
КАМЕНДАНЦКІ ЧАС ДЛЯ ЛАСТАВАК

У канверце — каляровы фотаздымак: смуглявае немаўля,
ручкі-ножкі ў “ перавязачках”, чорныя валосікі кучаравяцца
(Карына таксама нарадзілася кучаравай і надта вялікай, —
нягледзячы на апошняе, выскачыла хуценька, ледзь акушэрка
паспела мой яблычак пунсовы заморскі на рукі падхапіць,— як
жа ты рвалася, дачушка, ў гэтую бойню! “¡Que niña mas
linda!1 А второй будет мальчик,”— казаў тады твой татка,
радасна пераскокваючы — бо ж Зайчаня! — з іспанскай на
рускую). Сын Рэйнальда — ён мог быць і маім сынам! —
ляжыць на вялікім махровым ручніку (малайчына, Феліпа,
зберагла для ўнучка мой колішні дарунак) і ўсміхаецца
блазнавата-бессэнсоўна, як могуць усміхацца толькі немаўляты,
перад якімі жыццё па правілах гульні вось-вось пачне
разгортваць свае яркія цацкі-прынады, спакусліва шамацець
стракатымі паперкамі ласункаў, завабліваць і гэтую даверлівую
душу туды, дзе, апавітая ружамі і драпежным плюшчом,
прыхавана клетка, — каб потым, калі чарговая ахвяра трапіць
у пастку, адразу ж перастаць прыкідвацца і паддобрывацца, як
той хітры палітык пасля выбараў; вось тут і ўключаецца
святло, дзяжурны кінамеханік, пазяхаючы, адкідвае прэч
стужку з прывабнымі карцінкамі, а тое месца, куды зачараваны
глядач толькі што з захапленнем пазіраў, аказваецца
прымацаванай да голай сцяны прасціной у агідных плямах, з
прарэхамі, якія ён сослепу — ах! — прымаў за зоркі, — але
гэта калі яшчэ будзе, а пакуль што ён, небарака, усміхаецца
так, быццам бы можа ўсяго гэтага пазбегнуць. (Зрэшты, цалкам
магчыма, што і пазбегне, бо, як ягоны бацька, мае шанец так і
застацца ва ўзросце немаўляці да скону: тады ён —
шчасліўчык, бо пражыве жыццё ў клетцы і не заўважыць



гэтага.) На фотаздымку відаць вугал камоды, на ёй ляжыць
ракавіна, та самая, спіралепадобным рогам дагары, — малюнак,
нанесены на яе адпаліраваную паверхню разцом мастака,
вядома, адсюль не разгледзіш, але я цудоўна памятаю яго:
плошча Далорэс з пальмай, што трымціць на адной назе, як
Алісія Алонса ў віртуозным па, каланіяльных часоў кавярня з
выявамі даўно памерлых ідальга. Мы часцяком сядзелі там з
мастакамі з Communidad Artística2, — менавіта ў гэтай кавярні
ў хуткім часе пасля майго прыезду чарнаскуры Куэльяр
падарыў мне тую ракавіну (“¡Esa cosa bella — para muchacha
hermosa!”3), Рэй проста ашалеў ад рэўнасці і дарунак адабраў, а
раніцай паімчаў у Парке-дэ-Сэспедес і купіў там яшчэ адну
ракавіну Куэльяра, з дакладна такім жа малюнкам: “ Если ты
меня бросаешь, мы будем смотреть одинаковый эль пайзахе”.
Не, mi vida, ты памыляўся, mi corazón4, зусім не аднолькавы
мы будзем бачыць пейзаж. Прасціна ў кінатэатры камунальная,
а праектар у кожнага свой, партатыўны, так бы мовіць,
ужыўлены ў падкорку пры нараджэнні — не, раней! Бачыць
адзін і той жа пейзаж мы, каханы, асуджаны з табой па-
рознаму, як былі асуджаны па-рознаму вымаўляць гукі, вітацца
з сябрамі, гатаваць снеданне і вячэру, выказваць радасць і
адчай, і тыя словы пяшчоты, якія мы шапталі адно аднаму, з
галавой выдавалі нашую чужароднасць. Мы былі замураваныя
кожны сам у сябе, як твой сын — у сваё маленства, як гук — у
спіральныя выгібы ракавіны. Я падношу яе, шурпатую,
халаднаватую, да вуха. Рык дагістарычных пачвар, спевы
анёлаў, енк з берагоў падземных рэк чуваць у ёй. Вецер, які
гайдае залаты човен Месяца, што плазам, рожкамі дагары,
апускаецца ў Атлантычны акіян, лятучыя крокі прывідаў у
сярэдневяковай крэпасці з напаўсатлелымі пірацкімі сцягамі



чуваць у ёй. Што яшчэ? Пазыўныя “ радыё гусанас” за
шчыльна зачыненымі дзвярыма, тупат маршаў і крыкі
“¡Viva!”5, стогны цяжарных, што трацяць прытомнасць у
цісканіне хлебных чэргаў, чуваць у ёй. ¿Que mas?6 Не то
скрыгат зубоўны, не то нажом па шкле — гук брутальна
ўрываецца ў мой сон, але ён, гэты гук, спаталяе мой слых
больш, чым усе мелодыі свету…

Гэта скрыгоча колцамі па асфальце вазок паштальёна, па-
тутэйшаму — cartero, у якім ён развозіць газеты і лісты; гук
той чую яшчэ здалёк, шторанку ён кідае мяне да верхняй
паловы дзвярэй, што складаецца з гарызантальных дошчачак,
прымацаваных да драўлянае рамы на манер жалюзі (ніжняя,
шкляная частка дзвярэй матава пафарбаваная, як у лазні), —
рывок, дошчачкі тырчма, у прарэзы адразу ж сігае чорны
кудлаты дымішча: малюпасенькі дом наш — ну, далібог,
ластаўчына гняздо! — лепіцца дахам да балкона іншага
будынка, а з усіх трох бакоў заціснуты паміж мужчынскай
цырульняй, фотасалонам ды нейкім складам (і сцены з тымі мае
агульныя — глухія), — дом наш адзіным сваім вочкам, тым
самым, па-турэмнаму закратаваным дошчачкамі, утрапёна
глядзіць на вар’ятню аўтамабільнай дарогі, ад якой аддзелены
ўсяго толькі вузенькім, двое ледзь разыдуцца, тратуарчыкам; і
калі я, захінаючы далонню вочы ад нясцерпнага сонца, чакаю
таго паштальёна з ягоным вазком, літаральна за два крокі ад
мяне ўверх па Агілера з ровам і віскатам нясуцца аўто —
іржавыя, пакамечаныя, з выбітым шклом і страчанымі на
нейкіх фантастычных рысталішчах дзверцамі, бразгочуць усімі
фібрамі сваіх цудам ацалелых душ, але галоўнае, галоўнае —
дымяць, халера іх бяры, рухавікі ў іх не ў парадку ці паліва



абы-якое (тут ачышчанае паліва каштуе фантастычных грошай),
ці тое і другое разам, але а восьмай гадзіне наш гараж-альтанка-
гняздо перапоўнены ўжо густымі клубамі дыму, у гэтым
“ букеце” хіба толькі О2 і няма; я ўжо не кажу пра тое
(падумаеш, дробязь!), што з той жа восьмай гадзіны раніцы
трэба напружваць галасавыя звязкі, перакрыкваючы ашалелы
роў матораў (потым, у Беларусі, я даволі доўга буду
пераадольваць звычку размаўляць крыкам), — і так да
прыцемкаў.

Дзякуй Богу, паштальёны тут выходзяць на працу рана,
пакуль той інфернальны аркестр яшчэ толькі настройвае
інструменты дзесьці па аўтазапраўках. Праціснуўшы руку
паміж дошчачкамі, я магу, добрая сеньёра, паляпаць па плячы
Арланда, пабалакаць з ім пра цэны на рыс і фасолю ў магазінах
venta libre7, адначасова прагна назіраючы за павольнымі рухамі
яго цёмных і вузлаватых, быццам карэнішча юкі, рук. Але, на
жаль, вазок зноў коціць не Арланда, а маладзён у белай
гуаяверы8, — пэўна, ён нарадзіўся не пад паштальёнскай
зоркай, і яна яму не спрыяе, бо пакуль ён замяшчае Арланда, я
не атрымала ніводнага ліста з дому — ніводнага! І сёння хлапец
толькі разводзіць рукамі. Што ж, грэх вінаваціць зоркі ў тым,
што на маёй радзіме, якую я пакінула назаўсёды (слова, у якое
немагчыма паверыць), на маёй радзіме, дзе прастору крояць
размашыста і няскупа, з велічэзнымі прыпускамі на швы, а
будынкі не налазяць адзін на другі, нібы дэкарацыі з пап’е-
машэ ў правінцыйным тэатры, — на маёй радзіме пра мяне
забыліся.

Ад гэтага горка, як ад здрады.
У калысцы заварушылася Карына, — я ўкладваю ў яе

ручку віверон — здаецца, менавіта так Феліпа называе



бутэлечку з соскай — і раптам слупянею, уражаная жывым
прамяністым пульсаваннем чужой мовы: “vivir” азначае
“ жыць”, таму “ viveron”, пэўна — крыніца жыцця? Ці можна
даць лепшае найменне рэчы для дзіцячага кармлення? (Потым,
ў час вучобы ў школе моў для іншаземцаў, я зразумею, што
маё “ адкрыццё” было вынікам мясцовага акцэнту: класічнае
іспанскае “beberon” паходзіць ад “beber” (піць), а не ад
“vivir”; але прыгажосць гэтай памылкі застанецца са мной
надоўга). У чужой хуткай гаворцы, дзе словы горача дыхаюць
адно аднаму ў патыліцу, як навабранцы на ганку ваенкамата,
такое вось мільгаценне сэнсаў і фанем, як ні дзіўна, заўважаеш
куды часцей, чым у роднай мове; урэшце, так яно і мае быць,
бо фраза засціцца туманнай слюдою звычкі, і толькі
ўдумаўшыся ў якое-небудзь слоўка, знаёмае, як блакітная
жылка на скроні ва ўласнага дзіцяці, раптам адчуеш усёй
скурай яго зіхоткую спрадвечнасць (так-так, менавіта —
скурай, пад паверхняй якой струменіцца кроў ў сасудах; я на
ўсё рэагую вегетатыкай, у мяне можа ўзняцца тэмпература ў
адказ на геніяльны радок, а сэрца ад якога-небудзь чароўнага
дыялектызму пачынае біцца, бы рыбіна ў руцэ; магчыма,
вегетатыўная нервовая сістэма і вібруючая тканка мовы —
рэчы аднаго парадку, і з’яўляюцца ўсяго толькі знешняй
абалонкай чагосьці іншага.)

— ¡Alésia, abre! 9
Феліпа ўваходзіць у дом са сваёй палатнянай сумкай, — з

пяці гадзін шторанку яна выпраўляецца ў прадуктовыя чэргі,
інакш тут не прыдбаеш нават жменькі сухога гароху, з якога
мы гатуем суп-чычара. Свякроўка, аднак, заўсёды выглядае
вясёлай; нешта спяваючы, яна выкладвае на стол наш тыднёвы
мандада: прадукты і тавары першай неабходнасці, якія
адпускаюцца па тархеце, гэта значыць, картцы (тархета тут —



асноўны дакумент, без яе проста аддасі Богу душу ад голаду):
адну лібру рыса, невялічкія пакункі з чорнай фасоляй і
гарохам, пачак цыгарэт, пачак запалак, трошкі цукру, трошкі
кавы — маці Божая, і з гэтым мы маем пратрымацца тыдзень?!
Але тое яшчэ не ўсё: Феліпа ўрачыста разгортвае асобную
паперку — маўляў, вось яно, глядзі! — нашы з ёю два
танюткія, напаўпразрыстыя, быццам пялёсткі ружы,
нармаваныя “ біфштэксы” памерам з дзіцячую далоньку, —
віртуозы, нічога не скажаш, напрактыкаваліся адразаць мяса! І,
нарэшце, ласунак для Карыны — самотны апельсін на дне
сумкі.

— La vida es la lucha10, — уздыхае свякроўка і пачынае
распавядаць, як цяжка было ўгаварыць Розу з крамы прадаць
ёй гэты апельсін — бо толькі для цяжкахворых! Па
спецыяльных тархетах!

На донцы нашага з Феліпай “ віверона”, у сэнсе — кававаркі
(вось дзе сапраўдная крыніца жыцця, без жартаў!) засталася
яшчэ кропля, аддаю рэшткі кавы свякрусе (заслужыла!), а сабе
заварваю другі раз гушчу: тут не снедаюць, кава мусіць
падтрымаць нашыя сілы да абеду, які складаецца з талеркі
рысу і жменькі фасолі альбо гароху. Нават запалкамі тут
карыстаюцца не так, як дома: калі будзеш чыркаць запалкай аб
пачак, нічога не выйдзе: тонкая, што рыбіна костка, запалка
проста зломіцца, — напачатку я такім чынам звяла іх багата,
потым прыстасавалася прыціскаць падушачкай пальца галоўку
запалкі да бакавіны пачака. Пакуль я з руплівасцю пітэкантрапа
намагаюся здабыць агонь, газніца астывае. Уф! Усё трэба
пачынаць з пачатку. ¡La vida es la lucha!

Ніколі не думала, што звычкі адыгрываюць такую значную
ролю. Дык вось чаму людзі баяцца перамен: яны ўчэпіста
трымаюцца за свой уласны вобраз, сатканы са звычак. Разарві,



пераблытай гэтыя ніці, — што застанецца ад чалавека? Варта
паставіць пытанне: ці існую я насамрэч?

Феліпа раскладвае ежу па бляшанках і слоіках: у паперы
нічога захоўваць нельга — зжаруць прусакі, па-тутэйшаму —
кукарачы, яны тут велічэзныя, бр-р, каля пяці сантыметраў у
даўжыню, у доме іх — процьма, трэскаюць усё, нават ношанае,
з пахам чалавечых выпарэнняў адзенне; калі пачвара
ўпершыню выслізнула з маёй бялізны, падрыхтаванай для
мыцця, — закрычала нема, а цяпер нічога, прызвычаілася.
Каштуючы светла-карычневую “ каву” (mierda яно і ёсць
mierda, адпаведна — дзярмо), спрабую зразумець, чаму ў
бананава-цукрова-кававым раі апельсіны атрымліваюць толькі
цяжкахворыя, кава і цукар — па тархетах, але загаварыць пра
гэта з Феліпай — значыць абразіць яе патрыятычныя пачуцці,
градус якіх, я заўважыла, расце адваротна прапарцыянальна
зніжэнню карткавых нормаў. Вось і зараз рука свякроўкі са
стараннасцю выдатніцы выводзіць “ самапіскай”, зробленай з
пластмасавага футарала для тэрмометра, дату чарговага ліста да
сястры ў вёску:

“29 de Julio Año 30 de la Revolución”11.

Ішоў апошні год дзесяцігоддзя, што змяніла свет, у якім
мы выраслі. Ноч перад адплыццём “ Тараса Шаўчэнкі” на Кубу
мы з Рэйнальда правялі ў “ ленінскім” пакоі адэскага рабочага
інтэрната; літары з пенапласту, з якіх калісьці складаўся
вялізны, на ўсю сцяну, тэкст “ маральнага кодэкса”, часткова
паадклейваліся і валяліся ў калідоры ўпокат, як і самі п’яныя
“ СРОИТЕЛИ МУНИЗМА”, — нікчэмныя літары, што раптам
выпалі са звыклага ім слова. Якое ж новае слова можна было
скласці з гэтых самотных літар? СВАБОДА!

Нам здавалася тады, што той, хто гаворыць пра яе, ужо



свабодны чалавек. Тады мы яшчэ не разумелі, што па-
сапраўднаму свабодны чалавек проста не заўважае гэтага, бо
свабода з’яўляецца натуральным станам ягонага арганізма. Але
нават тое каламутнае, з падазроным пахам чагосьці знаёмага
(тыпаграфскай фарбы? гумы першамайскіх шарыкаў і
айчынных прэзерватываў?) паветра — якім свежым яно было
пасля задушлівых балотных выпарэнняў, чым мы дыхалі ў
сценах школы, універсітэта, рэдакцый беларускае “ глыбінкі”,
куды раз’язджаліся на практыку! “ Кураторы на местах”
патрабавалі ад нас дзелавітага пустабрэхства, узведзенай у ранг
прафесіі крывадушнасці; нашыя металізаваныя лінатыпам радкі
мусілі быць падобнымі да маршыруючых па асфальтавых
дарожках стадыёна шэрагаў дзябёлых, з павязаным пад
дубальтовым падбароддзем у кожнай піянерважацкім
гальштукам цётак, якія маршыруюць па асфальтавых дарожках
стадыёнаў. Тлусты шрыфт загалоўкаў нагадваў прусакоў,
укормленыя статкі якіх пасвіліся на пашах нашага “ Другога
Інтэрнацыянала”, у сэнсе — універсітэцкага інтэрната-“ двойкі”,
дзе жыло шмат студэнтаў з замежжа; тэкставыя — петыт і
часопісны рублены — прыпадабняліся да ланцужкоў
добрасумленных мурашоў, апантаных месіянскай ідэяй
узвядзення сусветнага мурашніка; нанпарэль глядзелася
лічынкамі мух, — параўнанні множыліся да бясконцасці, але
лягчэй ад гэтага не станавілася. Я знайшла паратунак у вершах,
якія пісаліся пераважна ў стол; калі б псіхіятру давялося
пабачыць мае тагачасныя тэксты, ён, пэўна, адзначыў бы
прагрэсуючы аутызм, які пышна квітнеў за наглуха зачыненымі
аканіцамі рымскае вілы маёй свядомасці, — я неслася на
крылах вобразаў у нейкія крывава-чорныя нябёсы, дзе жыццё
было, па сутнасці, немагчымым. Вердыкт, вынесены рэдакцыяй
аднаго саліднага часопіса, куды я адважылася паслаць свае



творы, быў справядлівы: “ Паэзія, заснаваная не на
рэальнасці.” Але засноўваць што б там ні было на той
псеўдарэальнасці, якая раілася навокал і размнажалася з
хуткасцю насякомых, я не жадала. Усе каштоўнасці гэтага свету
былі мёртвыя, нібыта праспіртаваныя вантробы ў слоіках, якія
грувасціліся на стэлажах кафедры хірургіі, куды нас ганялі
адпрацоўваць “ ваенку”. Самым страшным было тое, што і на
сабе я пачынала адчуваць тую ж маску, нябачную плеўку, у
якую было герметычна запакавана ўсё — ад бацькоўскіх
павучанняў да па-правінцыйнаму нявіннай гульні ў
“ бутэлечку”, якой мы цешыліся на вечарынках у гонар нашых
паўналеццяў, і нават тыя нясмелыя пацалункі, якія
ўсхваляваныя гульцы дарылі адно аднаму за зачыненымі
дзвярыма, не пранікалі ў нашыя сэрцы з-за той плеўкі. Свет, у
якім мы былі абавязаны стаць шчаслівымі, быў забруджаны
крывадушнасцю, як радыяцыяй. І мне любой цаной хацелася
здзерці абрыдлую маску, нават калі б дзеля гэтага спатрэбілася
сарваць з сябе і самую скуру.

І вось плеўка пайшла трэшчынамі і пачала адвальвацца,
нібы сырая тынкоўка. Нам здавалася — не, мы былі ўпэўнены!
— што пасля гэтага пачнецца новае жыццё, якое не можа, не
мае права быць падобным да мінулага. Якія недапушчальныя
абагульненні намі рабіліся! Памятаючы са школы, што “ ў
кроплі вады адлюстроўваецца сонца”, мы не ўзялі пад увагу,
што па кроплі нельга меркаваць аб памеры сонечных плям.
Гэта быў сумленны ўзлёт расійскае прэсы, якая прачытвалася
да выхадных дадзеных і прозвішча рэдактара. І раптам аказацца
ў краіне, дзе “ Маскоўскія навіны” і “ Спадарожнік” былі
забаронены за абразлівы, з пункту гледжання мясцовых улад,
выпад супраць Брэжнева, гэтага блазна, пра якога мы яшчэ ў



школе склалі вершык: “ Бровы мае ён густыя, словы шамкае
пустыя…”! У краіне, дзе амерыканскае “ Радыё Марці” (“ радыё
гусанас”, як зняважліва называлі яго тутэйшыя функцыянеры)
слухаюць у навушніках, каб суседзі не данеслі ў СDR12! Аднак
найбольш ужывальным словам і тут аказалася… так-так, тое
самае, зашмальцаванае, як мясцовыя грашовыя паперкі з
надпісам “ Куба, свабодная ад Амерыкі,” — але што можна
было купіць за гэтыя тугрыкі?! Тады, у васьмідзесятых, мы
мелі звычку, досыць беспадстаўную, як высветлілася, кідаць не
задумваючыся: “ У нашых крамах нічога няма”, — нам і
прымроіцца не магло, што ёсць краіна, дзе тыя словы трэба
разумець літаральна. Ну, хіба можна назваць крамай месца, дзе
пасярод мармуровага (а то ж! тыя, хто будаваў на пачатку
стагоддзя, разлічвалі на іншае) прылаўка, быццам тая
біблейская авечка, што адбілася ад статка, самотна пасвілася
талерка з гліны ды на драцяных “ плечыках” боўталася нейкая
рабочая адзежына? Урэшце, прадуктовыя крамы ўражвалі
яшчэ мацней: на паліцах стаялі — па картках дзецям! — адно
бляшанкі савецкай згушчонкі. Прадаўчыцы спакойна спалі,
уладкаваўшыся ў куточку: скрасці ўсё роўна не было чаго. Па
любую драбязу — ад шнуркоў да пялюшак — адразу
выстройваліся кіламетровыя чэргі, ачэпленыя паліцыяй. Былі,
праўда, крамы так званага свабоднага гандлю, дзе лязо для
галення каштавала 25 песа, наручны гадзіннік — 60,
вентылятар — 600, а лядоўня больш за паўтары тысячы, пры
сярэднім заробку кубінца ў дзвесце песа. Існавалі яшчэ
спецыяльныя крамы, дзе рэчы прадаваліся ў абмен на золата.
Толькі тады я ацаніла запаслівасць Рэйнальда, якая дома так
раздражняла мяне: за некалькі месяцаў да ад’езду ён пачаў
цягаць мяне па мінскіх крамах, прымушаючы скупляць усё
запар. Мы набылі лядоўню “ Саратаў”, электраплітку,



пасцельную бялізну, прас, чайны сервіз, каструлі, патэльні,
падушкі, а таксама у неверагоднай колькасці розную драбязу:
гаспадарчыя сумкі, адрэзы таннага паркалю, наборы для
шыцця, шпількі, заколкі для валасоў, пластмасавую біжутэрыю
і г.д. Прадаўшчыцы гаспадарчых аддзелаў гастраномаў збывалі
нам заляжалы тавар; згараючы ад сораму, я прасіла
фанабэрлівых прыгажунь ГУМа адмераць мне па дваццаць
метраў нейлонавых стужак — “ чырвонай, калі ласка, сорак” —
і па дзесяць — танных карункаў. У ЦУМе я набыла
велічэзнага, з залаціста-крэмавай поўсцю, мядзведзя (менавіта
такога росту, па маіх меркаваннях, мусіла быць Карына).
“ Зачем ты тратила столько денег на этот oso13? Нам еще надо
купить детский обувь, много обувь разных размеров”. —
“ Паслухай, куды мы збіраемся? Мо на якую ненаселеную
выспу?” — “ Увидишь.”

Вось і пабачыла, гаротніца. Наш “ Тарас Шаўчэнка”
прышвартаваўся ў гаванскім порце якраз 26 ліпеня, у
найвялікшае нацыянальнае свята. У гэты дзень у 1953 годзе
адбыўся штурм легендарных казармаў Манкада пад
кіраўніцтвам Фідэля Кастра — уверцюра рэвалюцыі 1959-га.
“¡Viva Fidel!”14 — гэта былі першыя словы, якія я
прачытала, калі сышла з трапа парахода на цвёрдую зямлю.
Лозунг вісеў на сцяне будынка, які, пэўна, ужо не адно
дзесяцігоддзе знаходзіўся ў аварыйным стане. Пакуль мы ехалі
з порта ў таксоўцы — неверагодная калымага вытворчасці
пяцідзесятых (далібог, як у старых замежных фільмах, вось
толькі без шкла і дзверцаў!) пагражала разваліцца, — я
паўсюль бачыла натоўпы дэманстрантаў, дарослых і дзяцей:
апранутыя ў форму колеру хакі, пад шалёны барабанны дробат
яны шчоўкалі затворамі стрэльбаў, нешта гучна крычалі.


