убачыць! Цёмна хоць вочы
выкалі...

Ляксандру то здавалася, што Мар'я во—во заплача, як
той раз, то здавалася, што смяецца яна ўцішку... Мо з
усмешкай цікуе за ім...

Уздыхнула...
— Мар'я!..
— Ну...
— Дык ты кажаш — маркотна табе?
— Ай...
Голас дрыжыць... Цяжка ёй, беднай... Шукае спагады. А

ён — толькі абразіў... А за што? Проста настрой дрэнны быў,
а яна тут якраз прытрапілася...



— Мар'я!..
— Што?..
— Ты не злуеш на мяне?
— Ды не, Ляксандра, не.
Што тут рабіць?.. Супакоіць, уцешыць яе хочацца...

Бедная... Любая...
Але як, з чым падысці? Са словам спагады? Не... гэта не

тое. Што словы? На часінку, на дзве мо і заспакояць,
загладзяць, а потым...

Любіць... Палюбіць гэтую простую, добрую, смутную,
палюбіць пакрыўджаную жыццём... Палюбіць усёй істотай...
Растапіць у гарачых праменнях усю тугу яе, маркоту...
Любіць... кахаць...

Ляксандра падышоў да Мар'і, сеў поплеч. Абняў адной
рукой, другой узняў пахіленую галаву.

— Мар'ечка, любая, родная! Кіньма тужыць! Не трэба!
Будзем жыць! Шчасце, каханне...

Яна баранілася і рвалася, калацілася, бы злоўленая
птушка.

— Пусці, Ляксандра! Не руш! Не трэба, грэх гэта... грэх...
Пусці! Ягор...

— Няма грэху, любая... Нічога няма... і Бога няма... казкі
ўсё, байкі... Не бойся, Мар'ечка!.. Нікому не аддам, ні Богу, ні
чарцям...

І Ляксандра ўсё мацней і мацней туліў яе да сябе, песціў,
галубіў, цалаваў мокры ад слёз твар...

* * *
— Нікому не гаварыла, Ляксандрачка, ніводзін чалавек

не ведае, папу на споведзі не казала. А табе скажу... усё
скажу да дробачкі... Родненькі мой, залаценькі! Грэх у мяне
ёсць... Цяжкі, страшэнны грэх. Божухна мой! Душыць ён
мяне, сэрца сціскае. Усё жыццё, кожную часінку. Няма мне
супакою, адхлыну. Ноччу страшна. Нешта насоўваецца,
хапае, душыць. Здані. Стаіць, як жывы, уваччу мой
родненькі, гаротны, плача, стогне, скардзіцца, заве,



праклінае... Божачка мой міласэрны!
І Мар'я мацней тулілася к Ляксандру, быццам хавалася

ад чаго, шукала абароны.
— Слухай, Ляксандра... Усё табе раскажу, усё па

парадку...
Як была я дзяўчынай, любіла я хлопца аднаго, Андрэя-

нябожчыка. Дванаццаць год прайшло, а й цяпер як
успомню, дык штось шавяльнецца ў сэрцы. Шчыра любіла
яго. Бывала, не пабачу дзень, дык і не жыву. Уночы за тры
вярсты бегала на спатканне. Добры быў хлопец: дужы,
прыгожы... І ён мяне любіў не менш за майго. Так мы з год
любіліся. Ладзіліся пажаніцца, марылі аб жыцці, аб шчасці.
Але не судзіў Бог...

Нешта аднаго разу — якраз гэта на вясенняга Міколу
было — гуляла я ў суседкі. Дзяўчаты, хлопцы былі. І Андрэй
быў там... Прыбягае браценнік меншы: — Мар'я, — гукае, —
хадзі хутчэй: сваты прыехалі!.. — Як пачула я гэта, дык мяне
— як нажом разанула. Нават і йсці не хацела, але бацькі
пабаялася: дужа сярдзіты быў. Пайшла. Увайшла ў хату, сябе
не чуючы, аж тут ён... Ягор... Як убачыла, дык і павалілася.
Самлела. Вадой адлівалі. Пасля матка ўгаварвае, бацька
пагражае, а я адно: — Не пайду, ды і ўсё. — Так з тыдзень
змагалася з імі. Але не хапіла сілы, бацька загразіў...
Пракляну, кажа, калі не паслухаеш... Бедна жылі мы, сям'я
вялікая, зямлі мала, даўгі... ледзь трымалася гаспадарка.
Андрэй таксама быў бедны. А Ягор абяцаўся памагчы, даўгі
дараваць. Мы ў яго ўсё пазычалі. Ну, добра, думаю, пайду,
калі хочаш, толькі не на радасць табе. У першую ж ноч пасля
таго, як згадзілася пайсці за Ягора, пабегла к Андрэю. Усё
роўна... хоць месяц ды пажыву з любым... Ведаеш,
Ляксандра, гай — там, за рэчкай? Ну, дык вось у тым гаі да
самага вяселля мы з Андрэем ночкі караталі. Потым Андрэй
ужо не жыў тут. Знік некуды і не вярнуўся. Насіліся чуткі,
што недзе казакі забілі, проці цара бунтаваў. А тыдні праз
тры пасля Пятра і вяселле згулялі... Толькі больш на хаўтуры
было падобна.



Пажыла я месяцаў сем з Ягорам, а ў мяне і сын радзіўся...
Ой, Ляксандра, не магу я. Страшна мне. Стаіць ён

перада мной, як жывенькі, вочкамі мігае, плача, усё ручкі
свае ка мне цягне. Ляксандрачка, любы, ратуй мяне!..

Мар'я, трасучыся, шчыльней гарнулася да Ляксандры, а
ён, перапоўнены жалем і пяшчотай, песціў, галубіў яе і ўсё
супакойваў.

Навокал срэбна звінела напружаная ціша ночы і
быццам з увагай прыслухоўвалася да гэтай страшэннай
споведзі...

— Звялі мы яго. Жыцця не было. Піліў ён мяне, катаваў,
без нажа рэзаў. Як каршун, упіваўся ў душу сваімі кіпцямі.
Кожны дзянёчак, кожную часінку ён дапякаў мяне. Богам
страшыў, пеклам, пакутай. А я, дурная, не падумала аб тым,
што ў сто раз цяжэйшы грэх загубіць душу чалавечую,
чымся саграшыць з любым! Ачмурэла я неяк... баялася яго... І
вось — як цяпер помню...

Перад гэтым мы цалюткую ноч маліліся. Цэлую ночку
на каленках прастаялі перад абразамі. Не малітва гэта была
для мяне, а нейкая страшэнная варажба. Страшна мне было.
На дварэ шумела, гудзела, быццам злаваўся хтосьці.
Лампадка цьмяна свяціла перад абразамі. Святыя пазіралі
неяк сярдзіта, пагрозна. А збоку ён стаяў... чужы, страшны...
Я баялася зірнуць на яго, палохалася кожнага яго руху. Ён
мне здаваўся нейкім страшэнным чараўніком. Стаім мы на
каленках. І сілюся я маліцца, а не магу. Не йдуць на вум
словы малітвы. Жудасна, страшна. Дзіцё заплача, а я падысці
баюся, баюся зірнуць...

А пад ранне не стала сыночка майго, не стала
даражэнькага. Задушыла я матчынымі рукамі. Божухна мой
міласэрны! Толькі пасля я зразумела, што зрабіла. Задавіцца
хацела — не даў, не адходзіў ад мяне ні на крок. І ўсё
прымушаў маліцца... Прасіць у Бога яму царства нябеснага...

Вось з таго часу і дасюль не магу забыцца. Дзеці пайшлі
— троху ўцешылася. А ўсё... Удзень нішто: праца, клапоты,
уночы бясконца, здаецца, трызніцца.


