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Ва ўсіх людзей суседзі як суседзі… Ну, амаль ва ўсіх. А
вось Толіку Мікалайчыку не пашчасціла. Не сусед, а
сапраўднае пакаранне: інспектар ДАІ!.. І такі ж упарты,
зацяты, прынцыповы — хоць плач!

Як толькі пабудавалі новую кватэру ды перабраліся ў яе
з інтэрната, думаў Толік, што толькі цяпер жыццё і
пачынаецца. А сталася наадварот: усё лепшае засталося на
тых чатырнаццаці квадратах, на якіх цэлых дзесяць гадоў
туліліся разам з жонкаю і дзецьмі.

Цяпер не пасядзіш увечары з мужыкамі, не пакаштуеш
халодненькага піва з вяленым шчупачком, не пагаворыш, як
раней, пра жыццё, пра мінулае: школу вучылішча, войска…

Самы прыемны ўспамін Мікалайчыка — пра войска!
Сорам прызнацца, але нават жаніцьба і нараджэнне дзяцей
не прынеслі Толіку столькі радасці, колькі паўтара года
службы! Там ён пачуваўся як рыба ў вадзе, быў
аўтарытэтам, паважаным чалавекам, маладыя яго больш за
камандзіра батальёна баяліся! Старшы сяржант,
намкамузвода1 вадзіцеляў — не жартачкі! Ён ведаў як і ўмеў
нагнаць страху на падначаленых. Сам камбат, падпалкоўнік
Шавялёў, не раз Мікалайчыку падзякі выносіў ды іншым у
прыклад прыводзіў.

Эх, дурань дурнем! Дарма на звыштэрміновую не
застаўся! Прапаноўвалі ж! А гэта таксама не абы-што: не
кожнаму такі гонар выпадае! Зараз бы ў сталіцы жыў,
мабыць, ужо да старшага прапаршчыка даслужыўся, а мо і
акадэмію скончыў, стаў афіцэрам…

А так хто ты цяпер, Мікалайчык? Самы звычайны
шафёр! Вадзіла з бруднымі пазногцямі ў пазаштатнай
правінцыйнай перасоўнай механізаванай калоне! Вось ты



хто!
Раней пасля працы хоць нейкая аддуха была, а цяпер

гэты сусед паганы! Як толькі сустрэне — адразу: не піў?
Ану, дыхні! Добра, калі Мікалайчык на працы, за рулём,
тады яго, інспектара, права, а то дзе ж гэта бачана, каб
пешага даішнікі на алкаголь правяралі!

Праўда, ведае Толік, што яму пярэчыць не выпадае, сам
вінаваты: злавіў яго той паганы капітан, як толькі яны сталі
суседзямі. За стырном злавіў пасля ўчарашняга. Каб на
тры гады правоў пазбавіць, якраз хапала праміляў тых. Ён і
забраў тады пасведчанне вадзіцельскае ў Мікалайчыка, і да
базы машыну загадаў падначаленаму лейтэнанціку
адагнаць…

Ішоў у той дзень Толік дадому, а ногі бы ватныя раптам
сталі: дзе працу знайсці, як крэдыт за кватэру новую
выплачваць, жыць за што?! Ён жа нічога і не ўмее, акрамя
як самазвалам кіраваць.

Жонка, як наўмысна, была дома, здзівілася дужа, чаму
ён так рана прывалокся з працы. Толік не вытрымаў: пачаў
праклёны на адрас суседа выкрыкваць, які ён паскуднік,
мярзотнік, кар’ерыст…

Мікалайчык і сам не разумеў, што яго болей раз’юшыла:
ці тое, што без правоў застаўся, ці тое, што забраў іх гэты,
такі паспяховы і правільны ў параўнанні з ім.

«Гэты» быў гады на два малодшы за Толіка. І хоць яны
вучыліся ў адной школе, Мікалайчык не мог упэўнена
сказаць, што памятае яго: ну, соўгаўся там нейкі зацюканы і
соўгаўся сабе… Можа, ён і не зацюканы зусім быў, але
Толіку лепей уяўлялася, што быў тады гэты Юрка Белы ці
не апошні вучань у школе.

А цяпер паглядзіце, як акрыяў: намеснік начальніка
раённай ДАІ, людзьмі кіруе, усіх вадзіцеляў у мястэчку



запалохаў, інакш, як Юры Уладзіміравіч, яго ніхто і не
называе!

Толік тады так і крыкнуў Алене сваёй, быццам апошні
аргумент, што ён ні ў чым не вінаваты:

— Майго імя па бацьку ніхто не ведае!
Жонка не стала надта зласловіць, што яна не раз

папярэджвала яго, што раней ці пазней гэтым усё
скончыцца, што ва ўсім вінаваты ён сам і толькі ён: піць
меней трэба. А сусед адно выканаў сваю работу, і ўсё! За
тым дзяржаваю і пастаўлены на гэтую пасаду.

Надзіва спакойна і памяркоўна Алена пачала разважаць,
як вярнуць правы.

Самым відавочны рашэннем, як для ўсіх, было — даць
Беламу хабар. Але што даць, калі за душою капейкі няма?!
Ад зарплаты да зарплаты жылі Мікалайчыкі ды любой
дапамозе бацькоў былі радыя. Крэдыты ж на хабар пакуль
не дадумаліся даваць. А ў такой сітуацыі даваць трэба
шмат: гэта ж не пераход вуліцы ў недазволеным месцы…

Алена паставіла на вушы ўсіх сваякоў ды сябровак і да
вечара назбірала цэлых пяць соцень амерыканскіх даляраў!

Ніколі ў жыцці раней столькі валюты жанчына ў руках
не трымала. Здавалася, гэтыя шалёныя грошы аж смыляць
у руках. Яна не ведала, куды іх пакласці, у што загарнуць, а
самае галоўнае — не ўяўляла, як іх аддаць суседу: гэта
толькі на словах так проста — даць хабар…

Спачатку яна думала пераняць Юрыя Уладзіміравіча ў
пад’ездзе, але, калі ўбачыла, што ён набліжаецца да дому, у
апошнюю хвіліну разгубілася і не наважылася. Інспектар
схаваўся ў сваёй кватэры.

Толік паспрабаваў быў паабурацца яе сарамлівасцю,
але, калі Алена ў адказ прапанавала яму самому аднесці
інспектару грошы, адразу заткнуўся.



У рэшце рэшт выбару не было, і недзе праз гадзіну
Алена ўсё ж пазваніла ў дзверы суседзяў. Яна разлічвала,
што папросіць інспектара выйсці ў калідор і там ужо як-
небудзь усуне яму тыя пякучыя амерыканскія паперкі. Але
дзверы адчыніла гаспадыня, і Алене давялося ўпершыню
самой пераступіць парог суседскай кватэры: як бы яна
растлумачыла жанчыне, з якой толькі віталася пры
сустрэчы, навошта ёй спатрэбіўся яе муж...

Раніцою сусед сам прынёс правы Мікалайчыку і
папярэдзіў, што цяпер Толік у яго на асобым кантролі.

— Пратакол я захаваю, — сказаў інспектар, — і калі
толькі пачую ад цябе пах, ніякай літасці болей не будзе,
адразу пойдзеш новую працу шукаць… — І, — дадаў пасля
непрацяглай паўзы, — пакуль я тут працую, ты больш за
стырно не сядзеш!..

Ад таго часу і не стала жыцця Толіку Мікалайчыку, бо
якое ж гэта жыццё, калі ні выпіць, ні закусіць, і кожны
дзень то ў пад’ездзе міліцыянт сустрэне — дыхні, то на
дарозе ўсіх прапусціць, а яго абавязкова спыніць і зноў
праверыць. Не жыццё, а здзек! Мала таго, што грошы ўзяў,
дык яшчэ і адмысловае катаванне наладзіў. Гэта ж якое
прыніжэнне: высокаму, мажнаватаму Мікалайчыку схіляцца
штораз да ледзь не на галаву ніжэйшага хударлявага Белага
і хукаць зверху ўніз, нібы той ягоны бацька, а Толік —
шкадлівы піянер-пераростак. Ён жа адной левай,
стукнуўшы па галаве, увагнаў бы гэтага Юрыя
Уладзіміравіча па пояс у зямлю…

Але нікому ж не паскардзішся, нікому не раскажаш пра
такое! Нават сябры пачалі коса глядзець на Таляна — зусім
сапсаваўся, не п’е! Бы падмянілі чалавека! А пра што з ім,
такім, тады гаварыць можна?! Ніякіх супольных інтарэсаў у
Толіка з былымі закадычнымі сябрамі, як хутка



высветлілася, не засталося.
Напачатку Мікалайчык нерваваўся дужа, нават некалькі

разоў думаў напляваць на тыя правы, напіцца як след ды
сказаць гэтаму паганцу ўсё, што ён пра яго думае, а лепей
нічога не казаць: проста заехаць кулаком з усяе моцы ў
ненавісную пысу! Але жонка, дзеці, крэдыты, даўгі за
хабар… Не ў тым ён становішчы, каб паўставаць супраць
нечуванага прыгнёту. Не ў тым…

Толькі і заставалася небараку, што пасылаць у думках
праклёны на адрас ката-суседа і зычыць яму самых
адмысловых пакутаў, якія толькі можа зведаць чалавек на
гэтым свеце.

Але сапраўдных матываў надзвычайнай увагі інспектара
ДАІ Юрыя Белага да сваёй сціплай асобы Толік Мікалайчык
не ведаў, бо тое, што на самай справе адбылося ў суседскай
кватэры, калі яе парог пераступіла ягоная жонка Алена, для
Толіка яшчэ доўга заставалася таямніцаю.

1 Намкамузвода — намеснік камандзіра ўзвода.



ІІ

Недзе гадоў пяць назад у краіне пачалася чарговая хваля
барацьбы з карупцыяй. Па ўсіх каналах тэлебачання
штодня распавядалі пра факты выкрыцця гэтай заганнай
грамадскай з’явы, а ва ўсе ўстановы ды арганізацыі з
вышэйшых інстанцый прыйшлі адпаведныя распараджэнні.

Настаўнікам таксама загадалі правесці выхаваўчыя
гутаркі з вучнямі старэйшых класаў. Галіна Васільеўна
Белая, жонка інспектара ДАІ, тады якраз была класным
кіраўніком у дзявятым «Б». І вось, абдумваючы, пра што яна
будзе гаварыць з вучнямі, жанчына ці не ўпершыню ў
жыцці задумалася, а ці па сродках яны з мужам жывуць.

Адказ, як кажуць, ляжаў на паверхні: штомесячныя
выдаткі іхняй сям’і ці не ў два разы пераўзыходзілі
афіцыйныя даходы.

І як гэта яна раней нічога не заўважала?!
Галя адмаўлялася верыць свайму адкрыццю, але факты

— рэч упартая! Аўтамабіль, новая мэбля, камп’ютар, яе
ноўтбук, ці не самыя даражэнныя мабільныя тэлефоны…
Толькі ў яе з усіх настаўніц у мястэчку ёсць сапраўднае
норкавае футра! Да таго ж яшчэ адпачынак на цёплым моры
кожнае лета ўсёй сям’ёй…

Як жа так сталася, што яна нічога не заўважала, ніколі
нават не падумала ў той бок?! Ёй што, вочы павылазілі?!..

Яна проста ніколі і блізка не дапускала думкі, што яе
Юра здатны на нешта дрэннае. Яна верыла гэтаму
мужчыне, бацьку яе дзяцей, як сабе, нават болей, чым сабе.

Ды і як магло быць па-іншаму?
Яны пазнаёміліся яшчэ студэнтамі. Галя вучылася на

настаўніцу роднай мовы, а Юра — на матэматыка ў
Магілёўскім педагагічным універсітэце. Як толькі яна



зразумела, што цяжарная, адразу распісаліся, знялі
кватэру, ён знайшоў працу. Бацькі, ведама, дапамагалі чым
маглі, але маглі яны няшмат: Галю выводзіла ў людзі адна
маці, сціплая вясковая настаўніца, а ў Юравых бацькоў,
якія працавалі ў калгасе, акрамя яго было яшчэ чацвёра
дзяцей.

Цяжка паверыць, але яны нават не перапынялі вучобу! У
мужа-студэнта някепска атрымоўвалася зарабляць грошы:
пісаў курсавыя, у адным месцы працягваў
оптыкавалаконныя кабелі, падключаў інтэрнэт, у іншым два
разы на тыдзень сачыў па начах за пультам пажарнай
сігналізацыі…

Дачка нарадзілася ў чэрвені, акурат пасля сесіі. За лета
крыху падрасла, а потым дэкрэтны адпачынак узяла Галіна
мама. Цэлы год пражыла цешча з маладымі ў Магілёве, і ні
разу ніякіх непаразуменняў з зяцем не было. Наадварот:
яны так пасябравалі з Юрам, што Галя нават раўнавала да
маці — у рэшце рэшт, хто яе дзіця, яна ці ён?

Калі скончылі вучобу, жыць паехалі на Юраву радзіму, у
Круглае: падалося, што там будзе прасцей, чым у вялікім
горадзе.

У школе муж прапрацаваў толькі паўгода: прапанавалі ў
міліцыю. Галя не хацела, каб Юра туды пераходзіў, бо, як і
любая жанчына, перажывала, што там заўсёды пагражае
небяспека. Але яна заставалася яшчэ ў дэкрэце з дачкою, а
ўжо чакала другое дзіця. У міліцыі ж плацілі значна больш,
чым маладому настаўніку ў школе. Апошнім аргументам на
карысць службы ў органах стала тое, што Юру прапанавалі
аўтаінспекцыю: Круглае — нават не Шклоў! Тут ніводнага
святлафора няма! Якая можа быць небяспека?..

Небяспека выявілася зусім не там, дзе яе можна было
чакаць.



Галя была гатовая скрозь зямлю праваліцца, калі
зразумела, што пра іх думаюць людзі, як глядзяць на яе
дзевяцікласнікі…

— Гм, — няпэўна хмыкнуў муж, калі Галя выказала яму
свае здагадкі, — падумаеш! Я ж нікога не прашу, самі
даюць! Яшчэ і ўпрошваюць, каб узяў!

— Ты жартуеш ці сапраўды не разумееш?! — ці не
ўпершыню ў жыцці Галіна Васільеўна павысіла голас на
мужа. — Гэта ж злачынства! Ты павінен ахоўваць законы, а
не парушаць іх!

— Падумаеш, — адмахнуўся Юры, — усе так жывуць!
Усе нешта цягнуць з працы, нешта бяруць пакрысе… Трэба
браць, пакуль даюць!

— Ты што вярзеш?! А раптам цябе затрымаюць? Што
тады? Добра, калі проста звольняць! А могуць жа і
пасадзіць! Што я тады буду рабіць адна з двума малымі?!
Пра гэта ты падумаў?!

— Не хвалюйся, не затрымаюць, — спакойна зазначыў
муж. — Мы ж тут усіх ведаем! А ў чужых і незнаёмых нічога
не бярэм!

— Юра! Што ты кажаш?! Гэта ж праклятыя грошы! Ты
толькі падумай, што тыя людзі думаюць пра цябе, калі іх
даюць! Падумай, чаго яны зычаць табе і нашым дзецям!..

Апошнія аргументы на нейкі час падзейнічалі на
інспектара, і ён сапраўды як толькі мог адмаўляўся ад
хабару. Сям’я пачала жыць толькі на афіцыйны заробак.
Гаспадыня адразу заўважыла розніцу…

Але Юры працаваў у аддзеле не адзін. І цяпер яму
перасталі давяраць калегі: з чаго б раптам такая
прынцыповасць? Усе бяруць, а ў Белага, бачце, сумленне
прачнулася? У апошняе ніхто не верыў. Мабыць, нешта
ведае лейтэнант, ці наўпрост працуе на службу ўнутранай



бяспекі…
Карацей, хутка ўсё вярнулася на свае колы, з той толькі

розніцай, што цяпер Юры Белы складаў усе «левыя» грошы
ў схованку, а не прыносіў жонцы пад выглядам прэмій,
надбавак ці выйгрышаў у латарэю.

І вось гэты боўдзіла, новы сусед Мікалайчык, са сваім
перагарам трапіўся. Мацёры інспектар Белы такіх, як
Талян, наскрозь бачыў, нават хацеў спачатку адпусціць па-
суседску, але потым вырашыў пазабаўляцца сам, а заадно і
жонцы сваёй прынцыповай канцэрт бясплатны наладзіць,
бо выдатна ведаў, як будуць разгортвацца падзеі далей.

Склаў пратакол на «левым» бланку, забраў у
парушальніка правы і паслаў таго выпівоху дадому
замочваць новае жыццё!

Да канца змены даішнік толькі тым і займаўся, што
гадаў: сам Талян прывалачэ грошы ці пашле каго? Яшчэ
Юры Уладзіміравіч разумеў, што найверагодней хабар яму
паспрабуюць перадаць у пад’ездзе, а гэта непажадана, бо
мэтавая аўдыторыя — Галя, дзеля якой усё і наладжвалася,
тады нічога не ўбачыць. Увесь сэнс мерапрыемства
страціцца, калі ён не паспее непрыкметна праслізнуць у
кватэру…

Капітан Белы шчыра здзівіўся, калі ў выніку нікога не
напаткаў у пад’ездзе.

«Што ж, цудоўна! Значыцца, шоу гарантавана! Толькі б
грошы знайшлі галадранцы! Усім вядомая такса за
кіраванне ў нецвярозым стане: тысяча даляраў… Але гэтыя,
мяркую, максімум палову назбіраюць… Пралетарыі
хрэнавы!»

Юры Уладзіміравіч ніколі дома не абмяркоўваў сваю
службу, а тут, як толькі пераступіў парог, адразу паведаміў
Галі, што сёння затрымаў суседа за кіраванне



транспартным сродкам у нецвярозым стане і забраў у яго
правы.

Галя ж, калі даведалася, што пагражае за гэткае
парушэнне, пачала бурчэць на мужа: як ёй цяпер
сустракацца з Мікалайчыкамі штодня, як людзям у вочы
глядзець, ці разумее ён, што пазбавіў і так небагатую сям’ю
сродкаў для існавання, а ім жа крэдыт за кватэру
выплачваць трэба, у іх жа дзеці малыя:

— Іх старэйшы з нашай дачкою ў адным класе вучыцца!
Малодшыя ў двары разам гуляюць!..

— Іх бацька закон парушыў! А я ж на тое і пастаўлены,
каб сачыць за парадкам! Ты ж сама казала!

Галіна Васільеўна пачала прыводзіць процьму
аргументаў, што на першы раз, выключна па-суседску,
можна было б толькі папярэдзіць, не спяшацца, ён жа не
здзейсніў ДТЗ, нікога, дзякуй богу, не пераехаў, нічога не
сапсаваў!

Юрый Уладзіміравіч тым часам паглядаў на гадзіннік і
думаў, чаму так зацягваюць свой выхад на сцэну суседзі.

Ён пачаў пазяхаць, слухаючы няспынны жончын
маналог, хацеў ужо здацца: сказаць, што зараз жа верне
тыя праклятыя Мікалайчыкавы правы, бо, па ўсіх
прыкметах, хабару ад іх не дачакаешся… Апошняе,
зразумела, ён не збіраўся казаць Галі. Інспектар толькі
спадзяваўся на суседавым прыкладзе прадэманстраваць ёй,
як цяжка, практычна немагчыма адмовіцца ад паднашэння:
гэта з яе працаю, калі ніхто нічога нават не прапаноўвае,
лёгка разважаць пра сумленне ды законнасць, а тут не
абы-якія нервы трэба мець, характар, волю, каб не ўзяць!..

«Вось яно! — падумаў Юры Белы, калі раптам пазванілі
ў дзверы. — Знайшлі, значыцца, грошы! Рады, рады за іх:
цяпер гутарка будзе насіць прадметны характар».



Галя пайшла адчыняць, а праз паўхвіліны паклікала ў
калідор мужа.

Як толькі Юры Уладзіміравіч увайшоў у пярэдні пакой, з
вачэй у Алены пырснулі слёзы, і яна пачала галасіць, як па
нябожчыку…

У першае імгненне інспектар нават падумаў, ці не зрабіў
што з сабой той дурнец Мікалайчык, але, калі ўслухаўся ў
суседчын лямант, зразумеў, што ўсё, можа, толькі занадта
эмацыйна, але пакуль цалкам укладаецца ў традыцыйны
шаблон прашэння ў жаночым выкананні: муж дурань, але ж
дзеткі ні ў чым не вінаватыя, а гэта яны найперш як ніхто
пацерпяць, калі бацька застанецца без працы… Усё як
звычайна, адным словам.

За доўгія гады службы ў інспекцыі Белы даўно прывык да
падобных галашэнняў, і гэтае яго кранала не больш, чым
іншыя: зусім не ўражвала, калі казаць праўду.

Затое на Галіным абліччы адбілася такая нечуваная
пакута ды спагада да чужога гора, што Юры імгненна
зразумеў: ягоная задума была няўдалаю.

— Ды супакойцеся вы, — прагаварыў ён як мог лагодна,
— ці ж я нічога не разумею. Аддам я яму тыя правы.
Проста, — інспектар пачынаў нанова імправізаваць, —
хацелася, каб навука была чалавеку, што правілы агульныя
для ўсіх…

— Мы ж нічога супраць правілаў не маем, — па-свойму
зразумела сітуацыю суседка, — правілы ёсць правілы, так
проста нічога не робіцца! — і працягнула Беламу грошы.

— Што гэта?! — прыкінуўся здзіўленым Юры
Уладзіміравіч і скоса зірнуў на Галю: глядзі, любая, я нічога
не прасіў.

— Тут пяцьсот, — Алена пераводзіла позірк то на
гаспадара, то на гаспадыню, — калі мала, я крыху пазней



яшчэ прынясу…
Белы ніколі не бачыў сваю жонку такой агаломшанай і

прыгнечанай. Здавалася, яна зараз скрозь зямлю
праваліцца.

— Не трэба ніякіх грошай!.. Я ж сказаў, што забраў
правы… — ён сунуў руку ў кішэню і выняў адтуль
пасведчанне, прачытаў: …у Анатоля Мікалаевіча толькі для
таго, каб правучыць… Ну, падумайце, жанчыны, — цяпер
інспектар звяртаўся і да сваёй жонкі, — што б ён зрабіў,
калі б я яго, як вы кажаце, па-суседску адразу адпусціў?
Вырашыў бы, што раз у яго сусед даішнік, значыцца, яму і
мора па калена, можна і надалей п’яным ездзіць! Яшчэ і
перад іншымі пачаў бы выхваляцца, што ў яго блат і ўсё
такое… Мала таго, што мой аўтарытэт падарваў бы, дык і на
ўсю інспекцыю цень кінуў. Ды бог з ёю, з інспекцыяй, яна
б перажыла, а што б вы сказалі, калі б ён аварыю якую
сур’ёзную ўчыніў, калі б хто-небудзь загінуў? Што тады?
Тады б сядзеў ваш муж у турме… А так, можа, будзе
баяцца… Падумае: браць лішнюю чарку ўвечары ці не
браць?

Цяпер Галя глядзела на мужа як на сапраўднага героя.
Алена ж відавочна разгубілася ці пра нешта задумалася.

Белы нават засумняваўся, што яна правільна яго
зразумела.

— Вось, забірайце, — працягнуў ён суседцы запаветную
картку.

— Не трэба, — зусім неспадзявана адрэагавала госця.
Цяпер гаспадары паглядзелі на яе з неразуменнем. Што

гэта значыць? Толькі што яна пагражала затапіць слязамі
суседзяў знізу, просячы, каб ёй вярнулі мужаў дакумент, а
цяпер адмаўляецца яго забіраць.

Не, у Галі таксама бывае, што настрой скача, але каб так



імкліва!..
— У сэнсе — неяк не так трэба, — працягнула, падобна,

больш разважаць услых, чым нешта тлумачыць, Алена, — я
яго надта добра ведаю… Калі нават сказаць, што вы за
грошы вярнулі… Што яму тыя долары — жонка яшчэ
пазычыць. Гэта яго надоўга не стрымае, зноў нап’ецца, і
добра, калі, як вы сказалі, нікога не заб’е…

— Добра, — перахапіў ініцыятыву спрытны міліцыянт,
— зразумеў, сам аддам і папалохаю як след… А вы не
кажыце яму, што я не ўзяў хабар, наадварот, пабрашыце на
мяне, нібыта не хацеў вяртаць, казаў, што мала прынеслі і
ўсё такое… Каб натуральней выглядала…

Калі суседка сышла, Юры пакпіў:
— І як бы я не ўзяў яе грошы, калі б яна не была нашай

суседкай? Магла ж проста кінуць і ўцячы… Што тады?
Выклікаць міліцыю і афармляць дачу хабару службовай
асобе?

Галя прамаўчала, але надта выразна паглядзела на
мужа. Той аж зніякавеў: ці не здагадалася, што левыя
даходы нікуды не зніклі? І хто яго толькі за язык цягнуў?!

Ужо праз месяц, неяк выпадкова сустрэўшы ля дома
Белых, Алена дзякавала абодвум за тое, што цяпер яе
Толічак пасля працы ідзе адразу дахаты, зусім не ўжывае,
нават у святы!

— Як падмянілі чалавека! Раней дапрасіцца не магла,
каб што ў хаце зрабіў, а цяпер і нагадваць не трэба, сам усё
бачыць! І з сынамі цяпер ладзіць: то ўрокі правярае, то на
рыбалку разам ідуць, то ў гаражы корпаюцца…

У гаражы Мікалайчыкаў быў толькі старэнькі мінскі
матацыкл, які Толік з сынамі часцей рамантаваў, чым
ездзіў, але ў любым выпадку Алене цяперашнія заняткі
мужа былі куды больш даспадобы за ягоныя ранейшыя



захапленні.
Галіна Васільеўна, як вопытны педагог, з веданнем

справы пахваліла свайго мужа за тое, што ён здолеў так
кардынальна змяніць жыццё суседа да лепшага.

Юры Уладзіміравіч нічога тады не адказаў на жончыны
кампліменты, а толькі падумаў, што варта было б
зменшыць ціск на небараку Мікалайчыка, бо, чаго добрага,
не вытрымае, сарвецца, наробіць якога глупства.

Наўрад ці хто-небудзь на ягоным месцы быў бы ўдзячны
такому настаўніку…



ІІІ

Некалі даўным-даўно жыла ў вялікім і прыгожым горадзе
Друцку дзяўчынка Соня, якая, як і ўсе дзяўчаты на белым
свеце, марыла аднойчы выйсці замуж за маладога
прыгажуна прынца і стаць прынцэсаю, жыць з каханым
доўга і шчасліва і памерці з ім у адзін дзень… Але, калі
Соні споўнілася шаснаццаць, да яе пасватаўся не малады і
прыгожы прынц, а зусім стары і непрывабны, затое самы
сапраўдны кароль! Вось так, мінуўшы стадыю прынцэсы,
Соня2 адразу зрабілася каралеваю. Ці была яна рада
такому незвычайнаму павароту лёсу, за даўнасцю часу
невядома, але гісторыя атрымалася гучнаю.

Праўда, большасць сучасных жыхароў
сярэднестатыстычнай вёскі Друцк, у якую ператварыўся
некалі вялікі і прыгожы горад, нават і не здагадваюцца пра
тое, якія сусветнага маштабу жарсці некалі кіпелі ў іхнім
паселішчы. Нават старажылы ніколі нічога чуць не чулі пра
надзвычайны кар’ерны рост сваёй зямлячкі Соні. Што ўжо
казаць пра маладых, якія ледзь не з калыскі перасяляюцца
ў паралельную рэчаіснасць віртуальных гульняў і маюць
даволі цьмянае ўяўленне пра навакольны свет…

Хіба што толькі для Іркі Бабровай віртуальная
рэчаіснасць не існавала, і яна ці не адна з усіх дзяцей
паселішча з упартасцю апантанага краязнаўцы даследавала
ваколіцы. Справа была не ў тым, што гэтая дзяўчынка
адзіная змагла супрацьстаяць паглынанню сваёй
свядомасці драпежным светам лічбавых тэхналогій. Не, усё
было значна прасцей: у яе ніколі не было ні камп’ютара, ні
планшэта, ні нават мабільнага тэлефона, які ўжо там
інтэрнэт… І бадзяцца па ваколіцах яна пачала толькі таму,
што ўсе астатнія дзеці не хацелі сябраваць з ёю праз яе



такую дрымучую тэхнічную адсталасць. Чым ёй было яшчэ
займацца? Ды і апраналася яна ва ўсё самае таннае ці
наогул набытае ў «сэканд-хэндзе», выгляд заўсёды мела
самы неахайны і недагледжаны. Адным словам, нічога
агульнага з іншымі дзецьмі ў Іркі не было.

Некалі даўно Бабровы былі звычайнай сям’ёй. Потым,
калі Ірцы было пяць годзікаў, тата чамусьці засіліўся, як
казалі людзі: напіўся і павесіўся. Ірка бацьку памятала
дрэнна, а маці ніколі не гаварыла, што з ім здарылася.
Затым маці прыводзіла некалькі новых татаў, але ўсе яны
надоўга не затрымліваліся ў іхняй хатцы…

Калі Ірцы споўнілася дзесяць, і яна ўжо ва ўсю соўгалася
па ваколіцах, абы толькі лішні раз не наведацца ў школу,
з’явіўся апошні тата, Віця, якога інакш, як Віцёк, у вёсцы
ніхто не называў і якога яна ўзненавідзела ледзь не ў
першы дзень, бо ён адразу ж пачаў чапляцца да гаротнай
дзяўчынкі: прымушаў прыбіраць у доме, мыць посуд,
капацца ў агародзе. Цяпер Ірчыны падарожжы павялічыліся
ці не ў два разы: ад рання дзяўчынка імкнулася
непрыкметна выслізнуць з дому, а вярталася як мага
пазней.

Тата Віцёк лаяўся, пагражаў здаць Ірку ў дзіцячы дом,
сароміў, нават некалькі разоў зусім не балюча выцяў
гаротніцу дзягай… Было толькі непамысна крыўдна: за што?
Маці па-здрадніцку маўчала. Ірка пачала ненавідзець і маці
за тое, што яна на баку Віцька, што не бароніць сваю
дзяўчынку ад яго несправядлівых нападаў.

Калі ж маці нарадзіла Віцькау сына, Ірка адчула сябе
зусім лішняю ў гэтым доме: цяпер усё тут круцілася каля
яго, маленькага браціка.

«Яно, можа, было б і нядрэнна, каб яны займаліся толькі
ім, гэтым малым і крыклівым Сашам, каб нарэшце



адчапіліся ад мяне… Які ён мне брацік, у рэшце рэшт? Ці ж
я хацела яго? Дык не, наадварот, вяжуцца ды вяжуцца:
пасядзі, паглядзі, прыбяры, прыгатуй, памый, падмяці…
Знайшлі Папялушку…»

Такім чынам, Ірка, нягледзячы ні на якія пагрозы,
угаворы ды папрокі, кожную раніцу выпраўлялася з хаты…

Некалі яна бавіла час на старажытным гарадзішчы: ісці
да яго блізка, і заўсёды ёсць дзе прыхавацца. Толькі зусім
не ведала ўцякачка, што гэта за гара, тым больш пра лёс
Соф’і Друцкай, а таму, відаць, і не марыла стаць ні
прынцэсай, ні каралевай. У сучасных дзяўчынак іншыя
прыярытэты: топ-мадэлі, зоркі, мільянеры… Праўда, Ірка
зусім не ўмела марыць, а проста цалкам цвяроза
разважала ў думках, што б яна хацела мець у гэтым жыцці,
а ад чаго б жадала найхутчэй пазбыцца.

Зразумела, найперш яна б пазбавілася ад Віцька ды
Сашы. Але маці, па ўсім відаць, сыночка любіць больш за
яе, дачку, таму давялося б пазбавіцца і ад маці. Толькі гэта
неяк занадта ўжо… Ці не прасцей — выснова напрошвалася
сама сабою — знікнуць куды-небудзь ёй, Ірцы.

Як толькі дзяўчынка зразумела, што аднойчы надыдзе
дзень, калі яна незваротна пакіне такі няўтульны ды
нялюбы дом, шмат што змянілася ў яе жыцці. Найперш
Ірка пачала, як ніколі раней, часта бываць у школе, бо, каб
з’ехаць вучыцца хаця б у Коханаўскае ПТВ, як па-старому
ўсе называлі сельскагаспадарчы ліцэй, трэба мець
пасведчанне аб тым, што яна скончыла дзевяць класаў. На
каго яна будзе вучыцца ў тым ПТВ, Ірка асабліва не думала:
пляваць, на каго, галоўнае — з’ехаць з Друцка!

Яна моўчкі зносіла кпіны ды знявагі іншых дзяцей за
сваё цемрашальства, якое найперш увасабляла адсутнасць
у яе хаця б якой-небудзь старэнькай NOKIA, няхай сабе і



без фотакамеры. Мужна трывала допыты настаўнікаў, якім
заўсёды нешта ад яе было трэба — што дакладна, яна доўга
не разумела, бо кожны патрабаваў нешта сваё…

Дома таксама Ірка цяпер затрымлівалася болей чым на
ноч, хоць і без асаблівай ахвоты, рабіла нешта па
гаспадарцы. Нават Віцёк, здаецца, цяпер чапляўся да яе
меней.

Але ўсё гэта было толькі ўдалай маскіроўкай. Ірка не
ведала гэтага слова, але цудоўна разумела сэнс таго, што і
дзеля чаго робіць.

Вельмі хутка яна адчула, як трэба паводзіць сябе з
настаўніцамі, каб ім падабацца. Аказваецца, дастаткова
толькі ветліва пасміхнуцца і прывітацца раніцою з любой з
іх, нават з самай злой матэматычкай, Ганнай
Анатольеўнай, каб табе ўжо не паставілі менш за траяк!..

Можна было б сказаць, што жыццё наладзілася, але
неяк непрыкметна, калі Ірка была ўжо ў восьмым класе,
калі заставалася пратрымацца не болей чым паўтара года,
Віцёк запіў… Прычым як адзначыў Новы год, так і не
спыняўся.

У доме зноў стала немагчыма знаходзіцца: цыгарэтны
дым мяшаўся з перагарам, маці і айчым няспынна
сварыліся, перапалоханы маленькі Саша пастаянна
плакаў…

Цяпер Ірка нават шкадавала малога, ці не ўпершыню ад
часу яго нараджэння ставілася да Сашы як да браціка:
карміла раніцою, адводзіла і забірала з садка, імкнулася
паболей быць з ім на вуліцы, каб не палохаць малога
хранічным гармідарам, які панаваў у іхнім доме.

Неяк у канцы сакавіка, калі Ірка вярнулася са школы, у
хаце быў адзін п’яны айчым, які, як звычайна, сядзеў ля
тэлевізара ў дымавой смузе ад смярдзючых танных цыгарэт



і бяздумна пераключаў туды-сюды каналы. Калі дзяўчынка
ціхенька прашмыгнула ў свой пакойчык, каб пераапрануцца
ў хатняе, зусім неспадзявана следам увайшоў Віцёк. Яна
сцялася, бо была пераканана, што той зараз пачне
крычэць, нечым папракаць ці патрабаваць, каб яна штосьці
зрабіла. Але той, няўпэўнена трымаючыся на нагах, моўчкі
падышоў ушчыльную да Іркі. Яна адчула, як брыдка ад яго
смярдзіць перагарам, цыгарэтным дымам ды нямытым
целам. Нейкі невядомы раней страх перад айчымам
варухнуўся недзе ў глыбіні Ірчынай душы: што ён надумаў?
Біцца будзе?

На твары Віцька з’явіўся абсалютна незнаёмы
дзяўчынцы выраз: вусны расцягнуліся ў кволае падабенства
ўсмешкі, карыя вочы касавурыліся некуды ўбок, шырокія
ноздры трымцелі ад частага дыхання…

Раптам ён абхапіў правай рукой Ірчыну шыю, а левай
пачаў абмацваць яе грудзі. У дзяўчынкі ад спалоху
падкасіліся ногі. Ён не ўтрымаў яе, выпусціў з рук, і яна
бязвольна павалілася на падлогу.

— Якая з цябе яшчэ дзеўка?! — неспадзявана папракнуў
п’яны вылюдак васьмікласніцу. — Дошка-дошкаю!
Бірубалка! У мяне цыцкі і то большыя! Смаркачка ты яшчэ,
Ірка! А то ходзіш тут, задам круціш… Што ты — што ты!..

Ён выйшаў з яе пакойчыка, а яна яшчэ доўга сядзела на
падлозе і размазвала па твары далонямі слёзы, якія ніяк не
спыняліся. Асабліва яе абурала, што яна нібыта ў нечым
яшчэ і вінаватая.

Калі праз нейкі ча, Ірка расказала пра гэтае прыкрае
здарэнне маці, тая ёй не паверыла. Яна не толькі не
абараніла сваю дачку, а яшчэ і набрахала на яе за тое, што
тая быццам наўмысна нагаворвае на ейнага Віцю, бо ён не
дае ёй бясконца лайдачыць.



Пасля гэтага Ірка проста стала баяцца роднага дому і
ўсё далей і далей адыходзіць ад яго ў сваіх адноўленых
вандраваннях, пакуль аднойчы не апынулася ў
паўразбураным цагляным млыне, які месціцца на рацэ
Крывая. Ад таго часу старая камяніца на ўвесь апошні год
вучобы ў школе стала яе ўлюбёнай схованкай. Тут было
бязлюдна і ціха, але зусім не сумна: ля самага млына рэчка
была некалі пашырана і паглыблена, і таму цяпер у гэтым
месцы можна было бясконца назіраць за тым, як
драпежнікі шчупакі палююць на дурнаватую плотку. А яшчэ
літаральна за дзесяць крокаў ад млына два берагі Крывой
спалучае мост, па якім час ад часу праносяцца аўтамабілі.
Дарога даволі бойкая. Яна звязвае два суседнія райцэнтры
Магілёўскай і Віцебскай абласцей: Круглае і Талачын.

Казалі, што гадоў дваццаць назад будынак млына
адрамантавала нейкая сям’я мастакоў. Другі і трэці паверхі
прыстасавалі пад жытло, а на першым зрабілі кавярню.
Хутка месца стала надзвычай папулярным як сярод
круглянцаў, так і сярод талачынцаў. Сям’я пачала
атрымоўваць немалыя прыбыткі. Але да іх сталі наязджаць
рэкеціры і патрабаваць частку заробкаў. Ці то мастакі
адмовіліся плаціць, ці то дзве злачынныя групоўкі не змаглі
высветліць, якой з іх гаспадары мусяць аддаваць даніну, але
ў выніку адноўлены будынак спалілі.

Цяпер пра апошніх гаспадароў камяніцы нагадвалі
толькі рэшткі нейкіх фантастычных малюнкаў на сценах.

Ірка прыходзіла сюды пасля школы ці ад самай раніцы ў
выходныя і назірала за ракою, даследавала памяшканні
старога збудавання, але найбольш ёй падабалася назіраць з
вакна на другім паверсе за дарогаю: загадваць, якога
колеру, напрыклад, будзе наступны аўтамабіль, колькі ў ім
будзе пасажыраў ці хто будзе кіроўца: мужчына ці



жанчына…
Яна ўяўляла, як ужо зусім хутка выправіцца па гэтай

дарозе спачатку ў Талачын, а затым у Коханава… Ведама, ёй
вельмі б хацелася пабываць у Круглым, дзе цяпер, як
казалі людзі, з’явілася шмат разнастайных крамаў, нейкіх
спартыўных комплексаў, новы шыкоўны рэстаран і
абсалютна кіношныя ўстановы: спа-салон, саўна ды
боўлінг.

Часам Ірцы хацелася выйсці на дарогу са сваёй схованкі,
спыніць першую сустрэчную машыну і махнуць у Круглае,
каб хоць зводдаль паглядзець на тыя загадкавыя ўстановы,
якіх ніколі не было і не будзе ў Друцку. Але страх
перамагаў цікавасць: яна выдатна засвоіла з тэлеперадач,
што на дарогах вельмі часта сустракаюцца такія адборныя
вылюдкі, на фоне якіх мамін Віцёк — проста ягнятка божае.

Ведама, можна было б сесці ў рэйсавы аўтобус, які тры
разы на дзень ходзіць па гэтай дарозе з вобласці ў
вобласць, і заехаць не тое што ў Круглае, а нават да самага
Магілёва дабрацца, але ж гэты варыянт не для Іркі: у яе
няма грошай.

«Эх, грошы-грошы! Каб жа былі яны ў мяне — ні дня ў
Друцку не затрымалася б! Усё б кінула: і маці, і Сашу, і
школу, і з’ехала б незваротна, каб больш ніколі ў жыцці не
бачыць гэтага брыдкага Віцька! Але ж, каб назаўсёды
з’ехаць, трэба шмат грошай, вельмі шмат… Апрануцца каб
па-чалавечы, жытло нейкае зняць, жыць за нешта трэба…»

Кожны раз думкі пра грошы і пра тое, скуль яны ў
людзей бяруцца, прыводзілі Ірку да таго, што яна пачынала
ўяўляць, як наступнае аўто, разагнаўшыся з крутога адхону,
не ўпісваецца ў даволі пакручасты выгін дарогі перад
самым мостам і зрываецца ў рэчку. Гэта апынаецца
машына інкасатараў, якія на нейкі час страчваюць


