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Быў лiстапад, было святога Мiхала — блiзiлася пара
зiмы, а ў гэты год стаяла цяпло. Павярнуўшыся з полудня,
павiльгатнеў вецер, памякчэла пад нагамi зямля, i крот стаў
тачыць каля пустых, ужо зацягнутых, як раскаю, дробнаю
макрыцаю градаў рудаватыя сырыя замежкi. У зацiшку за
хатамi, каля чорных голых яблыняў, на якiх яшчэ трымаўся
дзе збуцвелы, але чырванаваты з аднаго боку яблык, вiлiся
слупом, нейкiя большыя ў гэту пару, камары.

Уночы завязваўся туман, асыпаючыся наранкi iмжою: на
мокрым зеленаватым галлi дрэў дрыжалi i налiвалiся, як
сляза на вейках, кроплi вады. Сярод дня пазiрала белаватае
сонца — туман разыходзiўся, падымаючыся жаўтаватымi, як
дым ад сырога алешнiку, хмарамi. Адкрываўся свет —
белаватае, выпаласканае дажджамi ржышча за вёскаю,
зялёная рунь на грудку, рудая i пухкая, як выхаджанае цеста,
ралля, сiвыя абымшэлыя каменнi пры чэрствай пясчанай
дарозе, што выдавалi здалёк авечкамi.

Праз рэдкае галлё пруткiх дрэў у вёсцы былi вiдаць
каўпакi стрэх з зялёнымi пляйстрамi сырога моху, нечы не
дакрыты яшчэ жоўтым, як воск, кулём хлевушок. На
прывязаным уздоўж страхi тоўстым рублi стаяў мужчына,
ляпаў шырокаю стрыхалкаю, падбiваючы густую шчотку
саломы.

Учуўшы цяпло ў гразкiх, без гною, хлявах, рыкалi
каровы, i нехта выпускаў сваю на зрудзелы прыгумень, каб
выветрылася, а потым гнаў вулiцаю да вады, забягаючы
наперад, лёгка ляпаў рукою па шыi, заварочваў да рэчкi. З
вёскi было вiдно, як праз голы i карычняваты, нiбы дзяркач,
алешнiк блiшчыць настылым холадам вада.

Узяўшы за дзве полкi спаднiцу i пераступiўшы калючы
дрот, наўпрасты праз садок, дзе мiж радкоў карчыстых
яблынь ляжалi на козлах накрытыя кажухамi яловай кары
шарыя калоды вулляў, да рэчкi спускалася кабета з лазовым
кошыкам у руцэ, з якога выпiраўся сiняваты авечы трыбух.



У чорным лiсцi пад вiшнямi граблiся i цiўкалi, шукаючы
яшчэ квактуху, цыбатыя, бясхвостыя байстручкi-кураняты,
што вывелiся пад самую восень, недзе за хатаю, у дзiравым i
сiвым, нiбы абсыпаным попелам, лопусе.

Вулiцаю ехала падвода — па пяску пруткiмi вяршкамi
шоргаў накiданы на воз малады алешнiк. Перакiдваючы
лейцы i астаючыся з-заду воза, чалавек у суконным
паўшубку з рудым цялячым каўняром кiраваў каня на
брукаваны надворак — на гладкiх каменнях з грукатам
падскоквалi колы.

За рэчкаю смяялiся бабы, варочаючыся з маладога,
жаўтлявага пад зiму, хвойнiку i несучы ў радзюжках
кастрыцу — падкiнуць на подсцiл карове цi высыпаць на
прызбу. Iхнi тонкi голас i смех быў доўга чуваць, нават яшчэ
з надворкаў, калi яны ўвайшлi ў вёску i па адной адлучалiся
ад купы, заварочваючы кожная пад сваю хату.

Людзi ўпраўлялiся да зiмы. Мянялася квадра месяца —
чакалiся халады. Трымаючы пад пахаю ўкручанае ў салявы
мяшок шкло, па вёсцы хадзiў шкляр. За iм бегла i гаўкала,
трасучы доўгiмi вушмi, жоўтая з крываватымi лапамi
сучачка. Шкляр iшоў, задраўшы голаў i высока паднiмаючы
ногi, як ходзяць сляпыя, i не азiраўся. Сучачка мiнула колькi
хат, пагаўкала, стоячы сярод вулiцы, i, вiнавата ўгнуўшы
голаў, пабегла назад.

Вёска сцiшэла, толькi недзе далекавата, у другiм канцы
яе, быў чуваць цяжкi, тупаваты грукат цапа. I раптам зноў
зайшлася ад брэху i клубком выкацiлася на вулiцу аблавухая
жоўтая сучачка.

У другой ад канца хаце ўжо ведалi, што ў вёску iдзе
нехта чужы — пiльная сучачка нiколi не брахала на
тутэйшага чалавека.

— I каго ж гэта там нясе? — не вытрывала мажная, сытая,
як ялавiца, маладзiца i, стаўшы каленам на лаву, глянула ў
запацелае акно.

З белаватае ад перацёртага жвiру шашы, што хавалася ў
карычняватай навiсi старых, карэлых бярэзiн, на пясчаную



чэрствую дарогу, у вёску, звярнулi двое мужчын. Адзiн у
кароткiм белым кажусе з нявыдубленых аўчын, у чорнай, як
граковае гняздо, авечай шапцы, другi — у суконным рудым
паўшубку. Той, што быў у паўшубку, выдаваў высокiм i, як
можна было пазнаць па лёгкай хадзе, маладым.

Мужчыны дайшлi да шарага, перакошанага ад старасцi
крыжа з белым новым ручнiком, завязаным каля абразка, i
завярнулi да першай, што глядзела на вулiцу адным кутным
акном, хаты.

— Да Чадоў пайшлi, — зняла з лавы калена i пакруцiла
на клубах спаднiцу сытая маладзiца.

— Мо швагiр з Восава? — аказалася старая, седзячы на
палку, што быў замест ложка, i трымаючы растапыранымi
пальцамi цяжкi клубок пражы — у кошыку на зямлi
круцiўся высушаны ў печы i раз’еханы пачынак. Старая
намотвала арэхавым юрком на клубок пражу. Каструбаватая
нiтка суха трашчала ў юрку.

— Чужыя саўсiм людзi, — маладзiца адышлася ад акна i
развязала пад барадою белую ў сiнiя валошкi хустку. —
Духата, каб мы не пачадзелi, — i яна пацягнула за адзiн
ражок хустку, паказаўшы пышныя, пэўна наранкi вымытыя,
цёмна-русявыя валасы, скручаныя на патылiцы ў тоўстую
куклу.

У хаце стаяла парная гарачыня — на стале i на лавах
астывалi накрытыя чыстымi ручнiкамi гарачыя боханы
хлеба. Ад iх пахла гаркаватаю падпаленаю скарынкаю i
кляновым лiсцем. У хаце, густа запацеўшы, плакалi вокны —
яны былi без дубэльтаў. Буйны серабрысты, як луска, пот
збягаўся ў кроплi i сцякаўся па шкле на жаўтаватую
нефарбованую шуфляду — на ёй ужо вымаклi чорныя
палосы. Праз шырокiя вадзяныя рагi на шыбах было вiдаць,
як па частаколе скача не злiнялая яшчэ, з нейкiм мокрым, як
выскубеным, чубком пярэстая сарока.

— Навiну ж нейкую прынясла, — сказала старая,
ссоўваючы з высокага палка худыя жоўтыя ногi, каб
раскруцiць сухi асыпаны пачынак.



— Во, да нас iдуць тыя людзi, — пазяхнула маладзiца i
зiрнула ў люстэрка, убачыла свой ружаваты ад гарачынi
твар i асталася давольнаю.

За вокнамi доўгiм хвастом мiльганула сарока, i на другi
бок хаты, зайшоўшыся ад брэху, клубком пакацiлася заядлая
сучачка. Маладзiца высунула галаву з-за сцяны i ўбачыла за
акном тых самых мужчын.

— I што ж гэта за людзi? — сказала яна i адступiлася ад
акна.

Дзверы знадворку рыпнулi — у сенях затупалi,
загаварылi.

Кабеты, сцiшыўшыся, пiльна глядзелi на дзверы. У
клямцы падскочыў i дзынкнуў язычок. З цемнаты сяней
паказаўся белы кароткi кажух, i ў хату ўсунулася калматая
авечая шапка. Услед за старым, прыгiнаючыся, каб не
зачапiцца галавою за вушак, зайшоў чарнявы, год дваццацi,
хлопец з даўгаватымi, пачырванелымi ад холаду рукамi —
суконны паўшубак быў яму караткаваты.

— Дзень добры вам, — сказаў старэйшы,
расшпiльваючы тоўстымi вузлаватымi пальцамi кажух i
адкладваючы настаўлены каўнер. Маладзейшы стаяў за iм,
мусiць, саромеючыся, што вiдаць з рукавоў яго доўгiя рукi.

— Дзень добры, — азвалася старая i палажыла на
прыпол свой цяжкi клубок.

— Цi патрэбны вам малацьбiт? — глянуўшы спярша на
маладзiцу, потым на старую, спытаў мужчына ў белым
кажусе.

— Чаму ж, патрэбныя, — сказала маладзiца,
падсоўваючы на лаве хлеб. — Садзіцеся…

— О, i нагрэцца можна, — памацаў рукою лаву i прысеў
на цеплаватае вiльготнае месца старэйшы мужчына. —
Садзiся, Iмполь, за пастой грошы не плоцяць, — ён
падсунуўся, даючы сесцi хлопцу.

— У нас ужо i мышы добра памалацiлi, — ссунулася з
ложка старая i, трымаючы на сашчэмленых руках вагкi
клубок, панесла яго да печы — там ля комiна сохла яшчэ



зеленаватая пража.
— Нiчога, i нам хвацiць, — сказала маладзiца,

падхапiўшы пад пахi два боханы хлеба, памкнулася да
дзвярэй, каб, мусiць, палажыць iх у стопцы.

Мужчыны аглядалi чужую хату: яшчэ не пабеленую, з
замазанымi глiнаю пазамi, дзе выглядаў мох, з новаю,
таксама яшчэ не беленаю печчу з сухiмi плямамi нiжай
пячорак. Хата была без падлогi — на глiняным току было
знаць круглыя ўмяцiны ад калодкi, якою трамбавалi глiну.
Цi ад таго, што хата была новая i пуставатая — яна
выглядала прасторнаю. Каля глухое сцяны стаяў драўляны,
паточаны шашалем ложак, засланы жоўтаю ў чорныя елачкi
радзюжкаю. У яго ўпiраўся шырокi дашчаны палок. Мiж
акон на сцяне, спяшаючыся, цiкаў вялiкi ў драўлянай аправе
гадзiннiк — на медным ланцужку вiсела алавяная гiра з
iржавай (мусiць, для цяжару) шрубкай. З-за абраза на покуцi
выглядалi жоўтыя чачоткi пiжмы i бурачковы таўкачык
васiлькi.

— А хто ж вам нараiў да нас зайсцi? — спытала
маладзiца, вярнуўшыся ў хату i забiраючы пад пахi яшчэ два
боханы хлеба.

— Духам чуем, што ў хаце гаспадара нямашука, — у
старога скрывiлася губа i стаў вiдаць чорны, дуплявы зуб. —
Хто ж так прыбiвае? — паказаў ён на покуць, дзе быў крыва
прыбiты трыкутнiк палiчкi. — Вiдаць, што бабская работа.

— Гэта ж праўда, — засмяялася маладзiца,
прыжмурыўшы адно вока. — Я прыбiвала, — прызналася
ўжо яна, трымаючы пад пахаю два боханы i папiхваючы
локцем непрычыненыя дзверы.

— Мо людзi галодныя? — сказала старая, калi маладзiца
вярнулася ў хату.

— Во i праўда, мы сягоння капусты наварылi як на
велькую сям’ю, — яна зiркнула толькi на маладога — ён
засаромеўся i замыляў губамi, не ведаючы, што сказаць.

— У такiм разе можам памагчы, праўда, Iмполь?
— Во, цэлы гаршчок, — маладзiца падышла да прыпека,



адняла засланку i, прыгнуўшыся, паглядзела ў печ.
Мужчыны моўчкi глядзелi на яе белыя вышай лытак ногi, бо
iх улетку хавала ад сонца нiзкая доўгая спаднiца.

З прыпека запахла кiслаю капустаю. Малады каўтнуў
слiну i зняў шапку — чорныя валасы яго адлiвалi сiнявою.

— Падсажвайцеся да стала, — маладзiца паставiла на
стол глiняную мiску i паклала дзве счарнелыя драўляныя
лыжкi.

Мужчыны паднялiся з лавы, распранулiся i, склаўшы
тут, дзе сядзелi, адна на адну адзежу, зверху яшчэ
прытаптаўшы яе шапкамi, падышлi да стала.

Трымаючы анучамi гарачы гаршчок, маладзiца налiла ў
глiняную мiску капусты: спярша рэдкага шчолаку, проста з
гаршка, а потым гушчы, чэрпаючы ўжо лыжкаю.

Стары паднёс расхiстаны, з клiнкамi ў ножках, заслон,
папробаваўшы, цi будзе стаяць, сеў.

Малады таптаўся зводдаль, усё хаваючы за спiну рукi —
у яго паркалёвай рубашцы павылазiлi локцi.

— Чаго ж стаiце, садзецеся! — маладзiца вярнулася да
прыпека i прынесла тонкi, што ўжо з’еўся, нож.

— Як даюць, то бяры, а як б’юць, то ўцякай, га? —
абярнуўся i сказаў за плячо старэйшы мужчына.

— А хто ж яго тут будзе бiць? Дый цi дасi такому рады?
— зiрнула на хлопца i засмяялася, крывячы мяккую з
залацiстым пушком губу, сытая маладзiца.

— Можна, толькi дзе ўзяцца, — махнуў натапыраным
чубком валасоў стары лысаваты малацьбiт.

Малады, чырванеючы i не паднiмаючы вачэй, цiха
прымасцiўся на заслоне.

Мужчыны, сцiшыўшыся i моцна сёрбаючы, пачалi есцi.
Маладзiца бачыла, як у Iмполя варушылiся скiвiцы. Яна
глядзела на яго гладкi карак, на закручаныя ў лагчынцы
валасы, на яго шырокiя плечы, на якiх не сыходзiлася тонкая
паркалёвая рубашка, i падумала, што вот добра, што ён
наняўся малацiць, i нават убачыла, здалося ёй, як ён сцiснуў
бы яе гэтымi дужымi рукамi i яна не вырвалася б.



На надворку затупалi ногi, i за вокнамi мiльганула
шарая суконная хустка.

— Во, мусiць, наша кудзельнiца iдзе? — сказала старая,
атрасаючы з прыполу кастрыцу, што нацерушылася з
пражы.

Адчынiўшы дзверы i выставiўшы наперад праснiцу з
барадою недапрадзенае кудзелi, у хату ўвайшла кабета ў
шарачковым, завужаным у талii сачыку. З-пад суконнай
хусткi выбiваўся пучок русявых валасоў з белаватаю сiваю
пасмаю. На шчаку, недзе з-за вуха, лезла лiлова-пякучая
чырвань — радзiмы знак. Жанчына, прыжмурваючы адно
вока i перакошваючы разяўлены рот, пiльна ўзiралася на
чужых.

Яны, перастаўшы жаваць, азiрнулiся.
— Во, малацiць будуць, — маладзiца сагнула ў локцях

абедзве рукi i памахала iмi, паказваючы, як малоцяць.
— Ы-ы-ы, — паставiўшы на ложак праснiцу, закiвала

галавою кабета, i яе сiнi, скамянелы ад холаду твар памякчэў.
Мужчыны, сумеўшыся гэтага крыку, яшчэ раз

азiрнулiся. Кабета была нямая.
— Гэта мая залувiца, — прызналася маладая гаспадыня.

— Сястра майго нябожчыка.
Нямая выглядала на адны гады з маладзiцаю, але,

раскруцiўшы i зняўшы з галавы хустку, выдалася
старэйшаю.

— Нашто раздзяешся? — Маладзiца паказала на вядро,
што стаяла на калодзе ў памялешнiку. — Пара карову паiць.

Нямая пакiвала галавою, апранулася i, глянуўшы
спадылба на чужых мужчын, выйшла з хаты.

Стары аблiзаў лыжку, склаўшы тры пальцы,
перахрысцiўся на абраз i падзякаваў за полудзень.

— Няма за што, — азвалiся абедзве разам кабеты.
— То як умовiмся з платаю? — спытаў ён, не

абарочваючыся, а толькi настаўляючы вуха туды, куды
гаварыў, да маладзiцы, — што скажа яна.

— А сколькi ж бяруць цяперака за малацьбу?



— Два злоты i кiля солi.
Маладзiца насупiлася, пакусала край нiжняй губы i

падняла голаў:
— Дарагавата, але хай, бо мышы даўно авёс стачылi.
Малады адсунуў мiску, выцер рукою губы i, седзячы за

сталом, слухаў. Гаварыў толькi стары:
— А колькi ж коп нажалi?
— Чатырнаццаць.
— Ого!
— Нiчога, дзядзька, зiма з велькiм горам усё з’есць.
— Як, Iмполь, да каляд змалоцiм? — стары, задраўшы

рэдзенькi чубок, глянуў на маладога, пацёр шорсткую, у
вострым, як нацярушаным, шкле сiвых валаскоў няголеную
шчаку. — Управiмся ж па капе за дзень. Шэсць пасадаў…  У
пасадзе дзесяць снапоў…  А дзесяць снапоў што? За гадзiну
не саб’ём?

— I больш, пэўня, — адкiдваючы з брыва навiслую
кудзерку валасоў, малады падняўся з-за стала.

— Тады мо сходзiм у гумно? — стары азiрнуўся на
маладзiцу i адсунуў заслон, каб таксама ўстаць.

Гумно стаяла ўпоперак пляца, вялiкае, з дзвюма
палувенкамi паабапал дзвярэй. Хлеў i падпаветка,
перасыпаныя са старога дзерава, былi ў адным пашарку з
новаю хатаю. Мiж гумном i пашаркам хаты раслi старыя,
тоўстыя ў камлях яблынi. Каля высокага, выплеценага з
яловых частаколiн плота паднялiся недзе з непавысяканых
карэнняў вострыя i голыя пасынкi маладых слiвак — вецер
назмятаў туды белага курачага пер’я. Было чуваць, як з
адчыненых дзвярэй хлява крычала, цi можа так гаварыла да
скацiны, нямая. За хлявом, дзе стаяла сплеценая з саломы i не
прыкрытая стрэшкай прыбiральня, у збузаваным гурочнiку
куры дзяўблi гурок-насеннiк.

Пад дзвярыма каля гумна ў нацярушанай мякiне
граблiся трапяткiя вераб’i. Прыпадаючы да зямлi i варушачы
кончыкам хваста, да iх краўся сыты шары кот. Згледзеўшы
яго, вераб’i купаю паднялiся на палувенку i адтуль ужо,



рассыпаючыся, падалi на зялёна-лiловы, прыхоплены
першымi замаразкамi бэз.

— Сядзiш тут, а мышы жыта стачылi, — маладзiца
тупнула нагою на ката i, выняўшы з прабоя прывязаную на
вяровачцы затычку, адчынiла абедзве палавiны дзвярэй.

Мужчыны зайшлi ў гумно.
— Мы як змалацiлi на насенне, то болей i не чапалi, —

сказала маладзiца, прывальваючы каменем дзверы. —
Старое ўсё яшчэ ямо.

— Ого! — пакруцiў галавою стары, аглядаючы гумно.
Яно аж пад кладку было заложана збожжам: адна старана
жытам — тоўстымi, вязанымi па многа жменяў снапамi, каб,
мусiць, лiчылася, што менш коп нажалi, другая старана —
аўсом i ячменем. Там недзе лускаў перасохлымi струкамi
гарох, пахла саладжавая канюшына i яшчэ леташняя,
сточаная мышамi салома.

Кот скочыў на пярыла i палез у старану, мусiць, счуўшы
недзе iхнi пiск.

У куце на таку стаяла яшчэ новая з зялёным колам
сячкарня — пад ёю ляжала торба нарэзанай разам з
канюшынаю сечкi.

Малады крутнуў за кола — тупы, даўно не востраны
нож пачаў жаваць спрасованую, што лезла з-пад брыля
сячкарнi, шчотку саломы.

— Ого, гостры, як у шаўца! — засмяяўся стары, кiнуўшы
вокам на сячкарню.

— Дзiва што, а хто ж мне яго навострыць? — зiркнула з-
пад хусткi маладзiца, сцiскаючы яе абедзвюма рукамi пад
падбародкам.

— Давайце папробую, — малады выцягнуў са шчылiны
ў сцяне пляскаты без ручкi напiльнiк.

— Старайся, Iмполь, старайся, — пагладзiў шчаку, нiбы
закрываючы рот, каб не было вiдаць, што ён смяецца, стары
малацьбiт. — Можа, i для сябе робiш.

Маладзiца спярша насцярожылася, потым крыва
ўсмiхнулася, i на твары ў яе плямамi выступiла чырвань.



— А чаму ж гэта для сябе, а калi i для другога зробiць? —
нiбы не дагадаўшыся, што да чаго, перапытала яна i, узяўшы
з кутка венiк, стала падмятаць сухi ток — з гумна на двор
пацягнуўся вялы пыл.

Iмполь, не абзываючыся, налёг пахаю на кола, зашоргаў
напiльнiкам па нажы. У сечку, блiскаючы, зацерушыўся
жалезны пылок.

— Пакажэце ж вашы цапы, — стары, пераступiўшы
смецце, падышоў да шула: там, на вялiкiм цвiку, вiселi цапы
i граблi. — I лiхтар нам на заўтра патрэбны. Цi ёсцека ж ён у
вас? — спытаў ён i зняў з цвiка цяжкаваты з гладкiм бiчом
цэп.

— Чаму ж не, толькi пазычылi некаму… I каму ж гэта?
— разагнулася маладзiца i абкруцiла кругом шыi рог
раз’еханай хусткi. — Цяперашнiм светам вока не спускай, а
то гаспадарку i распазычыш.

— Яно можа i так, — сказаў стары малацьбiт,
перавязваючы ў цэпе расслабленае вушка. — Не тая, кажуць,
гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзержыць.

— А дзе ж тут яе ўдзержыш? Пры гаспадарцы трэба
спрыт i сiла, а тут сабралiся тры бабы, па-бабску ўсё i робiм.

— Яно ж i вiдно, — зняў з цвiка другi, з расколатым
бiчом, цэп i абярнуўся да Iмполя стары малацьбiт. — Бiчы
нам трэба было б памяняць, а то якая гэта будзе работа.

— А дзе ж ты iх возьмеш? Хiба гэтыя якiм дротам
перавязаць, — Iмполь папробаваў ногцем нож i крутнуў за
ручку кола — на абслiзганыя дошкi, на жытнiя снапы ў
старане востра пырснула жоўтая сечка.

— Бiчы ёсць, — вымеўшы з гумна смецце, маладзiца
кiнула ў куток сухi бярозавы венiк. — Мой нябожчык як
палажыў iх сушыць, то i цяперака ляжаць за комiнам на
печы.

— Трэба будзе зрабiць, — сказаў стары, першым
выходзячы з гумна i трымаючы абедзвюма рукамi пад пахаю
цапы.

Маладзiца стаяла каля дзвярэй, чакала, калi выйдзе



Iмполь.
— Дзякуй, Iмполька, — сказала яна, гледзячы яму ў твар.
— Няма за што, — пацiснуў ён плячом, убачыўшы ў яе

на верхняй губе малюсенькую карычневатую бародаўку.
— Як жа ж няма за што? — адвярнулася яна ад яго

вострага позiрку i пачала зачыняць дзверы. — Мужчын усё
прасiла, ажно брыдка ўжо.

— Алеся, ты тут? — крычала з-пад хаты маладым
голасам прысадзiстая дзеўка ў малiнавай вязанай хустцы.

— Го, тут! — адгукнулася гаспадыня, высоўваючыся з-за
Iмполевых плячэй.

— Газы пазыч.
— А цi ёсць там у самiх?
— Калi захочаш сабаку выцяць, то кiй знойдзеш, —

засмяялася дзеўка, уцiкоўваючыся ў Iмполя.
Заходзячы следам за старым малацьбiтом у сенi, Iмполь

чуў, як зашапталiся, астаўшыся трохi з-заду, дзеўка з
гаспадыняю, i дагадаўся, што гэта пра яго.

 



II

Ужо трэцi год, як Алеся асталася ўдавою. Алесiн чалавек,
Радзiвон Мондры, секучы дровы, абсек сабе калена: нагу
спярша падцягнула, потым, калi ён выцяўся балячым месцам
аб вось у калёсах, яна развярэдзiлася i болей ужо не гаiлася. З
гэтае нагi, памучыўшыся яшчэ зiму, ужо не ўстаючы з ложка,
Радзiвон i памёр.

Неяк i не шкадавала яго Алеся. Iшла замуж не любiўшы
— спадзявалася, што звыкнецца, а звыкнуцца не магла.
Здаецца, валасы на сабе рвала б: столькi хлопцаў у сватах
было, а яна ўсё перабiрала — то малы, то брыдкi, то «рускае
веры» (Алеся была каталiчкаю), покуль не заседзелася ў
дзеўках i не сталi сватацца ўдаўцы. А за аднаго з iх,
кульгавага Лабара з мястэчка, што дачок меў ледзьве не
Алесiных равеснiц, бацька нават стаў выпраўляць замуж.
Тады якраз засватаўся Радзiвон Мондры. Якi там хлопец —
аршын з шапкаю, але выйсця не было. Прыгледзелася на
вяселлi да маладога i жахнулася, убачыўшы, што нават на
кончыку носа ў яго растуць валасы. Пабыла з iм год, а
прывыкнуць не магла. Не хацела, каб нават дзецi былi з iм.
Прынесла раз на рэчку паласкаць бялiзну, ужо была
тоўстаю, дзiцем хадзiла, i, нiбы звар’яцеўшы, пачала душыць
свой жывот: на сёмым месяцы яно i радзiлася нежывое. А
праз год Радзiвон i памёр.

Пасля яго смерцi Алеся паспраўнела, стала выглядаць
лепш, як была дзеўкаю: на вечарынках i вяселлях каля яе
пачалi круцiцца хлопцы i п’яныя маладзейшыя мужчыны.

Бабы спярша за вочы, а потым i ў вочы абмаўлялi яе, а
дзецi, падвучаныя старэйшымi, лазiлi на страху, затыкалi
комiн, а некаторае ночы, выцягнуўшы з-за хлевушка,
паставiлi ў веснiках прыбiральню.

Алеся прынясла з дому ад бацькi жоўтую сучачку, але
яна ўжо не памагла — Алесю зачаравалi.

Было гэта летась, на восень бралася: высока ў небе вiлiся
i востра цвiрчэлi, сабраўшыся разам, ластаўкi; абсыпаўшыся



жоўтымi бубкамi, цвiў палын каля плота. Алеся сядзела ў
зацiшку на сонцы, шыла сабе сарочку. Адвярнулася ў хату
напiцца вады, прыйшла назад, а на сарочцы жаба ляжыць —
сухая, пляскатая, нiбы раздушаная колам, i вялiкая ржавая
iголка каля яе. Алеся страсла з шытва гэтую сухую жабу i
пабегла ў хату, а на галаве аж валасы зашавялiлiся. Алеся як
чула бяду. Назаўтра яна пачала недамагаць: балела галава i ў
вушах стаяў гуд, нiбы званы званiлi. Пад вечар яна сядзела
на ложку, сонца ўжо закацiлася, толькi на небе астаўся
чырвоны пасак. Хацела падысцi да акна, але ног не чуваць i
свет засланiўся: перад вачмi бягуць то чырвоныя, то чорныя
палосы. А ўночы з горла кроў пайшла. Запалiлi лямпу —
кроў чорная, як запечаная свiная юха. Свякроў, збегаўшы,
паклiкала Алесiнага бацьку з братам. Запрэглi каня, i брат
Змiтрык павёз Алесю да доктара. Покуль даехалi да мястэчка
— Алесi трохi адлягло. Яна ўжо, саромеючыся доктара,
распранацца не хацела, покуль брат крыку не нарабiў.
Паслухаў яе доктар ды ў вочы ўжо сказаў: «Маладзiчка, я вам
не памагу, у вас нэрвы…  Шукайце бабку».

За тыдзень Алеся зблажэла i ссохла, як тая жаба. Нават
ад памяцi пачала адыходзiць. Асталася раз адна ў хаце — i
падалося ёй, што скрыпнулi дзверы. Азiрнулася — адно ж
каля парога нябожчыца мацi стаiць: у шэрым, яшчэ
пасажным, бурносе i ў хустцы-канаплянцы. Алеся аж
утрупянела. Скоранька перахрысцiлася — i мацi прапала,
там толькi нейкая яснасць асталася.

Бацька апытаў недзе далёка, аж пад Наваградкам,
знахарку, завёз да яе Алесю. Тая загаварыла на хлеб,
сказаўшы есцi яго, як усходзiць i заходзiць сонца. Тры днi.
Алеся з’ела астатнi раз той хлеб, i з вачэй ссунулася
каламутнасць, пасвятлеў свет, нiбы туман разышоўся. Але ў
галаве астаўся гуд i звiнела ў вушах, як званы званiлi.

Акрыяла Алеся не скора, толькi праз год. Чужая кабета,
з якою разгаварылася, iдучы з кiрмашу з мястэчка, куды
насiла прадаваць, збiўшы, фунт масла, сказала ёй:

— Вы ўжо, дзеткi, не гневайцеся на мяне, але я скажу



праўду. Дзiця вам трэба мецека. I хвароба пройдзе, i
паздаравееце вы. Без мужчыны ссохнеш…

Пасля гэтага Алеся цiхенька, нiкому не кажучы, пачала
прыглядацца да чужых мужчын. I адзiн з iх, Бронiк Лiтавар,
падкi да дзевак, як счуў — прывалокся п’яны сярод ночы,
стукаў у акно. Алеся чула, але нi ганяць яго, нi адчыняць яму
не пайшла. Свякроў, перапалохаўшыся гэтага стуку, пачала
гукаць да Алесi. Але як жа ж ты адчынiш пры старой? Ды цi
добра гэта — мець без мужыка дзiця? Яно ж будзе лiчыцца
чужым у гэтай хаце.

Нямая, ведама глухая, грала носам на ўсю хату, нiчога не
чуючы. Алеся, не аказваючыся, таксама знарок захрапла.
Лiтавар мацюкнуўся на старую i адышоўся ад акна — за iм
усё ўлягала, заходзячыся ад брэху, заядлая сучачка.

Але Лiтавар не адступiўся, пачаў чапiцца i цвярозы. Ужо
гэтай восенню, калi яна пайшла за рэчку ў алешнiк, каб
награбцi лiсця, ён, як знарок ведаючы, дзе яна павернецца,
падцiкаваў яе там. Нiбы смехам, нiбы ў жарт, пхнуў яе на
зямлю разам з гэтай вялiкаю ад сухога лiсця радзюжкаю на
плячах. Яна аж самлела, падумаўшы, што можа i адолее.
Скоранька выкруцiлася з тае радзюжкi i што было моцы
штурхнула яму граблiшчам у грудзi.

— Ну, пачакай, яцi тваю!.. — крыкнуў ён, спатыкаючыся
на купешку i ловячы на ляту сваю шапку.

Яна, выракшыся таго лiсця i старое радзюжкi, пусцiлася
што ўжо было сiлы дадому. Свякроў потым усё шукала тую
радзюжку i, не перасцiхаючы, кляла.

Цяпер у хаце быў Iмполь. Алеся, не саромеючыся,
пачала прыглядацца да яго.

 



III

Разбудзiлi ўсiх куры — якраз у першы i самы моцны сон.
Пад печчу жаласна цвiркнуў, а потым, просячыся,

заверашчаў, нiбы яго паклалi на калодку, малады певень. I,
лопаючы крыллямi i б’ючыся ў глухой цемнаце, з перапуду
закудахкалi ўсе куры. Надоечы з курнiка ў хату iх пусцiла
старая Мондрыха, каб начавалi ў цяпле, — мо пасля каляд
пачнуць нясцiся.

Першаю, падхапiўшыся ад сну, яна i счула iхнi крык.
— Алеся, ты спiш? Алеся! — гукнула старая,

ссоўваючыся з печы i папоцемку шукаючы нагою лаву, каб
не звалiцца.

— Чую, ну чаго вы! — азвалася з ложка маладзiца
хрыплаватым i чужым ад сну голасам i, пляскаючы босымi
нагамi, мiльганула да печы шукаць на мурку запалак.

Адкрыўшы вочы, Iмполь убачыў яе белую, невыразную
ўпоцемку сарочку. Малацьбiты спалi сярод хаты на
разасланым кулi саломы.

Пырснуўшы серкаю, загарэўся запалак, асвяцiў
зморшчаны ад раптоўнага агню маладзiцын твар,
распушчаныя валасы, голыя да пляча i паўнаватыя рукi.
Кароткая сарочка высока адкрывала таямнiчую белiзну
гладкiх сцёгнаў.

Маладзiца, трымаючы перад сабою запалак i
прыкрываючы локцямi грудзi, пайшла сюды, дзе ляжалi
мужчыны, — якраз над iмi на цвiку, што быў убiты ў бэльку,
вiсела лямпа.

Iмполь недзе блiзенька каля сябе чуў гэтыя голыя
цёплыя ногi. Маладзiца лавiла рукою лямпу — аб дрот
дзынкала талерка.

Пад печчу яшчэ ўсё крычаў малады певень i з перапуду
кудахкалi куры.

— Шашок, не iначай, як шашок убiўся, — падняўшыся з
пасцелi i падцягваючы шырокiя ў паяснiцы порткi, сказаў
стары малацьбiт.



Нiбы з перапалоху, на лысаватай галаве ў яго дыбком
стаялi рэдкiя сiвыя валасы.

Маладзiца запалiла ўжо лямпу i, трымаючы яе за дрот,
панясла да печы — па сцяне пабег вялiкi пераломаны цень. У
хаце запахла газаю.

— I адкуль жа ж ён тут узёўся? — нагнуўшыся, старая
цiкавала пад печ.

Нямая, звесiўшыся з палка, таксама глядзела туды, i ў яе
на твары мiльгаў не то страх, не то дзiва.

— Дайце ж я гляну, — стары ўзяў у маладзiцы лямпу,
стаў на каленi перад драбiнкамi, адкiнуў iх i бокам, на локцi,
палез пад печ. Засвяцiў там лямпаю.

Хату абняла густая, задушлiвая цемната. Пад печчу зноў
закудахкалi куры i хрыпла закаркаў, як вараня, калi яго
ловяць, малады певень.

— Ён, шашок! — счакаўшы, азваўся стары, сунучыся
назад з-пад печы i ўстаючы на каленi. — Нару зрабiў.
Сядзiць там i не аддае кураня. Я сабе цягну, а ён сабе. Во,
ледзьве адабраў…

Стары выпусцiў чырвонага з караткаватым хвастом
пеўня. Накульгваючы на адну нагу i звесiўшы крыло, певень
забегаў па хаце, не ведаючы з перапуду, дзе дзецца, зашыўся
мiж вялiкiх чыгуноў.

Загукаўшы здушаным, цяжкiм, як у сне, голасам, нямая
схапiлася з палка, падскочыла да пеўня, падняла яго на рукi,
абсыпаючы раскалмачанымi валасамi, прытулiла да шчакi.

— Анучу якую дайце, нару заткну, — сказаў стары, усё
стоячы на каленях. — I сам вытруся. Во як вывадзгаўся, каб
на цябе нарат! — Ён пакруцiў рукаво, гледзячы на
запэцканы локаць.

— А дзе ж яе знайсцi? — старая круцiлася каля печы,
недабачваючы ўпоцемку, абмацвала лаўку.

Малацьбiт падняў лямпу — жоўтая яснасць аблiла хату.
— За комiнам гляньце, — надзеўшы на голаў спаднiцу i

высоўваючы з яе рукi, крыкнула маладзiца. Сарочка на ёй
паднялася яшчэ вышай.



Iмполь, косячы вокам, як злодзей, глядзеў на маладзiцу,
чуў брыдкавасць, што яго цягне, як магнэсам, зiрнуць на
гэтыя незнарок заголеныя гладкiя ногi, па якiх трапятлiвымi
сполахамi бегаў нiзкi агонь лямпы — стары iзноў лез пад
печ, затыкаць шашковую нару.

Яе як укалоў гэты востры зiрк — яна борзда абцягнула
нiжай спаднiцу, падкручваючы яе на клубах, няўзнак
азiралася туды, на разасланую сярод хаты салому.

Гэты шашок i выбiў усiх са сну — спаць ужо не клалiся.
Нямая пагукала да пеўня, носячы яго на руцэ i паказваючы
ўсiм на аблiтае цемнаватаю кроўю, мусiць, перакусанае,
крыло, упхнула яго за драбiнкi пад печ. Паставiўшы на лаву
праснiцу, узялася за прадзiва — пстрыкала яшчэ голым,
лёгкiм верацяном, што не хацела круцiцца.

Старая выкiдала з печы цёплыя, што пахлi ўжо
гаркаватаю карою, алехавыя ружаватыя дровы, азiралася на
дзверы, за якiмi драпалася i вiшчала ўпушчаная некiм ноччу
ў сенцы трапяткая сучачка. Гаварыла да яе:

— Во якая ты, сядзiш там, а шашка не дапiльнавала.
— А дзе яна дапiльнуе, калi ён, няхай яго нарат, недзе са

стопкi нару пратачыў, — сказаў стары, нагнуўшыся над
цэбрам i фыркаючы ад вады, што сцякала ў яго з броваў i
носа.

Пачырванелы ўжо ад пруткага палатнянага ручнiка,
прыгладзiў абедзвюма рукамi свой натапыраны сiвы чубок i
гукнуў на Iмполя, што яшчэ ляжаў на разасланым сярод
хаты кулi саломы, цiкуючы блiшчастымi ад сну вачмi, дзе
паварочвалася Алеся, як цiкуе, стаiўшыся, за пташкаю кот.

— Уставай, Iмполь, добрыя гаспадары, не тыльма што,
даўно намалацiлiся.

Iмполь скоранька падхапiўся i, свецячы праз раз’еханыя
ў споднiках дзiркi ружаватымi каленьмi, стаў нацягваць
порткi, блытаўся са спеху ў калошах.

— Другая толькi гадзiна, цi не рана яшчэ? — заступiлася
за Iмполя маладзiца, але сцягнуўшы з раз’еханае саломы
радзюжкi, пачала скручваць яе ў адзiн вялiкi куль. Ад



перацёртае, мусiць, леташняе, саломы паднiмаўся гаркаваты
пыл.

— Дайце ж я сам, — папярхнуўся ад едкае i горкае
саламянае пацярухi Iмполь.

— Хiба ж я не здужаю? — разагнулася маладзiца, i ў яе
вачах блiснуў ясны язычок агню ад лямпы.

Iмполь, чуючы на сабе гэты пiльны блiшчасты зiрк,
адступiўся, прысеў на лаву, угнуўшыся, пачаў накручваць на
нагу каравую парцяную анучу.

Стары малацьбiт, ужо адзеты ў нявыдублены ломкi
кажух, нейкi раптам як паменшаны ў сваёй вялiкай авечай
шапцы, запалiў у закурэлым лiхтары невысокi агарак свечкi.
Трымаючы за драцяны вочап лiхтар, папхнуў каленам
дзверы — у хату, угiнаючы галаву i вiляючы шчуплым
хвастом, ускочыла сучачка. Баязлiва пашылася пад лаву.

— Во, i ты тут ужо, — маладзiца за перавясла падняла
раз’еханы, шапаткi куль i ўслед за малацьбiтом, цярушачы
на ток саломiны, панясла з хаты.

— Цапы хоць не забудзься, чуеш? — засмяяўся адтуль, з
сяней, стары малацьбiт.

Iмполь наспех ужо, нацягнуўшы абедзвюма рукамi на
голаў шапку, схапiў з памялешнiка яшчэ ўчора вечарам
напраўленыя, з новымi бiчамi i вушкамi, цапы i, чапляючыся
iмi за вушак, выйшаў у сенi. У густой, што церушылася, як
мак, цемнаце наткнуўся на маладзiцу. Тая войкнула i
ўпусцiла з рук шапаткi куль саломы.

— Што, пабучавалiся там? — засмяяўся знадворку стары,
закрываючы ад ветру лiхтар.

— Ага, — аказалася з чарнаты сяней маладзiца.
— Сваякамi будзеце.
— Чаму?
— Знак такi, — ужо здалёк, з надворка, аказаўся

малацьбiт — туды за iм паплыла, трапечучыся i маргаючы,
рэдзенькая яснасць ад лiхтара.

Маладзiца, высунуўшыся з сяней, бачыла, як мужчыны,
закрываючы сабою лiхтар, памаленьку сунулiся да гумна,



перад iмi высокаю сцяною ўставала чарната ночы.
Рассоўваючы яе, на густым частаколе плота бегала святло ад
лiхтара, высвечвала сюды, пад хату, вузкую раскiслую
сцежку.

Пад страхою шастаў, iрваў салому вецер.
Маладзiца, здрыгануўшыся ад сырога, што аж браў за

сэрца, холаду, вярнулася ў хату. Наспех надзела сачык,
накiнула на сябе вялiкую суконную хустку i зноў выскачыла
ў сенi, навобмацак знайшла дзверы ў стопку — доўга шукала
той стары кажух, пад якiм вiсела схаваная ад пiльнага i
скупога вока свекрывi торбачка з акрайцам хлеба i
доўгенькiм бруском сала.

Учора звечара, прыйшоўшы ў стопку да кубельца ўзяць
сала, каб прыскварыць булён, яна няўзнак яшчэ адрэзала ад
жоўценькага, выхаванага ад леташнiх каляд i высушанага
пад страхою на гарышчы апольца доўгенькi брусок. I, каб не
агледзела свякроў, схавала ў торбачку пад кажух. Нават сабе
не хацела прызнацца, што рабiла ўсё дзеля маладога
малацьбiта. Баялася, каб нехта ведаў, што спадабала яго
нават з таго моманту, калi ён увайшоў у хату. Высокi,
плячысты, i вочы цёмныя, лiловыя, як у барана. I сам
падобны да барана — сваёю чарнатою, трохi гарбаценькiм
носам i густым, што, мусiць, не прытопчаш, кучаравым
чубком. I ўжо не ведала, як угадзiць яму, i саромелася, што
ўсе ведаюць цi здагадваюцца пра гэта.

Алеся асцярожненька, каб не нарабiць груку, зачынiла
стопку, але, iдучы на глыбокую, як вада, зеленаватую
яснасць адчыненых дзвярэй, спатыкнулася на пусты саган.

— Што там? — адсланiўшы цемнату, з хаты ў сенi
вызiрнула старая Мондрыха.

— Грэбень во згубiла. — Алеся прыняла з-пад ног i
прыставiла да сцяны пусты саган.

— Знойдзеш там упоцемку, — старая ўжо насцеж
адчынiла дзверы.

— Во, знайшла, — змахлявала Алеся, адступаючыся
ўпоцемак i ўсё хаваючы за спiну торбачку з салам.



Старая Мондрыха, як чуючы што падазронае,
паўзiралася на Алесю i зноў зарыпела дзвярмi, забiраючы з
сяней жоўценькую яснасць ад далёкае лямпы. Глыбокай
вадою Алесю абняў халодны поцемак ночы. Яна, як сляпая,
памаленьку спусцiлася з ганка. Мокрай зямлёю, сапрэлым
лiсцем пахла глухая ноч. За душу браў холад, што скора зiма.
Захлынаючыся ад ветру, Алеся пайшла да гумна. У
прычыненых дзвярах свяцiлiся шчылiны. Стаiўшы дух,
прыпынiлася каля iх, услухалася, што робяць у гумне
мужчыны. Там быў чуваць голас старога малацьбiта:

— Авёс скiдай, — крычаў Iмполю стары малацьбiт. — З
аўса пачнём, а то ж яго любяць мышы. Дый на кiсель трэба ж
змалацiць…

Алеся зашкрабла за папярочную лiштву, цягнучы да
сябе з сярэдзiны прычыненыя дзверы.

— Хто там? — па току зашоргалi ногi, i з прабоя
скiнуўся, забрашчаўшы, жалезны крук. I далей вецер сам
ужо турзануў i панёс да сцяны дзверы — у гумне завiўся
вiхор, выкруцiў з кутка з-пад сячкарнi i растрос па чыстым,
падмеценым таку жоўтую сечку. У павешаным на шуле
лiхтары радаснай матылькай затрапятаўся жоўты агоньчык.

— Скарэй зачыняйце, а то й страху сарве, — да Алесi
падбег i памог зачынiць дзверы стары малацьбiт.

— Дзе вы бачылi, гэдакi вятрыска, — ускочыўшы ў
гумно i азiраючыся на Iмполя, засаромелася Алеся.

Ён стаяў на торпе збожжа, трымаў, узяўшыся за
перавясла, кароткi аўсяны сноп. Чакаў, покуль стары
падмяце зацярушаны сечкаю ток.

Алеся з-пад ражка тоўстае, накiнутае на голаў суконнае
хусткi цiкавала туды, на торп, бачыла, як у яго, Iмполя, на
верхнюю губу смешна вылез кончык языка, калi ён, ганяючы
вецер, адзiн за адным пачаў кiдаць на падмецены ток
шапаткiя аўсяныя снапы. З аднаго сашмаргнулася i асталося
ў Iмполевай руцэ перавясла — на току разбэрсалася пучкамi
слiзкая аўсяная салома.

— От удалы, — пакруцiў калматаю авечаю шапкаю



стары малацьбiт, нагiнаючыся i зграбаючы ў сноп аўсяную
салому.

— Велькая бяда, што каторы разаб’ецца, — яна
адступiлася да дзвярэй i выняла з-пад суконнае хусткi
торбачку з салам, утаптала каля пярыла на жытнiя снапы. —
Во, падсiлкуйцеся трохi…

Стары малацьбiт, падбiваючы вышай на лоб цяжкую
касматую шапку, прыжмурыў вока, з дзiвам паглядзеў на
маладзiцу — на губах у яго задрыжаў хiтры i шчаслiвы смех.

— Зачыняйце ж гумно, — згледзеўшы гэты смех,
крыкнула Алеся i зняла з прабоя доўгi крук.

Густы вецер заглушыў прыткi тупат яе ног.
Прычынiўшы расхрыстанае гумно, стары малацьбiт

развязаў торбу, зазiрнуў туды i падняў свой дзюбаносы твар:
— Ого, цябе даглядае, каб дужэйшы быў. Дзiва што,

гэдакая маладзiца…  Без сiлы не абыдзешся.
— Ты ўжо, дзядзька, гавары, ды не ўсё дагары. — Iмполь

скочыў на ток, папраўляючы з’еханую набок кепку, спытаў:
— А што яна прынясла?

— Што? Сала во цэлы брус, — ён зноў махнуў
вастраватым доўгiм носам. — Дак мо праўда падсiлкуемся?

— Не, саб’ём ужо гэты пасад, — Iмполь папляваў на
далонi, зняў з шула стары, абслiзганы цэп.

— Ну, што ж, пакуль цэп, датуль хлеб, — стары
малацьбiт, нiбы нехаця i паволi, толькi патрапляючы Iмполю
ў такт, раскручваў цяжкi грабовы бiч.

Бэрсаючы i падкiдаючы салому, высока ўгору адзiн за
адным паднiмалiся вагкiя бiчы i, перакручваючыся там, з
гакам прыставалi да трапятлiвых снапоў. Па дошках пярыла
секлi мiгатлiвыя зярняты, уздрыгвалi i шапацелi, як жывыя,
кароткiя аўсяныя снапы.

Стары малацьбiт скiнуў з галавы аб’еханую на вочы
авечую шапку i, паблiскваючы мокрай лысiнай, зноў з
крэхтам замахаў цэпам, трапляючы Iмполю ў такт. Ад натугi
ў яго ўпiраўся ў левую шчаку язык — на ёй расла i цвярдзела
вялiкая гула.



З гумна ляцеў расцяжны гупат, аддаваўся за чужымi
будынкамi. Здаецца, малацiлi ў iншым гумне.

Тугою радзюжкаю за вугламi бухаў вецер, iрваў цяжкi
водгалас цапоў. Чапляючыся за чорныя каўпакi стрэх, з
сiверу паўзлi нiзкiя жаўтлявыя, як зляжалая сiвая воўна,
снегавыя хмары. Пры зямлi бэрсалася глыбокая цемната. У
Верасаве нiдзе не было агню, толькi ў Мондрых дрыжалi
жоўтыя вокны — у хаце, з падкручаным кнотам, гарэла
лямпа. Падсунуўшыся блiжэй да яе, на цяжкай праснiцы
сядзела нямая, наслiньваючы каля нiткi кудзелю, скубла
зубамi кастрыцу i пстрыкала яшчэ голым i лёгкiм
верацяном. Потым, паставiўшы яго на прыпол, накручвала
напрадзеную нiтку.

Вярнуўшыся з гумна, Алеся засцiлала свой ложак,
накрываючы яго новаю, нядаўна вытканаю ў
рознакаляровыя бабы, ад якiх аж стракацела ў вачах,
радзюжкаю i думала пра Iмполя, думала, што i дзецi
пойдуць ад яго гэткiя харошыя, як ён сам, — чорныя,
кучаравыя, з сiнiмi вачмi, як былi дзецi ў дварчанскае
краўчыхi, да якое яна, Алеся, яшчэ дзеўкаю насiла шыць
сукенку.

 



IV

Сяло збiралася ў Корсакаў. Збiралiся ўжо не адзiн год:
спярша, як дома была Алеся, а потым, калi яна выйшла
замуж, падняўся Мiця, цi Змiтрык, як казалi на яго ў вёсцы,
— i хата ў Корсакаў па-ранейшаму не зачынялася нi ў святнi,
нi ў буднi дзень.

Ранiцаю, укiнуўшы на дзень скацiне i не чакаючы,
покуль зварыцца снеданне, яшчэ нашча, прыходзiў хто-
небудзь з мужчын. Прыходзiў паслухаць, што робiцца на
свеце, — Мiця выпiсваў газеты, найбольш усё беларускiя, з
Вiльнi.

Iншы селявiк прыходзiў так сабе, абы пагаварыць, бо
дома ўсё змалочана, астаўся хiба толькi лубiн, што ляжыць
пад застрэшкам цi ў палувенцы, лускаючы перасохлымi
струкамi, але з iм пачакаецца да вясны, а цяпер няма чаго
рабiць, як пасядзець на сяле. I ён прыходзiў да Корсакаў. Не
расшпiльваючы кажуха, не скiдаючы шапкi, садзiўся на
парозе i гаварыў то да Мiцi, што мянцiў аб вузкую папругу
брытву, падвярнуўшы ў рубашцы каўнер i расшпiлiўшы
грудзiну, — збiраўся галiцца, то да маладое гаспадынi, што
стаяла каля печы, падважвала вiлачнiкам чыгуны, i ў яе на
твары, на грудзях, на голых да локцяў i пруткiх руках
трапяталася чырвань ад агню. Гэта была тая самая
прысадзiстая дзеўка, што некаторага дня прыбягала да Алесi
пазычыць газы. Прыходзiлася яна Алесi i Мiцю стрыечнаю
сястрою, i звалi яе Хрысця. Узялася яна тут у Верасаве яшчэ з
жнiва: падмеўся яе гадаваць цi то ўзяў за наймiчку стары
Улас Корсак: у яго сястры, што была замужам за дваццаць
вёрст адсюль, памёр мужык, а ў хаце тры дачкi, адна пад
адну, — сястра i аддала меншую з iх, Хрысцю. Корсак
дакляраваў, што адпiша гектар.

Аўдавеў Улас Корсак даўно, але браць у хату новую
гаспадыню не хацеў: ужо дзеўкаю была Алеся — яна
абмывала i абшывала мужчын. I ўсё было добра, покуль дома
сядзела Алеся, а выйшла замуж — адразу перавярнулася



гаспадарка — нiдзе парадку няма: нi ў полi, нi ў хаце. I
Корсак узяў гадаванку.

А Хрысця спрытная кругом была — i да гуляў, i да
работы, i хараством удалася: валасы густыя, рудаватыя, твар
чысты, белы, нос дробны i рот свежы, як у дзiцяцi. Iншаму
маладому мужчыну быў iнтарэс як бы няўзнак паглядзець
ды пагаварыць з маладою дзеўкаю. I ён сядзеў да тае пары,
покуль не прыбягала жонка i, стукнуўшы ў акно, крычала
глуха з надворка:

— Снедаць iдзi, каб ты карчом сеў!
Селявiк нехаця, упiраючыся рукамi ў каленi, уставаў з

парога, гаварыў, што вот жонка гудзе, як калаўротак, што
пасядзець не дасць, i браўся за клямку.

Управiўшыся дома, перад полуднем збiралiся дзяўчаты:
прыносiлi абвязаныя хусткамi праснiцы з тоўстаю кудзеляю
— iхнiя калаўроткi стаялi ў Корсакавай хаце яшчэ з
учарашняе ранiцы. Але прадзiва не было — дзень перад
калядамi малы, як у зайца хвост, а на шарай гадзiне
прыходзiлi хлопцы, падсаджвалiся да кудзельнiц,
неўпрыкметку скiдалi з калаўроткаў шнуры, адбiралi лёгкiя
i голыя яшчэ верацёны, а як з куткоў вылазiў i блытаўся пад
нагамi рэдзенькiм растрэсеным пачассем мяккi поцемак,
бралi каторую за рукi i цягнулi за плiту на ложак. У хаце
стаяў сыты рогат давольных хлопцаў i востры, тонкi крык
дзявок. Чэз, налiваўся слепатою сiнi вечар, у хаце гусла, хоць
ты бяры яе навобмацак, цемната. Ужо было не пазнаць у
твар чалавека, хiба толькi па росце, калi ён устане, цi па
носе, калi ён паверне яго напроцi акна. Ружаватым агнём
пыхкалi i тлелi папяросы. Дзяўчаты сядзелi без работы,
паставiўшы ў кут праснiцы i пазатыкаўшы за кудзелю
верацёны, i з iмi ўжо дзеразавалiся хлопцы.

У хаце яшчэ ўсё не запальвалi лямпу. Цiш мяшалася з
цемнатою. I толькi чуваць было, як некаторыя з дзявок
пацiхеньку прасiлiся ў хлопца:

— Ах, божа, пусцi! Цi чуеш, пусцi…
А потым, лiпка прыстаўшы, ляснула рука, мусiць, па



чужой.
— Каб ты не даждаў! — раптам закляла i падхапiлася з

ложка дзеўка.
Але вось нехта шлупаўся ў сенях, вобмацкам шукаючы

клямку, адчыняў дзверы i ставiў з прыходу вядро — поўнае,
бо чуваць было, як глухавата дзынкнуў аб яго вочап.

— А чаму ж лямпу не запалiце? — спытаўся ў цемнаце i
грукнуў, зачыняючы дзверы, стары Корсак. Ён ужо, мусiць,
накармiў скацiну.

Аднекуль з кутка выйшла Хрысця. Напроцi акна было
вiдаць, што ў яе раскалмацiлiся нiзка падрэзаныя валасы.
Падступiўшыся, зняла лямпу i панесла пад акно — выцiраць
закуранае шкло i падлiваць газу.

Зарыпелi ложкi — дзеўкi церабiлiся ў хлопцаў з рук.
Жмурачыся ад лямпы i кругом сябе абгладжваючы

сукенкi, беглi да сваiх праснiц: брыдка ж прыйсцi дахаты з
пустою шпуляю цi голым верацяном.

Iзноў пачыналi рыпець панажы ў калаўротках, фыркалi,
ганяючы вецер, шпулi, мiгцелi колы, зноў круцiлiся,
спадаючы да зямлi, верацёны, i белыя ад слiны i
абшморганыя нiткай пальцы ўсё скублi i скублi, торгаючы,
шары дым кудзелi.

Самым прыцемкам, разапрэлыя, з рагамi поту на
шчоках, каля вушэй, у хату яшчэ ўвальвалiся дзецi — адразу
цэлаю плоймаю. Цяжка саплi i аддыхвалiся, збiўшыся каля
парога i хаваючыся адно за аднаго, каб не пазналi.

Але хто-небудзь з хлопцаў, болей зухаваты, спадцiшка
расшпiльваў папругу, вышморгваючы яе з порткаў.

— А вас хто клiкаў? — пытаўся ён i складваў у дзве
столкi папругу.

Учуўшы, як дзынкае спронжка, дзецi хлынулi назад, у
сенi, i, зачапiўшыся за парог, пападалi адно на аднаго — i тут
ужо па iхнiх спiнах, як па мяшках з мякiнаю, вухкала
папруга.

Падхапiўшыся i не зачынiўшы дзвярэй, дзецi ўцякалi на
двор i адтуль, ужо зманваючыся, рагаталi. Толькi той, па кiм



сцебанула, быдта гарачым жалезам апякла шыю, папруга,
адышоўшыся ўбок, мацаў балячае месца i цiха, каб нiхто не
чуў, плакаў.

А давольны кавалер стаяў на парозе, падпяразваў,
падтрасаючы, порткi i яшчэ страшыў, мусiць, каб чулi
дзяўчаты:

— Я це пакажу!
Дзяўчаты, сцiшыўшыся, маўчалi, пэўна думаючы, што i

сам ён не надта далёка адышоўся ад такiх, бо цi даўно на
вечарынках сыпаў на падлогу бубкi з палыну: калi iх
разатруць, расшаруюць, гуляючы, — у хаце аж не дыхнуць
ад гаркаты, як ад атруты.

А тая з дзявок, што надоечы, мусiць, сварылася з iм,
раптам крыкнула, не ўтрываўшы:

— Хату зачыняй!
Па нагах з сяней цягнула холадам.
— Пачакай, хай порткi падцягне, а то звалiлiся, пэўна, —

азваўся нехта з хлопцаў з-за белае высокае плiты.
— I праўда духата, учадзець можна, — агрызнуўся

зухаваты, але дзверы зачынiў.
— Гы-гы-гы, — зарагатаў нехта i раптам змоўк — вiдаць,

закрыў рот рукою.
За плiтою сядзеў Бронiк Лiтавар, па мянушцы Чад, —

сталы ўжо хлопец, адзiн у бацькi сын на трацiну* зямлi, што
сватаўся да багатых i харошых дзяўчат, але нешта ўсе яму
сплочвалi за гарэлку — замуж нiводная не iшла: меў ён
ганьбу, бо ў яго, як ва ўсiх Чадоў, смярдзела з рота. 

* Трацiна — трэцяя частка валокi.
Цяпер ён падходжваў да Хрысцi, наровячы кожны раз

пасядзець з ёю на ложку за плiтою.
Адтуль ён i высунуўся — чорны, мажны, з гарбаватым

каля пераносiцы i трохi прыплясканым да губы носам,
падобны да старога каршуна. Картовая кепка, пашытая ў
клiны i з гузiкам на макаўцы, сядзела ў яго на правым вуху.

— А ты глядзi, а то папраўдзе забалiць, i знахар не
паможа, — сказаў ён, адводзячы вочы i кусаючы нiжнюю



губу. Твар i шыя ў яго пачалi налiвацца тугою злой
чырванню.

— Не страш бабу адным, калi яна двох не баiцца! —
цыркнуў сабе пад ногi слiнай невысокi, усяго па плячо
Лiтавару, з ружаватымi гладкiмi шчокамi, як у дзяўчацi, бо,
пэўна, яшчэ не галiўся, малодшы тут за ўсiх хлопцаў Жэнiк
Рэпка. Лiтавара ён не вельмi баяўся — тут сядзеў яшчэ яго
брат, гэткi ж дробны, як ён сам, толькi белы, як злiнялы
прусак, вуграваты Сяргей. Гэта былi Рэпкi, цi Каты, як
брахалi на iх у вёсцы. Каты жылi ў Прылуках — так
называлiся тыя хутары на пяць хат, што былi за рэчкаю, —
але штодня прыходзiлi ў Верасава на сяло. Старшы, Сяргей
Рэпка, што цяпер маўчаў, ад злосцi адно ўгiнаючы голаў i
скоса зiркаючы на Лiтавара, таксама пробаваў хадзiць да
Хрысцi. I на спаса, калi ў Прылуках была вечарынка, ён,
п’яны, схапiўшы бязмен, пераймаў Лiтавара на кладцы —
той падводзiў дадому Хрысцю. Ноч была позняя — зжоўк
поўны, як налiты яснасцю, месяц, усё сцяжэла ад расы,
прэсны холад падымаўся з балота, нiбы браўся мароз.

Сцiшна булькала на вiрах рэчка: вада ў ёй была поўная,
з берагамi, i, здаецца, густая, нiбы растоплены тлушч. Кот
змёрз, схаваўшыся на другi бок кладкi за кустом i трымаючы
нагатове бязмен — алавянаю булавою ўверх. Але Лiтавара ён
тады не пабiў, толькi перапалохаў Хрысцю; яна iшла
першаю i, скочыўшы з высокае кладкi, што ляжала мiж
камлёў старое вярбы, на бераг, наткнулася на яго. Кот сп’яна
цi то разгубiўся, цi то не ўскораў размахнуцца бязменам, як
яго за абедзве рукi схапiў Лiтавар i, крутнуўшы кругом сябе,
вырваў бязмен i пхнуў на куст — там акурат канчаўся бераг.
Кот, ломячы пераспелую высокую крапiву i разложыстую
лодзьму i абвальваючы дзярно з пяском, паехаў у рэчку i з
цемнаты, з-пад берага ўжо, заенчыў:

— Ну, Чад, я табе не дарую!
Лiтавар яшчэ пастаяў, паглядзеў, як боўтаецца каля

берага Кот, хватаецца недзе за карэннi, каб вылезцi, i пабег
даганяць Хрысцю.



Бязмен застаўся ў Лiтавара, па яго нiхто не прыходзiў. З
таго разу Каты не паказвалiся ў Верасаве, можа, знарок, а
можа — не. Сёння яны былi ўдвух i прыйшлi не так сабе, бо
старшы з iх, Сяргей, схаваўшыся за праснiцу, каб не было
вiдаць Лiтавару, маргаў Жэнiку белым выцвiлым брывом:
«Не бойся, калi што».

— I праўда, нешта галава разбалелася, — падняў шапку
Жэнiк Рэпка, падгладжваючы пад яе рассыпаныя на два
рады валасы.

— Можа, у с…  лягчэй!.. — не стрываў ужо стары Корсак,
высунуўшы з-за плiты лысую да вушэй — толькi на
патылiцы чорны вянок — галаву. Ён сядзеў на лаве, каля
нiзкае, з выцертым ужо мелам, печы, трымаючы валёнак —
падшываў сырамятным, недзе са старых чаравiкаў, лапiкам
стаптаную ўжо да дзiркi пяту.

Каты пераглянулiся: старэйшы з iх, што сядзеў каля акна
ў шарачковым з закручанымi кляпамi пiнжаку, матнуў
галавою:

— Хадзем.
— А нiхто i не просiць, каб ты тут сядзеў. Iдзi, свет

адчынены, — Корсак ссунуўся з лавы, трымаючы
высмалены, з жоўтай плямай на галянiшчы, валёнак — на
дратве целяпалася i блiскала тоўстая iголка.

Каты пасунулiся з хаты, прыгрукнуўшы за сабою
дзвярмi, аж у лямпе падскочыў жоўты язычок агню.

— Баба з воза — каню лягчэй, — сказаў Корсак, калi ў
сенях аб кручок дзынкнула клямка.

Сяло маўчала — усе ведалi, што стары Корсак процi, каб
нехта з Катоў сватаўся да Хрысцi. Каты ў Верасаве павагi не
мелi. На iх, як на людзей, не зважалi яшчэ здаўна. Каты былi
бедныя, казалi, што яшчэ за паншчынаю ў iхняга прадзеда,
бо ленаваўся рабiць, пан адабраў палавiну надзелу. Цяпер у
Катоў асталася шастуха — шостая частка валокi, па
цяперашнiх мерах — тры гектары з нечым, ды i тая не зямля,
адна камянiца. А на голага сабакi брэшуць. I калi ў Верасаве
была якая пакража — падазрэнне падала заўсёды на Катоў.



А за руку, як кажуць, злавiлi таго самага iхняга прадзеда —
ён у Мондрых, некалi першых на ўсё Верасава багатыроў,
краў са свiрна, з глыбокiх засекаў, збожжа, пракруцiўшы
свярдзёлкам у сцяне дзiркi.

Паздзекавацца ды пасмяяцца з Катоў у Верасаве любiў
кожны. Яны ж, людзi i пунтовыя i заядлыя, помсцiлi па-
свойму. Iхнi бацька, Рэпка Адам, астаўшыся пры паляках
солтысам, пачаў удаваць людзей: палякi тады пабралi ў
вёсцы коней i збiлi да паўсмерцi Корсака — ён схаваў
жарабiцу, перагарадзiўшы хлеў яшчэ адной глухою сцяною.
За гэта Катам ужо дараваць не маглi.

— У, Катэ, у, кашэчнiкi! — стары Корсак заварушыўся
каля печы, мусiць, спомнiўшы сваю даўнейшую злосць.

— Цi не досiць?! — аказаўся ўжо Мiця, не залюбiўшы,
што бацька не перастае сварыцца. — Пагаварыў, i досiць!..

— Яны некалi ўсю вёску баламуцiлi i цяпер во, —
Корсак нагнуўся да iголкi, што вытыркнулася з валёнка,
выцягнуў яе зубамi i хацеў нешта сказаць яшчэ, але ў сенях
штосьцi загрукацела, як падаў пусты кубелец цi дзежка, i
зазвiнела парожняе вядро.

— Хто ж гэта заблудзiўся? — засмяялася Хрысця i,
вылезшы з-за калаўротка, адчынiла дзверы.

У сенях стаяў Iмполь, крыва i сарамлiва ўсмiхаючыся,
што не знайшоў дзвярэй.

— А мне бог ведае што падалося, — сказала Хрысця,
убачыўшы i пазнаўшы Алесiнага малацьбiта. — Заходзь жа ў
хату, — i адняла ад клямкi руку.

Усё сяло глядзела туды, на парог. Дзяўчаты ўжо зналi,
што да Радзiвонавай Алесi нанялiся малацiць чужыя
мужчыны — адзiн з iх малады i надта ж харошы хлопец.
Расказала Хрысця, а некаторыя дападныя ўскоралi
падцiкавiць самi i цяпер таўклi, штурхалi адна адну локцем
пад бок: «Глядзi, хто прыйшоў».

Iмполь убачыў, што з-за кожнае праснiцы блiшчаць,
выглядаючы, вочы, i закруцiўся сярод хаты, шукаючы, дзе
гэта дзецца, i сагнуўся, як гнецца вялiкi чалавек, нiбыта



саромеючыся свайго росту.
— Садзецеся, — хлопцы рассунулiся на лаве, ляпнуўшы

рукою на пустое месца.
Iмполь абвёў вачыма хату i дастаў пачак папярос,

выстаўляючы яго хлопцам: да яго нават здалёк пацягнулiся
рукi — тытунь быў дарагi, а свайго садзiць не давалi — i
хлопцы былi ласыя пажывiцца чужым ды дармовым.

У хаце запахла саладжавым сiнiм дымам, пах яго быў
нязвыклы пасля ўдушлiвае махоркi. Гэтакiм пахучым, лёгкiм
дымам у верасаўскiх хатах пахла толькi ў свята, калi хлопцы,
нават i тыя, хто не курыў, дзеля фасону куплялi ў мястэчку
папяросы.

— Ну i запыхкалi, — папярхнуўшыся дымам, Мiця
падышоў да печы i адкрыў у комiне верхнiк.

— Вой, якi далiкатны. А мне дак хораша пахне, —
азвалася дзеўка, у якой, мусiць, самлела рука — патрымай яе
перад носам, скубучы кудзелю.

— I праўда, што ж гэта за папяросы? — нацягнуўшы
падшыты валёнак i ўсё тупаючы нагою i гледзячы на яе,
пракульгаў, бо другая была босая, да Iмполя стары Улас. —
Дай жа я сапсую адну.

— Курэце, дзядзька, курэце, — Iмполь абмацаў кiшэнi,
зноў шукаючы пачак папярос.

— Гэй, курцы, цi чулi, што было пад Пiнскам? —
выйшаўшы на сярэдзiну хаты, спытаўся Мiця.

— Не, а што?
— Не выдумляй, — дзяўчаты нават перасталi прасцi,

прыпыняючы за кола свае калаўроткi.
— А во паслухайце, — Мiця падступiўся, дастаў з-пад

бэлькi скручаную ў трубку газету, разгарнуў яе,
прыжмурыўшыся, пачаў чытаць: — «Нязвыклы выпадак
здарыўся пад Пiнскам. Мяшканцы хутара Глуша Каленiк
Талерка i Аўдоцця Мядзведзь вязлi хрысцiць дзiця. Удома
кумоў так напаiлi, што толькi каля цэрквы яны агледзелiся,
што згубiлi дзiця. За вярсты тры ад хутара яго знайшоў
Дзямян Калета з Сваловiч. Яно ляжала жывое ды здаровае



збоку дарогi. На трэцi дзень у Глушы нанава спраўлялi
хрэсьбiны».

— Ах, лiха! Во, i не забiлася, — сказала некаторая з
дзяўчат, зноў нацiскаючы нагою на понаж i слiнячы
кудзелю.

— А што там пра Чэхаславацыю пiшацца? — Лiтавар
адарваўся ад лавы, але не ўстаў, а толькi выцягнуў руку,
просячы газету.

— Што? Восем гарадоў адышло да Венгрыi. Уся
Падкарпацкая Русь.

Мiця адышоў да стала. Хлопцы абярнулiся, слухалi, што
расказвае ён. Адно дзяўчат, мусiць, не абыходзiла гэтая
палiтыка, яны сцiшана пралi, задумаўшыся пра нешта сваё:
толькi каторая, бывае, няўзнак зыркала на Iмполя, у яе,
сарваўшыся з рукi, падала i кацiлася пад лаву верацяно.

А кучаравая Сабiна, што аж з другога канца вёскi,
паднялася з праснiцы i пачала абкручваць кругом шыi рог
тоўстае хусткi.

— Ой, i нам пара, — падхапiлiся астатнiя дзеўкi,
забiраючы з сабою праснiцы з вялiкiмi бародамi
недапрадзенай кудзелi.

Цiшком адзiн за адным кiнулiся ў сенi хлопцы, каб
злавiць якую ды падвесцi дадому. У сенях падняўся вiск, быў
чуваць сыты рогат Бронiся Лiтавара.

Iмполь выходзiў апошнiм. З iм ужо, каб прысунуць
дзверы, накiнуўшы на галаву вялiкую суконную хустку,
выбегла Хрысця.

Хлопцы з дзеўкамi смяялiся на вулiцы. Але раптоўна
гэты рогат сцiх. Немы чужы крык працяў вясёлую цiш:

— А людзечкi, ая-ёй!
Iмполь дагадаўся, што некага б’юць. Тупацелi ногi,

трашчаў плот — ламалi недзе частаколiны.
— А божачка, што там? — Хрысця злавiла Iмполеву

руку.
— Б’юцца, — сказаў ён, чуючы, што яна дрыжыць не то

ад холаду, не то ад страху.



На надворку валтузiлiся: нешта мякка i глуха вухкала, як
у падушку, i нехта крактаў, нiбыта сек дровы.

— Iзноў, мусiць, гэтыя Катэ, — сказала яна, стаўшы на
высокi парог i цiкуючы на надворак, — кругом яе галавы, ад
белага месяца, стаяла сiняватая яснасць.

— Ой, не суньцеся ж хаця, — яна ўчапiлася Iмполю за
рукаво, калi ён пераступiў парог. З-пад веснiкаў, угнуўшыся
i без шапкi, уцякаў сюды Бронiк Лiтавар, твар у яго быў
залiты крывёю — яна выдавала чорнаю, як гразь. I нехта
нiжэйшы, трымаючы ў руках калок, насцiг яго каля хаты i з
усяе моцы гахнуў па плячах — калок трэснуў, i адзiн канец,
скачучы, як скача адсечанае ад калодкi палена, паляцеў аж
пад парог.

— Ах, божачка, заб’е ж, — зноў немым голасам заенчыла
дзеўка. Гэта была Сабiна — стрыечная Лiтаварава сястра.

Астатнiх дзяўчат i хлопцаў як ветрам змяло з
Корсакавага надворка, кожны наравiў быць далей ад бяды. У
веснiках толькi стаяў Жэнiк Рэпка, каб, на выпадак чаго,
памагчы брату.

— Ну, Чадзiна… — Сяргей мацюкнуўся i, не
выпускаючы з рук канец адламанага калка, спусцiўся з
пакатага надворка да веснiкаў.

— I што гэта iм зноў тутака трэба? — крыкнуў туды, на
вулiцу, Корсак Улас, выйшаўшы разам з Мiцем на двор.

— Хадзi i ты сюды, хадзi, — аказалiся з-за плота Каты.
— А ты паагрызайся болей! — Мiця саступiў з

пляскатага каменя, што ляжаў каля парога. Рукi ў яго былi
закладзеныя за спiну — ён хаваў з-заду нешта караткаватае,
цi не жалезны прэнт.

Каты змоўклi. Высунулiся з цянька i пайшлi вулiцай,
схаваўшыся за рогам чужое хаты. Адзiн дробна, з пералiвам,
высвiстваў польку.

— Iдзi ў хату, Бронiсь, — сказаў Корсак, хаваючыся ў
цёмных сенях. — Iдзi, абмыйся хоць.

— I праўда, Бронiк, — Сабiна з Хрысцяй пагналi
Лiтавара ў хату.



Iмполь выйшаў на вулiцу, каля веснiкаў наступiўшы на
нешта чорнае i мяккае, цi не на Лiтавараву шапку.

Вечар быў ясны — высока на полуднi стаяў белы месяц з
сiняватым у сярэдзiне i бурым па краях кругам. На нечым
шчыце ў аконцы блiшчаў асколак шкла. Пахла вострым
марозам i чэрствым гаркаватым лiсцем. На звялай i шэрай,
як ссыпанай соллю, траве пералiваўся, цьмяна мiгцеў iней.
Каля чарнаты плота белым паскам ззяў малады ўчарашнi
снег, што не растаў за дзень. Дужэў прымаразак — камянела
зямля. Усё выдавала пустым, голым, i звон стаяў, як у
парожняй дубовай бочцы. Так бывае позна ўвосень у сухi
мароз. Толькi недзе ў хляве бляяла, акацiўшыся, авечка —
там нехта свяцiў лiхтаром: у адчыненых дзвярах мiльгаў
скупы жоўты агонь. У канцы вулiцы чуўся злы, здушаны
голас:

— I яе, гадзiну, трэба правучыць…
Гаварылi, мусiць, пра Хрысцю. Падыходзячы блiжай i

заварочваючы да Мондрых у двор, Iмполь прыслухаўся, але
нiчога болей не распазнаў. З-за хлевушка высунулася i
загаўкала, кiдаючыся да ног, аблавухая сучачка — яна яшчэ
не асвойталася з чужымi ў хаце людзьмi. У вокнах раптам
палахлiва затрапятаўся i патух агонь — гаспадыня,
гатуючыся, пэўна, спаць, баялася, цi не падглядае хто.

Iмполь пастукаў у цёмнае, што адлiвала месячным
бляскам, прадпечнае акно. За глухою шыбаю паказалася
Алеся. Распушчаныя валасы падалi на плечы, глыбокi выраз
сарочкi адкрываў цеплату грудзей.

 



V

Бацьку свайго Iмполь не помнiў. Расказвала мацi, што
бацька быў рослы, кучаравы — ён, Iмполь, i крошкi па iм
падабраў. Толькi бацька ганьбу невялiкую меў: на правай
руцэ не хватала двух пальцаў — аджавала трыбаю сячкарнi.
Праз гэтае калецтва яго i ў войска не ўзялi, таму жанiлiся
яны з мацераю ў той год, як пачалася вайна. Людзi якраз у
бежанства ўцякалi, спярша здалёк, недзе з-пад Сувалак, —
мазуры ўсё. А на другi год, калi фронт падышоў блiжай,
ускораўшы пажаць толькi жыта, выправiлася ў дарогу iхняя
вёска.

Але за вёрст дваццаць ад дому, ужо ў лесе, бежанцаў
насцiг фронт: з-заду стралялi з гарматаў, нiбы хто грукаў
вялiкiмi дзвярмi, аж дрыжала i прыгiналася ўсё. Звар’яцелыя
ад страху людзi сталi падганяць коней, фурманкi збiлiся,
заторыўшы дарогу. Ламалiся наладаваныя збожжам ды
розным пажыткам вазы, iрвучы гужы, наравiлiся спуджаныя
конi. Падняўся гвалт, крык. Рыкалi напрывязваныя да
драбiнак каровы, выскачыўшы з вазоў, ляцелi на злом
галавы авечкi, плакалi, адбiўшыся ад мацярок, дзецi.

Засцiгнутыя гэтай нечаканай стралянiнай, не ведаючы,
куды дзецца, людзi пачалi варочацца дадому — найболей з
малымi дзецьмi i старыя.

А маладзейшых страх гнаў далей, у гэтую невядомую
прорву свету: гаварылi ўсе, што немцы гвалцяць дзяўчат,
адразаюць iм грудзi.

Выбраўшыся з лесу i апярэджваючы адзiн аднаго,
бежанцы ехалi полем, дратуючы няспелы, яшчэ сiвы авёс,
лапушыстыя картоплi i белую, звiнючую ад пчол грэчку.
Над дарогаю вiсеў, асядаючы ў збожжы, едкi, сухi пыл.

Быў канец жнiўня — стаяла пякучая, астатняя перад
восенню гарачыня. Не ўставала, падбiўшыся хадою, быдла.
Дух забiваў саладжавы смурод. Яго нясло ад спруцянелай,
раздутай, як горы, скацiны. Яе нiхто не закопваў. Укiнуўся
мор, памiралi людзi — пры дарогах аставалiся свежыя капцы



магiлак з тонкiмi, высечанымi наспех сырымi крыжыкамi.
Змучаныя, знэнджаныя дарогаю людзi сцякалiся ў Мiнск —
тут iх ужо садзiлi на поезд. У вагоне i разрашылася Iмполева
мацi — нарадзiўся Платон, старэйшы Iмполеў брат.

Бежанцаў прывязлi за Самару, у нейкi чужы, якога яны
дагэтуль не чулi, горад Бугуруслан. Усё там было нязвыклае
— людзi, iхняя гутарка i нават адзежа: кабеты насiлi
сплеценыя ў поясе з доўгiх, у розны колер, аборак спаднiцы.

Iмполеў бацька рабiў на чыгунцы, «лячыў»,
перавязваючы дротам, старыя, патрэсканыя шпалы. Новых
не хватала — iшла вайна, потым пачалася рэвалюцыя.
Iмполеў бацька ўсё гэтаксама «лячыў» шпалы — чыгунка
патрэбна была ўсiм.

Тут, якраз у гэту калатэчу, i знайшоўся Iмполь. Праз год-
два ўсё ўляглося, але настаў голад. Дажджу не было з самае
вясны. Першы раз захмурылася на Iлью, але дождж толькi
папырскаў зямлю, запахла горкiм пылам, як пахне жалеза, i з
хмары пасыпалiся чэрвi — сiвыя, з чорнымi галоўкамi,
валаснi. Яны кiшэлi, скручваючыся ў клубок i прытка
паднiмаючы свае чорныя галоўкi.

Трэскалася зямля — уваткнеш у шчылiну кiёк, i ён iдзе
— як на той свет. На дрэвах, скручваючыся ў трубку, сохла
зялёнае лiсце. Як у напаленай печы, яно не паспявала
зжоўкнуць.

Бежанцы хлынулi назад, дадому — у той год якраз
скончылася вайна i каля Мiнска ўстала новая гранiца.

Iмполю быдта ў сне помнiцца вагон, шырокiя дашчаныя
нары — iхняя сям’я варочалася дадому. Яму тады браўся
трэцi год. Далей ужо ведаў з таго, што расказвала мацi, калi
ён падрос.

Ехалi доўга — поезд гадзiнамi стаяў сярод поля з
чорнымi, выгаранымi адхонамi каля чыгункi, там, дзе на
сухую, як порах, траву ўпала з паравоза iскра. У жаўтаватым
высокiм дыме, нiбы ў хмарах, хавалася слепаватае сонца —
гарэлi лясы. Расцягнуўшыся бясконцым шнуром, ляцела
чырвоная кабылка — саранча.



З вагонаў на доўгiх, мусiць, знарок зробленых дзеля
гэтага, насiлках выносiлi нябожчыкаў — бежанцы пухлi i
памiралi ад голаду.

Перад самаю гранiцаю, ужо ў Мiнску, вынеслi з поезда
Iмполевага бацьку — ён захварэў на гiшпанку, у яго была
гарачка.

Ужо адсюль, з Польшчы, мацi падавала на розыск. З-за
гранiцы ў Дубатоўкi прыходзiла папера, што весцяў пра
бацьку няма. Але ёй не верылася. Завязаўшы ў белую,
выцвiлую хустку паўкапы яец, яна хадзiла за блiзкi свет у
нейкую вёску да варажбiткi, i колькi тая нi варажыла — каля
чырвонага караля заўсёды стаяла чорная карта — смерць.

Бацька так i не знайшоўся.
Мацi, выплакаўшы сваё гора, асталася з iмi двума.
Але адною бяда не ходзiць: старэйшы бацькаў брат не

аддаваў зямлю — ён з бацькам быў не аднае мацеры. Толькi
пасталеўшы, Iмполь разабраўся, што да чаго. Iмполеў дзед
быў прымак — прыйшоў ён у Дубатоўкi на чужое. Кiнуўшы
пры грудзях дзiця, без пары памерла першая дзедава жонка
— жанiўся ён другi раз, браў таксама ўдаву. Ад яе i быў
Iмполеў бацька. Права на спадчыну ён не меў.

Мацi, выбiўшыся са здароўя, усё ж адсудзiла два гектары
нiшчымнага пяску.

Але хiба з iх пражывеш? I мацi хадзiла прызарабляць —
летам жала ў асаднiка-ўдаўца, што мо знарок наймаў
збедаваную па мужчыну маладзiцу, восенню бегала ў
сушню, што была пры тартаку ў мястэчку, лупiць
машынкаю яблыкi i выкручваць з iх костачкi. З сушнi
варочалася, прыносячы карове поўную радзюжку гэтых
лупiн, карычневых костачак i гнiлых, мяккiх, як порхаўкi,
яблыкаў з драбнюткiмi бародаўкамi сiвое плеснi.

Аднае ночы, перад усiмi святымi, ужо маразы бралiся, яе
нехта пераняў каля рэчкi на балотцы, выскачыўшы з
сiняватай ад месяца смугi, з-за голых вербаў. Абамлеўшы ад
страху, яна кiнулася на другi бок, на гразкае, што блiскала
iнеем, балота, уляцела ў крынiчныя лёхi — выкупаўшыся па



пахi, ледзьве выбралася адтуль.
Вярнулася дахаты, калоцячыся ад холаду i страху.

Расказвала i плакала.
Да мацеры прыкiнулася нейкая абложная хвароба. I яна

ўжо не ачуняла. Губы ў яе пасiнелi, яна звяла i была лёгкаю,
як дзiця, калi Iмполь памагаў ёй легчы вышэй на падушку.
На трэцiм тыднi, неяк у нядзелю, калi ёй трохi адпусцiла,
яна папрасiла прынесцi пад голаў сена; покуль Iмполь
вярнуўся з гумна — мацi ўжо нерухома ляжала, гледзячы
недзе ў столь; на жаўтлявай шчацэ стыла, выкацiўшыся,
сляза. Iмполь, схаладзеўшы ад страху, пачаў тузаць мацi, а
потым нема заенчыў, але яна ўжо не чула…

Яны асталiся ўдвух — Iмполю iшоў трынаццаты,
Платону — васемнаццаты год. Платон ужо хадзiў на работу
— грузiў на чыгуначнай станцыi папяроўку —
караткаватыя, на паўтара метра, яловыя круглякi. Ён
уружыўся пiць i разбэсцiўся саўсiм. Прыходзiў дадому п’яны
i соваўся да Iмполя бiцца. Iмполь перабыў зiму дома, а
вясною перад Юр’ем да iх прыехаў багатыр Радзюк, што
купiў у Вясёлым Двары, ужо растрэсеным панскiм маёнтку,
дваццаць гектараў зямлi, згоджваць Iмполя ў пастухi.

«Што тут будзеш вошай кармiць, — сказаў Платон, якi
збiраўся жанiцца i хацеў выправiць з хаты меншага брата. —
Iдзi, людзi хоць абмыюць ды адзенуць».

Iмполь, не хочучы, згадзiўся. Пасвiў пяцёра чужых
кароў, а прыгнаўшы на полудзень — бегаў iрваць свiнням
свiрэпу. Дыхнуць Радзюк не даваў.

На другi год Платон ажанiўся, узяў старэйшую за сябе,
худую, з тонкiмi жылаватымi рукамi i вострым, як цвiчок,
носам дзеўку — пагнаўся на пасаг. Знайшлося дзiця, там у
Дубатоўках была другая сям’я — Iмполя цяпер дадому не
цягнула.

Радзюк, апытаўшы новага пастуха, пакiнуў Iмполя за
парабка.

Радзюкоў сын, хворы на сухоты Ладак, рабiць нiчога не
мог. Трымаў усю гаспадарку Iмполь, памагала яму хiба


