
Частка першая

I

У ясную раніцу Кандрат Назарэўскі паволі ішоў паўз
лес каляіністай дарогай. Раса высыхала, сонца прыгравала
моцна, лес аж звінеў ад птушыных галасоў. Скрозь блішчала
роснае ржышча і на ім – снапы. Фыркаў конь, выбіраючы
траву.

Кандрат Назарэўскі аніяк не аддаваў увагі ні сонцу, ні
цішыні на полі і ў лесе. За апошнія гады яму ўелася ў косці
ўсё гэта і зімой, і ўлетку. Вайна заўсёды адбываецца і ў полі,
і ў лесе, а Кандрат Назарэўскі з самага пачатку вайны з
палякамі фронту ніколі не пакідаў. Ён нёс цяпер у сабе
радасную здаволенасць. Уся мясцовасць, якою ён цяпер
ішоў, была ўжо некалькі дзён савецкая. Чырвоная Армія ўжо
далёка прайшла наперад. Праз дні два ён дабярэцца дадому,
да бацькі, і за месячны водпуск паправіцца ад лёгкай
вінтовачнай раны ў назе і тупога болю ў плячах і шыі.

Ён меў пры сабе нарад на фурманку з суседняга хутара.
Гэтага хутара ён і шукаў цяпер. За гадзіну часу да гэтага ён
пакідаў свой начлег у вёсцы, за лесам; перад адыходам
сядзеў на прызбе, а гаспадар хаты, сельскі стараста, пісаў у
хаце на кавалачку сіняй паперы загад на Скуратовічаў
хутар, каб там далі чырвонаармейцу Назарэўскаму
фурманку. Даючы яму ў рукі паперу, стараста як бы
апраўдваўся:

— Тут вёрст нават дзвюх не будзе, от так проста, паўз
лес. Я вам з вёскі даў бы каня, дык усе ў абоз пад Варшаву
паехалі, а ў каго дзе конь дома, дык на ім уся вёска з поля
снапы возіць. А ў Скуратовіча трое коней, і, я ведаю, усе
дома. Ён коні ў лесе хавае. Вы адно націскайце на яго добра.

Кандрат Назарэўскі заўважыў, што чым больш
падаваўся ён на ўсход, тым больш згладжваліся на зямлі
сляды нядаўняй вайны. А тут ужо зусім як бы забыліся людзі
на гэтую страшную навалу — скрозь спакойна рабілі сваю



работу. Чалавек на полі сказаў яму, што зараз будзе вузкая
дарога ў лес, на Скуратовічаў хутар.

Лесам Кандрат Назарэўскі не ішоў доўга. Дарога ў лесе
адразу пайшла ў лог. Пачаўся густы ельнік. Пры дарозе
папараць зусім была мокрая ад расы. Каршачок плаваў над
ельнікам, дзесьці блізка сакаталі куры. Неўзабаве бліснула
паляна. Шырокі загон насеннай канюшыны ішоў ад ельніку,
вузкая дарога ўся была ў высокай траве. Дуплаватыя дзічкі
сям-там раслі на полі. Скрозь быў іржэўнік з-пад жыта і
ярыны. Авёс стаяў на полі ў крыжыках. Навокал быў лес —
яліна і хвоя, толькі з аднаго боку поле злівалася з небам і
ледзь відны былі з-за ўзгорка вярхі хатніх стрэх.

Кандрата Назарэўскага спаткалі сабакі страшэнным
брэхам. Двор быў абгароджаны старым частаколам. Яловыя
частаколіны парассоўваліся ў бакі, і дзіркі паміж імі
пазабіваны дошкамі. Старасвецкія дубы, магутныя, як
каменныя горы, стаялі над мураваным скляпком. Насупраць
склепа адчынена была шырокая стайня. Кандрат Назарэўскі
туды адразу і рушыў. Коней нідзе не чуваць было. I нікога
нідзе. Два сабакі проста-такі рвалі чырвонаармейца,
стараліся хапаць зубамі за абмоткі на нагах, аж захлёбваліся
прарэзлівым брэхам. Чалавек хапіў з-пад ног ламачыну,
махануў навокал сябе, сабакі адскочылі і з большай яшчэ
заядласцю кінуліся зноў. Нарэшце адзін ірвануў-такі зубамі
за нагу. Чалавекам апанавала злосць. Ён папусціў
ламачынаю і якраз уцэліў: востры сук сухой старадрэвіны
разануў сабаку па баку. Сабака заенчыў, падтуліў хвост і
кінуўся наўцёкі. Імчаўся проста пад нізкую агароджу, за
якой стаяў дамок з жоўтымі вокнамі. Недзе ўжо там сабака
захлёбваўся немым енкам, а другі кідаўся на
чырвонаармейца. Але з адным сабакам саўладаць было
лягчэй. Чырвонаармеец пайшоў к дамку. Ніхто ніадкуль не
выходзіў. Чырвонаармеец узышоў на гнілы ганак, усходы
якога ляжалі на падстаўленых каменях і гнуліся пад нагамі.
Дзверы замкнёны не былі, і чырвонаармеец увайшоў у
маленькія сенцы на падлозе. Сабака астаўся на двары. Пасля



сянец быў пакой, немалы паводле самога дамка.
Цяпер ужо нельга было не абазвацца, калі чужы чалавек

увайшоў у хату, і з бакоўкі абазваўся жаночы голас:
— Хто там?
Старая жанчына ўвайшла з бакоўкі. Трэба думаць, што

яна праз акно бачыла, на каго брахалі сабакі, бо нешта
вельмі ж ужо адразу сказала:

— Чаго вам трэба, таварыш?
— Мне трэба фурманка, — адказаў Кандрат Назарэўскі.

— От паперка ад старасты. Я ранены і хворы, еду дадому на
папраўку.

Апошнюю фразу ён дадаў, убачыўшы халодны позірк
старой жанчыны.

— А ці далёка вам ехаць?
— Вёрст сорак.
— Яно такі і трэба было б даць вам фурманку, але ж

коней нашых няма дома. Усе ў абозе. Тры кані было, дык
аднаго палякі пагналі з сабою, а два — у абозе. 3
чырвонаармейцамі паехалі... I ліха яго ведае, гэтага старасту,
чаго ён ад нас хоча, чаго ён да нас чэпіцца. Ён жа ведае, што
коней нашых дома няма.

Кандрат Назарэўскі паспрабаваў узяць па добрасці:
— Я скрозь не паеду на вашай фурманцы. Вёрст

дваццаць, пятнаццаць праеду, а там фурманку змяню.
— Дык дзе ж я вам вазьму тую фурманку!
Кандрат Назарэўскі сеў на старасвецкую, абточаную

шашалем, канапу. Пасля валтузні з сабакамі рана на назе
пачала ныць. Занылі плечы, грудзі. Ён пайшоў на адкрытую:

— Давайце зараз жа фурманку!
Жанчына паціснула плячыма і таксама села ля дзвярэй

на абабітае паркалем крэсла, старое, збітае цвікамі. Яна
нарыхтавалася маўчаць. Чырвонаармеец чакаў адказу і
разглядаў пакой.

Над камодам віселі фатаграфіі. Тутэйшы фатограф,
можа, павятовы які ці местачковы, быў невялікі майстар: на
адной фатаграфіі чалавек выйшаў з нейкім пагнутым носам



(калі толькі сапраўды нос у яго быў просты), з адтапыранымі
губамі. Вочы сядзелі глыбока, і ў іх было задавальненне.
Вусы былі закручаны стрэлкамі. Ён сядзеў на нейкай
мадэрнізаванай фатаграфскай ламачыне, а поплеч яго
стаяла жанчына, паклаўшы яму руку на плячо. Ён сядзеў, а
яна стаяла і здавалася высокай. Гэта была тая самая жанчына,
што сядзела цяпер ля дзвярэй і старалася не глядзець на
Кандрата Назарэўскага. На фатаграфіі яна была год на
дваццаць пяць маладзейшая. У яе чалавека вісеў на грудзях
на камізэльцы шырокі ланцужок ад гадзінніка.
Вываксаваныя боты на здымку выйшлі белыя. Жанчына
была адзета пад тагачасную моду. Такое адзенне магла
падараваць тады якая-небудзь пані сваёй улюбёнай
ахмістрыні.

На другой фатаграфіі Кандрат Назарэўскі разгледзеў
чалавека таксама з падкручанымі ў стрэлкі вусамі, але
постаць гэтая куды была зграбнейшая. Калі на першай
фатаграфіі так і відаць было адразу, што тут мужык выбіўся
ў паны, то гэты, здаецца, спрадвеку каля паноў аціраўся. I
манішка на ім была цвёрдая, і гальштук упоперак спрытна
падвязаны. А побач была яшчэ трэцяя фатаграфія. На ёй
быў знят малады хлапец. Зусім малады. Бязвусы, у галіфэ, у
фрэнчы з кішэнямі і кішэнькамі ўсюды. Ён сядзеў,
паклаўшы нагу на нагу; валасы на галаве намачыў і
прыгладзіў, прабраўшы роўненькі прабор збоку. Кандрат
Назарэўскі раптам падняўся з канапы і падышоў да
фатаграфіі. Ён пазнаў гэтага хлапца. Ён глянуў на жанчыну.

— Ну, дзе ж я вам таго каня вазьму, — сабраўшы ўсю
сваю штучную ласкавасць, сказала яна.

Кандрат Назарэўскі рашуча павярнуўся да жанчыны. У
яе недзе над вачыма, у брывах, ішла рыса, уласцівая твару
сфатаграфаванага хлапца. «Маці!» — падумаў Кандрат
Назарэўскі.

— А дзе ж ваш Анатоль цяпер? — секануў ён, не
зводзячы вачэй з жанчыны.

Старая раптам збянтэжылася, замыляла губамі,



загаварыла:
— Вы нашага Анатоля ведаеце? Хто ж вы такі будзеце?

Адкуль вы?
I раптам яна пасмялела. Нейкая новая думка, відаць,

нарадзілася ў яе. Яна, здаецца, падумала, што гэты салдат
свой чалавек, што ён зусім гэта не ў водпуск ідзе. «Мусіць,
нешта тут іншае. Можа, проста ўцякае дадому з войска».

— Дык вы сядайце, — сказала яна. — Дадому ніколі не
позна. Заедзеце. Можа б, вы з’елі чаго? Вы Толіка нашага
ведаеце?

— Ведаю. Я з Анатолем Скуратовічам быў калісьці ў
адной часці. Як палякі занялі былі гэтую мясцовасць, мы
адступалі і праходзілі тут непадалёк. Я мясцовасць пазнаў.
To ён тады і знік. Хто быў у нашай часці адгэтуль зблізку
родам, то адразу і падумалі, што Скуратовіч астаўся тут,
дадому пайшоў.

— Што вы гэта кажаце! Яго як змабілізавалі былі тады,
як яшчэ палякі сюды не прыходзілі, дык ад таго мы яго і не
бачылі. Можа, дзе галаву склаў!

— Наша часць была тады тылавая. Начавалі і мы разам у
адной хаце. А раніцай прачнуліся — аж яго ўжо няма.

— He ведаю... He ведаю... Божа мой, Божа!
Рысы твару яе ахаладзелі, губы сцяліся.
— Мне трэба ехаць.
— Няма ніводнага каня дома.
— А што будзе, калі я найду?
— Шукайце. Я адна дома.
— А дзе ж гаспадар?
— Я ж вам казала, што ў абоз пагналі.
Нейкая новая думка, мусіць, зноў апанавала жанчыну,

яна збянтэжана заварушылася, паглядзела ў акно, вярнулася
да дзвярэй, сказала чырвонаармейцу:

— Я і сама не ведаю, дзе вам тую фурманку ўзяць. Хіба,
можа, я так дзе-небудзь выстараюся. У нас ходзіць за гумном
конь, што салдаты кінулі некалькі дзён таму. Ён, сказаць, і
не наш жа, казённы. Няхай акрыяе крыху, а тады, можа, зноў



якая часць забярэ... Хіба на ім вы паедзеце?
Яна ўжо не гаварыла больш, што гаспадара няма дома.

Кандрат Назарэўскі думаў: «Яна ад мяне стараецца хутчэй
пазбавіцца».

— Дзе ж ваш Анатоль цяпер? — зноў запытаў ён.
— Жывога няма! Каб на вайне галавы не склаў, дык

абазваўся б дагэтуль. Божа мой, Божа!
Яна пусціла слязу.
— А ён жа зняты на фатаграфіі зусім нядаўна.
Кандрат Назарэўскі перавярнуў фатаграфію на другі

бок.
I фатаграфісцкі штамп быў ужо на польскай мове:

павятовы майстар быў ужо дапасаваўся да новай улады.
— Пры паляках здымаўся ваш Анатоль?!
— Божа мой, чаго вы хочаце ад мяне? Мы нічога не чулі

пра нашага Толіка.
I жанчына выйшла з хаты. Яна спусцілася з падгнілага

ганка на маленькі дворык, адгароджаны ад вялікага нізкай
агароджай, абсаджаны маладымі ліпамі, увесь у рэштках
ранейшага кветніку: у некалькіх мясцінах у непарадку расла
недагледжаная півоня, буялі жоўтыя сцеблаватыя кветкі;
флёксы напалам з травой глушылі ўсё, што было каля іх і
пад імі драбнейшага. Скрозь была трава, мятліца — як
паплавец які перад ганкам. Каля платца куры дзяўблі
штосьці з каўша, чарада індыкоў і качак цягнулі шыі праз
плот да яды.

Кандрат Назарэўскі бачыў праз акно, як жанчына
адчыніла брамку, як пайшла кудысьці за скляпок. Там яна і
знікла з вачэй. Кандрат Назарэўскі разглядаў пакойчык. На
камодзе пажаўцела і запылела сарвэта. Счарнелы агрызак
яблыка красаваўся на ёй. Адна на адной ляжалі тры ці
чатыры кнігі: касцельныя зеленкаватыя кантычкі,
«Практическнй, семейный и для молодых людей
письмовник», «Сонннк — объяснение сновидений» і
«Оракул». Над дзвюма дзвярыма вісела па карціне ў рамках і
за шклом: на адной карціне лясная выжарына і на ёй



сыходзяцца два цецерукі сярод сухіх верасоў, на другой —
сабакі гоняць лося і паляўнічы страляе з-за дрэва. Карціны
местачковага ўжытку, па капеек чатыры кожная ў даваенны
час, аддрукаваныя на шэрай паперы. Вазоны стаялі на
вокнах і каля іх. Кандрат Назарэўскі яшчэ раз глянуў на
фатаграфію Анатоля Скуратовіча: малады круглы твар, у
постаці імкненне трымацца дасціпна; пра гэта, відаць, і былі
толькі думкі тады, калі здымаўся.

На двары загаварылі. Паўз вокны ішоў стараваты
чалавек, за ім тая самая жанчына. «Дома ж, аднак, — думаў
Кандрат Назарэўскі. — Як жа ён будзе апраўдвацца, што
раптам апынуўся дома?» Але і гаспадар і гаспадыня
стараліся не ўспамінаць пра гэта.

— Зараз паедзем, — сказаў чалавек, беручы з камода
скрыпачку з тытунём. На твары яго ляжаў клопат; ён нават і
не быў падобны да свайго здымка над камодам: там была
навек усталяваная нерухомасць, тут чалавек жыў,
трапятаўся, думаў. Ён закурыў, даў закурыць Кандрату
Назарэўскаму і пайшоў запрагаць. 3 парога азірнуўся:

— Бяда толькі, таварыш, што вельмі неспакойна ў нас.
Бандыты ў лесе ёсць, а лес жа ў нас усюды, куды ні глянь. Ці
ў вас хаця зброя якая ёсць пры сабе? Я дык і ехаць
пабойваюся.

Кандрат Назарэўскі не паверыў пра бандытаў:
— Зброя ў мяне ёсць, няма чаго баяцца!
Пакуль чалавек запрагаў, жанчына прынесла хлеба і

малака. Яна старалася гаварыць добра. Кандрат Назарэўскі з
асалодай з’еў увесь хлеб і ўсё малако. Жанчына
разгаварылася:

— Якое гора — вайна! От за гэтыя дні колькі вёсак
спалілі. I колькі людзей гіне! Мы самі, сказаць, жывём на
адзіноце, дык праз некаторы ўжо год — абы стукне што дзе
ўвечары ці ўночы, дык мы і памлеем, здаецца, ужо ідуць.

— Хто ідзе?
— Мала хто! Як прыйшлі былі немцы, дык у нас дзве

каровы забралі. Палякі цялушку забралі.



Гаспадар увайшоў у хату:
— Раквізіца была. Скажыце, таварыш, а цяпер раквізіцы

не будзе?
Жанчына загаварыла зноў:
— Я от толькі не разумею, таварыш... вядома, мы,

сказаць, простыя людзі, мы пытаемся пра ўсё. Нашто чапаць
ралігію? Цара скінулі, паноў прагналі, ну, добра. Ну, а
ралігія? Усё ж такі без ралігіі чалавек як звер будзе, калі ён
не чуцьме над сабою Бога. Чалавек павінен мець у сэрцы
нейкую літасць да другога чалавека. А без Бога — як жа ён
будзе?

— To Бог ёсць, ці толькі трэба, каб быў?
— Як жа гэта Бога няма?! Адно што веры ёсць усялякія.

А сярод іх адна вера павінна быць праўдзівая. Што ж,
скажам, руская вера! Там найбольш было ашуканства.
Мошчы, мошчы — крычалі. Пакладуць пару касцей,
абложаць ватай, абмажуць воскам, і кланяйся, і маліся. А
пасля — бальшавікі гэта добра зрабілі. Як паглядзелі на ўсё
гэтае ашуканства, дык і... каталіцкая вера заўсёды з гэтых
мошчаў смяялася. Наш Толік, як быў у войску, сам гэтыя
мошчы бачыў.

Яна збянтэжылася і пашкадавала, што неабдумана лішні
раз успомніла пра свайго сына.

— А вы каталікі?
— У нас напалам. Я сама каталічка, а муж праваслаўны.
Тут загаварыў гаспадар:
— Я ўвесь свой век вялікі меў клопат. Іншаму здаецца,

што калі хто што мае, дык гэта з неба гатовае скінулася. Я
некалі, як прыйшоў быў з салдатаў, то мне казаў сам
прыстаў, каб я ў стражнікі падаваўся, але я не захацеў, бо ў
мяне натура такая, што не магу з бізуном або з штыхом над
чалавекам стаяць. А паліцэйскі з гэтага хлеб еў. Я люблю,
каб у злагадзе з людзьмі. Жылі мы на паўвалоцы з бацькам,
там у вёсцы, за лесам, вы калі ішлі, дык бачылі тую вёску. Я
паўвалоку прадаў, а сам купіў тут, якраз панскі клінок у
сялянскае заходзіў, сяляне травілі. Пан і прадаў. Грошай у



мяне не хапіла, то я ў мястэчку крамку быў адчыніў, пасля
свінні і каровы перакупліваў 3 даўгамі разлічыўся. Але здаў
быў гэтую зямлю людзям на палавіну рабіць, а сам пайшоў
да таго самага пана ў маёнтак за аканома. Пяць год служыў, а
тады тут забудаваўся. А на ўсё гэта клопат патрэбен быў.
Турбота вялікая... Цяпер яно так усё як да часу. Трэба было б
будынкі пааглядаць, агароджу паправіць, але, можа, хіба
паспакайнее на свеце: вайна, рэзрух...

— А чаму ж вы пры паляках не агледзелі свайго хутара?
Спакойна ж было. Улада была цвёрдая, — сказаў Кандрат
Назарэўскі, паглядаючы на гаспадара.

Той раптам змоўк. Больш не гаварыў пра сябе. Толькі
сказаў пра пана:

— За ўсімі ўладамі цяпер цяжка — вядома, вайна. За
палякамі пан сюды прыязджаў, той, што я ў яго зямлю гэтую
купіў. Збяднеў за гэты час і ён. Яшчэ з пачатку рэвалюцыі ён
быў з маёнтка свайго ўцёк і жыў у нашым гарадку, у павеце.
Перад самымі палякамі яшчэ паехаў я раз у горад, спатыкаю
яго, а ён мне «дзень добры» першы дае. Дастаў з кішэні
партабак, пачаў круціць папяросу і кажа мне: «Вас я сваім
тытунём не частую». Закурыў ён; я чую па дыме, што нейкі
дзіўны тытунь. Што гэта, пытаю, пан курыць? «Вішнёвае
лісце», — кажа. I паказаў. Гляджу — праўда.

— Божа мой, Божа! — абазвалася гаспадыня.
— Небарак пан, — паківаў галавой Кандрат Назарэўскі.
Пайшлі садзіцца ў воз. Запрэжаны конь быў высокі,

худы — адны косці і скура — з казённым кляймом на
сцегняку. Пярэднюю нагу ён трымаў падняўшы, сагнуўшы ў
калене.

— У яго нага баліць?
— Баліць. Гэта там на дарозе, за лесам, на тым тыдні

салдаты яго кінулі, я яго забраў і крыху адхаяў. Можа, як
завязу вас. Што ж вы будзеце прападаць без фурманкі. Як-
небудзь, можа, будзем ехаць. Но, малы! — (Страшэнна
кульгаючы на пярэднюю нагу, конь крануў з месца.) — У
мяне самога коні някепскія, але ў раз’ездзе. Двое коней у



абозе, а трэцяга ўзялі ў вёску знаёмыя людзі снапы вазіць.
Што ж, трэба памагчы людзям. Сам я нейк управіўся. Авёс
яшчэ мой увесь не пажаты.

Конь ледзьве ішоў, з кожным крокам прыпадаючы
мысай у зямлю.

— Дзе вашы коні?! — Кандрат Назарэўскі саскочыў з
воза і спыніў каня. — Зараз жа давайце свайго каня!

— Дзе я вам яго вазьму!
— Вам лепш знаць.
Скуратовіч злез з воза і абапёрся локцямі на драбіны.
— Я раблю ўсё, што магу, каб памагчы вам. Якога каня

маю, такога і запрог.
— Каб памагчы мне?! Ты яшчэ, можа, падзякі ад мяне

захочаш? Зараз жа давай другога каня!
Скуратовіч развёў рукамі і зноў стаў у скамянелай позе.
— Я табе даю часу ўсяго адну хвіліну так стаяць і

думаць. Пасля гэтага або ты запражэш добрага каня, або я
цябе арыштую.

Скуратовіч раптам угнуў плечы так, што яны сталі
шырокія і круглыя. Ён моўчкі палез на воз.

— У мяне коней няма. Мы з вамі пераедзем лясок, і там,
у вёсцы, я вазьму каня... Гэта нават дзвюх вёрст не будзе ад
вёскі. Ён памаўчаў.

— Але і так сказаць, боязна мне цераз гэты лес ехаць.
Тут часта бандыты абзываюцца.

Гэта ўжо зусім пахла здзекам. Кандрат Назарэўскі
закрычаў:

— Марш!
Пасля ўсёй гэтай валтузні Кандрат Назарэўскі адчуў

яшчэ больш, як боль востра тузаў нагу. Вельмі паволі ўехалі
яны ў малады ельнік — страшэнная гушчыня. Конь яшчэ
горш пайшоў. Кандрат Назарэўскі злез з воза і пайшоў
побач. Злез і Скуратовіч. Ёльнік неўзабаве разбегся, і, уся
залітая сонцам, бліснула аўсяная паляна. Жанок дзесяць жалі
авёс. Першая ад дарогі жала дзяўчына, зусім маладзенькая,
яшчэ падростак. Яна як адагнулася глянуць, хто едзе,



Кандрат Назарэўскі ўбачыў моцны, як тонка вытачаны, твар
з загарам, густыя рыжаватыя валасы, белую хусцінку на
самым версе галавы. Глянуўшы на фурманку, яна зусім
пакінула жаць і асталася так стаяць, пакуль не пад’ехалі
бліжэй. Ёй было год каля чатырнаццаці.

— У фурманку? — сказала яна, цікаўна гледзячы то на
Скуратовіча, то на чырвонаармейца.

— Але, — панура адказаў Скуратовіч.
— Чаму ж вы, дзядзька, добрага каня не запрэглі?
Яна не зміргнула вокам, гледзячы на Скуратовіча.

Жанчыны некаторыя ўсміхнуліся, некаторыя яшчэ ніжай
нагнуліся жаць, а самі ўсё паглядалі на дарогу. Скуратовіч
паціснуў плячыма і паглядзеў на чырвонаармейца. Што,
значыцца, з ёю гаварыць! Чырвонаармейцу ж вядома, што
коней у яго дома няма!

Дзяўчына ўсё глядзела на Скуратовіча. Гэта была самая
шчырая, можна сказаць, дзіцячая наіўнасць. Яна зусім ужо
выйшла на дарогу. Кандрат Назарэўскі заўважыў, як густа
ад загару вяснушкі ўкрылі яе твар. Ён спыніў каня.
Скуратовіч загаварыў да дзяўчыны, ядучы яе вачыма:

— Дзе ж тыя коні! Няма ж дома.
— А ў ельніку ж! Вунь жа блізка. Толік жа там з коньмі.
Цяжка было разабраць — ці гэта ад наіўнасці, ці гэта

сумысля, нават зларадна.
— Што ты дурыш! — аж затросся Скуратовіч.
Угнуўшы плечы, яна пачала жаць.
— Марш па коні! — загадаў чырвонаармеец — Жыва!
Скуратовіч пайшоў у ельнік. Жанкі са здзіўленнем

паглядалі на дзяўчыну. Яны спачувалі ёй. Чырвонаармеец
разгаварыўся з ёю:

— Гэта Скуратовічаў авёс жнеце?
— Але.
— У лесе з коньмі гэта сын яго?
— Сын.
— Чаму ж ён не ў арміі?
— Ён яшчэ перад палякамі, як было адступленне, уцёк



дадому. 3 першага дня, як прыйшлі палякі, яго ўжо бачылі
дома. А цяпер ён у лесе, коні трымае. Ператрымаў увесь час,
пакуль армія прайшла. Ніхто і не ведаў. Няма коней і няма.
У абоз, значыцца, пагналі. Так усё стары казаў.

— А ён цяпер у армію пойдзе?
— Хто яго ведае. Толькі ўчора павыклейвалі ў нас загад

— за некалькі год хлапцам трэба з’яўляцца. Яго году таксама
трэба. З’яўляцца трэба праз дзесяць дзён. Ці пойдзе ён, ці не
— хто яго ведае. Тут і больш ёсць дэзерціраў. Гавораць, што
пойдуць, хто іх ведае.

Скуратовіча ўбачылі па гэты бок ельніку. Ён вёў на
повадзе чорнага каня. Запрагаючы, ён сказаў, ні на кога не
гледзячы:

— Вядома. Кожнаму чалавеку вайна страшна. Кожны
ратуецца, як можа. Я мучыўся, гараваў...

Яны паехалі. Кандрату Назарэўскаму балела рана на
назе. Многа так ехаць ён не мог. Праз вёрст пяць было
мястэчка. Кандрат Назарэўскі сказаў тут спыніцца. Яму ўжо
трэба было адпачыць.

— А такі i праўда, — узрадаваўся Скуратовіч. — Вы
хворы і змучаны. Вы тут сабе ў каго ў хаце адпачніце да
заўтрага, а там вам дадуць фурманку, і вы сабе паедзеце
далей на здароўе. А я сабе пабяруся пакрысе дадому, авёс
вазіць. От тут жонка бутэльку малака на дарогу ўставіла ў
воз, то вы гэтае малако можаце ўзяць сабе. Ад малака вам, я
ж кажу, лагадней стане. Адно, калі ласка, мне распісачку,
што я вас вёз.

— Што? — выйшаў з цярплівасці Кандрат Назарэўскі. —
Праз гадзіну мы з вамі паедзем далей! Заязджайце ў які-
небудзь двор!

Холадна і спакойна, як быццам бы нічога не было,
Скуратовіч сказаў:

— Унь там хата майго знаёмага, туды заедзем.
Завярнулі ў двор. Кандрат Назарэўскі ўвайшоў у хату.

Там быў адзін толькі хлапчук, год яму было не больш пяці.
Ён сядзеў на зямлі і чэрпаў вялікай лыжкай з гаршка нейкую



шэрую калатушу. Твар у яго быў страшэнна замурзаны.
— Дзе ж усе вашы?
— Няма нікога дома, — катэгарычна адказаў ён, — Тата

на рабоце (памаўчаў). А Зося наша дома не жыве (гаварыў ён
нейкім дзіцячым басам).

— А дзе ж жыве ваша Зоська?
— У Скуратовіча служыць.
«Ці не тая, што авёс жала і пра коні гаварыла?»
Кандрат Назарэўскі хапіўся за кішэні, але што там у яго

магло быць, каб даць на пацеху ці на асалоду гэтаму дзіцяці?
I ён нагарнуў сабе пад галаву ўсялякіх лахманоў і лёг на лаве.
«От, чорт, — думаў ён пра Скуратовіча, — як ён намучыў
мяне, сабака». Хлапчук усё боўтаўся ў гаршку.

Спаў ці так драмаў Кандрат Назарэўскі? Яму не
хацелася нават паварушыцца. Цішыня ў хаце была
нязвыклая. Яна цягнулася аж датуль, пакуль не ляпнулі
дзверы і ў хату хтосьці не ўвайшоў. Гэта была тая самая
дзяўчына.

— Які ты мурзаты, — сказала яна да хлапчука.
Яна намачыла ручнік і выцерла яму твар.
— На, — дала яна штосьці яму.
— Сала? — узрадаваўся малы. — Дзе ж ты ўзяла, Зоська?
— Табе прынесла.
Ядучы, ён дурэў з сястрой, пасля кідаўся на ложак,

куляўся там, заходзіўся бесклапотным смехам.
— Чалавека пабудзіш! — сцішала яго яна.
Кандрат Назарэўскі падняў галаву. Яна пазнала яго і не

здзівілася, толькі глядзела на яго так, быццам чакала нейкага
растлумачэння. Ён расказаў, што не мог адразу ехаць, бо
ранены і яшчэ не паправіўся.

— А пакуль фурманку дастаў гэтую, дык патузаўся з
гэтым Скуратовічам.

— Я таго і дадому прыйшла, што бяда мне цяпер будзе.
Я без усялякай хітрасці сказала, што коні яго ў лесе, а пасля
адумалася, што ён жа і сам ведае.

— А каб вы спачатку адумаліся, дык бы не сказалі?



Яна зразумела, што гэтым хацеў сказаць
чырвонаармеец, і адразу не магла адказаць. Яна загаварыла
як быццам пра іншае:

— Я не ведаю, што мне цяпер рабіць. (Вочы яе
заблішчалі ад слёз.) Я ўжо баялася быць там, мяне там елі б,
грызлі б. Ужо дзён тры мне спакою не будзе. Мне трэба
было да паўдня жаць, а тады ісці ў гумно пад авёс старану
вычысціць, а я не пайшла. Там ужо гаспадыня панясе гэтаму
Толіку ў ельнік есці, дык той ёй раскажа ўсё. Яна мяне
заесць. Я дадому сюды прыбегла, аж бачу — Скуратовіча
конь стаіць. Мы крыху сваякі.

Яна заплакала. Кандрат Назарэўскі неўзаметку
ўваходзіў у справы чужога жыцця. Яны цяпер былі з гэтай
дзяўчынай умешаны ў адну справу, як быццам змоўшчыкі
яны былі. Спалоханы плачам сястры, хлапчук паглядаў на
яго з кутка.

— А вы зусім кінуць служыць не можаце?
— Тады трэба будзе да каго іншага ісці.
3 шчырай даверлівасцю яна пачала расказваць пра сваё

парабчанства, пра свайго бацьку, пра Скуратовіча. Цяпер
гэта ўжо не была тая наіўная дзяўчына, што так неспадзеўкі
і проста ўспомніла гаспадару пра коні ў ельніку. Яна нават
своеасаблівым парадкам давала ацэнкі некаторым справам і
людзям. Тут яна выявіла сталую спрактыкаванасць. Яна
расказала пра Скуратовічаў тое, што сама бачыла і што
магла чуць ад людзей, за яе старэйшых.

Як ужо быў Скуратовіч за аканома ў пана, узяў сабе
замуж панскую ахмістрыню, а сваю сястру ўмасціў к пані
запакаёўку. Раптам з’явіўся на даляглядзе чалавек. Гэта быў
Стафан Сэдас, панскі сырнік. Скуратовіч і цяпер як мае
быць не ведае, адкуль ён быў родам, гэты Стафан Сэдас. Hi
то з-пад Гародні, ні то з-пад Сувалак, а можа, нават і з-пад
самай Варшавы. Бачыў і ведаў Скуратовіч толькі адно:
чалавек гэты з добрай галавой, не любіць мужыкоў,
выглядае панам, умее добра з папамі абыходзіцца, а як пачне
гаварыць — то не спаў бы, не еў бы, а ўсё слухаў бы. Адным



словам, чалавек, можна сказаць, культурны. Ён — і пра
сямейныя інтымнасці ўсіх навакольных паноў, і пра
гешэфты павятовых скупшчыкаў і перакупшчыкаў, і, нават,
у вясёлую хвіліну, калі ў галаве туманіцца хмель, пра
заляцанні старога пана да аптэкаравай жонкі ў мястэчку. I
раптам гэты чалавек, гэтакі добры знаёмы, гэтакі прыемны
госць робіцца Скуратовічавым сваяком — бярэ замуж
панскую пакаёўку, Скуратовічаву сястру. Пан адчыняе
другую сыраварню, і Стафан Сэдас робіцца майстрам у двух
маёнтках адразу. Складаецца цікавае сяброўства: хутаранец
Скуратовіч, сыравар Сэдас, местачковы арганісты і панскі
садаўнічы. Сэдас страшэнна ненавідзіць праваслаўе, а
значыцца, і папоў. Ён паважае ксяндзоў, а Скуратовіч з
папом першы друг. А пра дзяка і казаць няма чаго: той як
дзень, так і ноч трэцца на Скуратовічавым хутары. А тут
якраз з Сэдасавай ласкі пачаў укліньвацца да Скуратовіча
арганісты, а за ім яшчэ гатоў з’явіцца на даляглядзе і сам
ксёндз. Што рабіць? Сэдас не такі чалавек, каб пагадзіць
праваслаўе з каталіцтвам. Так гэтая няпэўнасць цягнулася
блізка год, пасля Сэдас падстроіў так, што поп зусім пачаў
мінаць Скуратовічаў хутар. Сэдас расцвяліў Скуратовічавых
сабак перад тым, як меўся сюды з’явіцца поп. Сабакі дайшлі
да такога гарту, што мелі патрэбу ўжо кінуцца абы на каго,
хоць на самога Скуратовіча. Сабакі ўзялі-такі як мае быць
папа. A Сэдас дэманстратыўна стаяў на Скуратовічавым
ганку і хоць бы зварухнуўся. Назаўтра поп граміў у царкве,
у пропаведзі, каталіцтва, а Скуратовіч прымушан быў, як
настаў Вялікі пост, ехаць да споведзі аж у суседні прыход.
Ксёндз, праўда, Скуратовічавым другам не зрабіўся, але
Скуратовіч у поўнай меры задаволіўся і адным арганістам.
Добра і гэта! У Скуратовіча над камодам з’явілася велікодная
паштоўка: ідуць паніч з паненкай, навокал іх распускаецца
бэз, а ўнізе напісана Сэдасавай рукой: «Wesolego Alleluja!»

Першыя два-тры месяцы пасля канца царскай імперыі
ўсё ішло някепска, нават яшчэ і лепш як быццам. Пан
падтуліў хвост, а яго службовец Сэдас маёнтка не меў, што



яму! I ён пачаў засноўваць у мястэчку прадпрыемства, якое
назваў «кааператыў». Першыя пайшчыкі былі: Сэдас,
Скуратовіч, ксёндз, арганісты, сам пан — гаспадар
сыраварняў — і ўсё местачковае выдатнае праваслаўе — поп,
дзяк і яшчэ там чалавек трох местачкоўцаў. Ніякіх
канфліктаў не адбывалася і адбывацца не мелася. Тут
праваслаўе і каталіцтва пагадзіліся. Наадварот, поп быў
пачынальнікам усёй справы і сам парэкамендаваў на пасаду
галавы прадпрыемства Сэдаса. Сэдас па вушы ўвайшоў у
справу, ён кінуўся ў новую дзейнасць. Ён сам з’явіўся да папа
і меў з ім доўгую гутарку. Пайшчыкаў больш не запісалася,
але яны і не патрэбны былі: прынамсі, кожная драбяза не
замінала пад нагамі. Гандлёвае таварыства, ці, як у статут
было ўпісана, «кааператыў», шырылася вельмі ўдала. Разам з
іншымі гарадскімі таварамі, якія ўвішны Сэдас ухітраўся
аднекуль даставаць, там прадаваліся Скуратовічавы мёд і
сала.

Але адбылася другая рэвалюцыя, і прадпрыемства
пайшло дагары нагамі, а ўсе ўдзельнікі яго пашыліся ў свае
норы, як рудыя мышы. Як прыйшлі былі палякі, Скуратовіч
падняў галаву. Сын Анатоль уцёк з Чырвонай Арміі дадому,
і гэта давяршыла радасную сямейную ўрачыстасць. I
навокал усё пайшло інакш. Сэдас зрабіўся вялікім
чалавекам. Перш за ўсё ён ужо сам стаў кіраўніком панскага
маёнтка. Гаварылі, што пан яму падараваў зямлі і ён мае
намер завесці ўласную дамоўку, чакае толькі, калі
ўсталюецца непарушны парадак (як будзе скончана вайна з
бальшавікамі). Пасля ён стаў як бы нейкім начальнікам.
Адзін раз вясковы чалавек сказаў на рынку пра Сэдаса, што
«наўрад ці можна дзе яшчэ знайсці такога панскага
падбрэхача». To не паспеў той чалавек з’явіцца дадому, як
паліцыя тут жа яго схвастаў нагайкай і заявіў, што не
кожнага дазволена абзываць падбрэхачам. 3
паліцыянтаўскага пастарунку Сэдас і не вылазіў. Наводзіў
ён паліцыянтаў на кожнага, калі дзе хто якое не зусім
трывалае слова скажа. Сэдас уеўся людзям у косці так, што



(гэта было ўжо цяпер, за некалькі дзён да спаткання
Кандрата Назарэўскага з Скуратовічам) перад самым
адыходам польскага войска яго лавілі, падпільноўвалі, каб не
выпусціць жывога з рук. Але ён паспеў выехаць разам з
панам. Шмат хто з вяскоўцаў чухаў патыліцу з прыкрасці,
што не ўдалося якога-небудзь знаку пакінуць на Сэдасавай
асобе на вечную памяць.

— Гэта ён зняты на фатаграфіі над камодам у
Скуратовіча?

— Ён, — адказала дзяўчына.
Яна гаварыла ўжо з нейкай заўзятасцю, старалася

расказаць усё, давесці да ведама Назарэўскага нават усё
самае дробнае. Яна як бы думала, што гэты чырвонаармеец
адным махам рукі, адным сваім словам навядзе ва ўсіх гэтых
справах парадкі. Ёй больш не трэба будзе варочацца на
Скуратовічаў хутар, недзе там, за граніцай, зловяць Сэдаса і
прывядуць сюды. Бо тут жа яго лавілі, а ён уцёк. Дзіцячая
наіўнасць зноў пачала з’яўляцца ў яе скрозь спакойную
сталасць. Так яна гаварыла з Назарэўскім. Ён хацеў сказаць
ёй што-небудзь добрае, ласкавае. Скуратовіч увайшоў у
хату. Ён убачыў Зосю.

— Ты прыйшла?
«Паспрабуй абараніць яе цяпер перад Скуратовічам, —

думаў Кандрат Назарэўскі, — то ёй яшчэ горш будзе». I ён
загадаў Скуратовічу ехаць далей. На развітанне ён
працягнуў Зосі руку з пачуццём вялікай прыхільнасці, як
быццам яны заўсёды ведалі адно аднаго.

— Можа, калі трапіцца быць у маім горадзе, то
заходзьце. У мяне дома бацька і сястра малая. Запомніце
вуліцу і нумар дома.

Даючы ёй адрас, ён мала спадзяваўся, што яна сапраўды
калі-небудзь завітае туды. Але ён шукаў сказаць ёй што-
небудзь такое, каб яна адчула яго да яе прыхільнасць, а
майстар на слова ён не быў.

Скуратовіч павёз Назарэўскага. Праехалі рэчку, уехалі ў
лес. Лес рос на нізкім месцы, месцамі ішлі забалочаныя



паляны. Скуратовіч пачаў гаварыць:
— Бачыце рэчку? Яна шырэе нейк раптам. Яшчэ каля

майго хутара — гэта толькі загіністая ручаіна. А тут, пане
мой, бачыце, шырэй. За гэтым лесам яна вельмі ж раптоўна
ўшыркі разліваецца.

Кандрат Назарэўскі не спыняў яго і не памагаў яму ў
гаворцы. Ён цераз дзесятае ў пятае чуў, як Скуратовіч,
увайшоўшы ў ахвоту, гаварыў пра «вечнае ўсталяванне
жыцця чалавека на зямлі». Ён гарнуў усю сваю душу праз
гэтую гаворку на тое, што свет толькі тады будзе мець
«законнае ўсталяванне», калі ўсё пойдзе пад вядомыя яму
«вечныя» дарогі. Ён так і гаварыў: «калі законны парадак
усталюецца». Якраз гэта было тое «ўсталяванне», з якім
змагаўся, не шкадуючы самога сябе, Кандрат Назарэўскі.

— Каб не ўся гэтая калатня на свеце, дык проста, пане
мой, навіна скрозь паўводзілася б. Якія машыны па маёнтках
пачалі з’яўляцца! Пан Шатроўскі выпісаў машыну, што
бульбу капае, выкідае наверх з зямлі, толькі бабы ідуць ды
збіраюць. Паравікамі скрозь малаціць пачалі. Ды, сказаць, і
па вёсках, глядзіш, у таго, у другога з’явіўся параконны
варшаўскі плуг. Яно потым пойдзе ўгару, як прыйдзе зноў
законнае ўсталяванне.

— А якое законнае ўсталяванне?
— Ну, нешта павінна з гэтай вайны выйсці. Перш за ўсё

павінна быць цвёрдая назаўсёды ўлада, каб чалавек не
дрыжэў, што з’явяцца і забяруць, што ты маеш.

«У самыя трывожныя свае хвіліны ён не пакідае думаць
пра сваю цвёрдую ўладу», — падумаў Кандрат Назарэўскі і
ўжо больш не падаваў свайго голасу. А той усё гаварыў,
гаварыў без канца, маючы ў гэтай сваёй гаворцы сваю
асалоду. Ён гаварыў пра новыя гатункі скарбовага жыта,
што ён гэты гатунак ужо і сам ад пана сабе завёў. Што, каб
не вайна і рэвалюцыя, ён бы ўжо свой сепаратар меў бы.

— У мяне малако праз цынтрыфугу, пане мой,
праходзіла б.

— Колькі ў вас парабкаў было да вайны?



— Найбольш два.
— А цяпер?
— А цяпер адно пастушок. Зімою ён у мяне таксама

робіць, але за гэта я яму асобна прыплачваю. Бацька яго рад
— хоць крыху малы заробіць. Я яго не крыўджу, хлеба даю.
Бедната, не дай божа, галодныя і голыя. Сэрца баліць. На
полі сын мой робіць. Вучыцца яму вайна не дала. Так
давялося яму, небараку, астацца. Перарос зусім, пакуль там
якое ўсталяванне... Я думаў Анатоля за доктара выводзіць,
аж не выйшла. Час такі. Чатыры класы гімназіі прайшоў, і з-
за неспакою на свеце прыйшлося кінуць. У нас мясцовасць
добрая — лес смольны, рэчка, хоць невялікая. Каб сын
выйшаў за доктара — ух, што б мы тут маглі б зрабіць! Я мог
бы выбудаваць больніцу сваю ўласную, сын кіраваў бы ўсім.
Фельчары былі б пры ім...

— Свае, — не вытрымаў Кандрат Назарэўскі.
— А што вы думаеце? Чалавек з галавою мог бы...
— Гэта ж можна было абагаціцца, маёнтак справіць...
— Пане мой, дзіва што!
— А вы лепш паганяйце каня, мне трэба скарэй даехаць.
Скуратовіч паглядзеў на Кандрата Назарэўскага і

спыніў гаворку. Лясы адыходзілі на далягляды і пасля зноў
сыходзіліся на дарозе. Лясныя выжарыны трапляліся часта,
балотныя выспы, забалочаныя паляны ішлі ўсё часцей. Торф
выступаў скрозь. Здавалася — уся зямля чарнее торфам з-пад
травы. Лес пачынаў драбнець. Усё торф і торф. Часамі, дзе
ўжо зусім нізка было, ішоў спрэс каржакаваты хвойнік,
крывы бярэзнік, купчасты алешнік. Пасля дарога зноў ішла
пад гару, і выносістыя хвоі зноў цягліся ў неба.

— Ах, лес, — гаварыў Скуратовіч, — балота. Гэта ўсё
княжыя лясы. Каб не вайна, паны балота браліся б асушваць.
Добры лес пакінулі б, дрэнны вырабілі б на поле. He
пазнаць было б мясцовасці. Але, сказаць, і паны былі
ўсялякія. Іншы не мог жыць інакш, як яго бацька жыў.
Старыя паны як жылі? Ён сабе выязджаў на сваім фаятоне —
і не знайся! А там зямлю гэтую корпалі парабкі на



старасвецкі лад. А цяпер пара інакшая прыйшла. Цяпер
народ размножыўся, маёнткі драбнець пачалі. Некаторыя
паны дык проста паспродавалі іх або падаводзілі свае двары
да няма нічога, не ўмеючы гаспадарыць па-новаму. Час
інакшы прыйшоў. Новыя паны пачалі з’яўляцца. Унь Хурс,
можа, і чулі, свіны купец. Гэты кожнага даўнейшага пана
можа купіць з жонкаю і дзецьмі, як кажуць. Бо ён ведае, як
цяпер на свеце трэба паварочвацца, ён практык. Або
Кандыбовіч! Купіў спачатку маёнтачак нейкі задрыпаны і
так яго, пане мой, вырабіў, што грашмі нажыўся. Тады і
пачаў больш маёнткі скупліваць. Пашырыўся на цэлую
губерню. Каб траха, дык і Радзівіл. Гэты ўжо зусім адменны
пан, хоць бы сабе і Кандыбовіч. Гэты ўжо не выедзе ў
фаятоне і на конях з белымі істужкамі на набадрах. Гэты ў
аўтамабілі коціць і без шафёра, а сам. Ходзіць у вялікіх
ботах, сам па балоце лазіць, калі дзе саломіна валяецца, дык і
яе кіем тыцкане і за гэты непарадак парабку рубель з пенсіі
вылічыць. Гэты б’е рублём. Ён не верыць аканому, а,
прабуючы зямлю, сам за плуг возьмецца і паарэ да поту
разам з парабкамі. Гледзячы на яго, і паны з даўнейшай
натураю пачалі цягнуцца за ім. Напрыклад сказаўшы,
аўтамабілі пазаводзілі. Але што ж, калі ён з белай рукі
пярсцёнка не зніме. Без лёкая не нагнецца кветку паненцы
вырваць. Дык што за карысць з гэтага яго аўтамабіля!
Аўтамабіль яго маёнтка не выратаваў. Усё адно — ён павінен
прадаць свой маёнтак таму, у каго новая натура. Каб не
вайна, дык які-небудзь Кандыбовіч і разгарнуўся б тут. Але і
так сказаць, вайна ні Хурсу, ні Кандыбовічу на згубу не
пайшла. Яны на ўвесь фураж цэлага войска падрады бралі.
Паазалочваліся. Паны, калі прадавалі зямлю, то не адзін жа
які-небудзь там Кандыбовіч яе купляў. Купляў і народ. Каб
не вайна, то я і сам прыкупіў бы яшчэ валоку якую. Народ
багацеў бы. А багатыя гаспадары зрабілі б хаўрус, і балоты
сушылі б, і машыны заводзілі б. А каля багатага і бедны
карміўся б і капейку зарабіў бы... Мог бы жывіцца, калі не
каля пана, то так, каля багатага гаспадара. Пан не кожны



літасць меў над чалавекам. Што паноў страсянулі, то гэта ім
варта. Падгрэблі былі сабе ўсё. А народу як? Калі маёнтак,
то я рабіў бы яго невялікім, на дзесяцін шэсцьдзесят, і даволі.
Няхай бы сабе кожны, хто мог спосаб мець, — набываў бы.
Ён так верыў у сваю праўду, што нават не з’яўлялася ў яго і
думкі, што той чалавек, якога ён вязе, глядзіць на ўсё інакш.
Ён мог толькі адумацца тады, калі той чалавек часам
устаўляў сваё слова. Ён і цяпер слова ўставіў:

— Тады ўжо ў вас парабкаў было б многа?
— Хто яго... чалавек наперад хіба ведае?
Скуратовіч як бы прыбянтэжыўся. У вачах Кандрата

Назарэўскага ён раптам вырас. Яму дзіўна стала, як гэты
чалавек не страляе дзе-небудзь у яго, а вязе на сваім возе.
Такое з’явілася Кандрату Назарэўскаму адчуванне.

— Паганяйце каня, — сказаў ён пагардліва, — мы гэтак і
да вечара не заедзем.

Скуратовіч таксама пагардліва, але паслушна, —
сцебануў каня. Змучанае вайной і ранай, усё цела Кандрата
Назарэўскага прасіла спакою. Ён цяпер прагнуў скарэй
даехаць туды, дзе ён будзе адпачываць і лячыцца.
Скуратовіч маўчаў. Кандрат Назарэўскі ўспёрся локцем на
салому, прылёгшы. Локаць прыціснуў салому да драбіннага
доння. Так стала спакайней ехаць. Мясцовасць плыла вельмі
павольна.

Толькі на другі дзень убачыў Кандрат Назарэўскі свой
родны гарадок. Ён не пазнаў яго. Муры, якія і былі ў ім,
асталіся пабітыя гарматамі. Драўляныя вуліцы пакалечаны
агнём. Сады чарнелі абсмаленым голлем. Людзі туліліся на
вуліцах. Зборышчамі брудных лахманоў былі дзіцячыя
пасцелі. Прыглушаныя горам жанчыны яшчэ ўсё не маглі
апрытомнець. Людзі стаялі натоўпамі, яшчэ ўсё не могучы
даступіцца да якой-небудзь сваёй справы. Кандрат
Назарэўскі ішоў вуліцай, не пытаючы ні ў кога, што гэта.
Яму і так было вядома: вайна і адступ варожага войска. Ён
дайшоў да канца вуліцы. Які цяпер бацька? I як яны
спаткаюцца? Ён убачыў, што два муры дробнай ткачоўскай



фабрыкі спалены і разбураны. «Значыцца, цяпер ужо
бацьку, старому ткачу, не будзе работы», — думаў Кандрат
Назарэўскі, заварочваючы да старой драўлянай даміны. На
парозе ў сенцы ён спаткаўся з дзяўчынкай малою, год ёй
восем на выгляд. Яна штосьці несла ў зграбным кошыку з
фарбаваных лучынак. Хутчэй па кошыку Кандрат
Назарэўскі пазнаў дзяўчынку.

— Ірка, Ірынка! — гукнуў ён. — Сястрыца!
Яна спачатку не пазнала, а пасля радасна збянтэжылася.
— Ты падрасла, Ірынка. Куды ты з кошыкам?
Яна падняла ў кошыку ручнік, і Кандрат Назарэўскі

ўбачыў бутэльку малака, кавалак хлеба і палову шэрага
праснака.

— Наш тата ў больніцы. Афіцэр яго шомпалам...
ведаеш? Пранізаў.

— Ты гавары! Папраўляецца?
— Я не ведаю. Доктар кажа, што папраўляецца.
— Я з табой пайду.
На рынку захавалася колькі дамоў. У адным былі

згуртаваны рэвалюцыйны камітэт, ваенкамат, чэка. Як праз
туман, Кандрат Назарэўскі чытаў нязграбна, да часу
намаляваныя чорным на фанеры шыльды. Нарэшце яны
дайшлі да больніцы. Ён ішоў за сястрой, яна правяла яго
разгароджаным дваром да трэцяга дома. Ён усё ішоў за ёю.
Яна ўвайшла ў першы пакой, дзе ляжаў бацька, і раптам
неяк дзіўна пачала аглядаць адзін ложак за другім. На тым
ложку, дзе яна прывыкла бачыць бацьку, ляжаў хтосьці
іншы, незнаёмы.

— Дзе ж ён? — запытала яна.
Жанчына ў белым халаце ўткнулася тварам у газету і,

памаўчаўшы, вельмі неахвотна адказала, стараючыся не
глядзець на Ірынку:

— Яго перанеслі ў той пакой.
Ірынка павяла брата туды. Але і там бацькі не было.

Яны вярнуліся назад.
— Там яго няма, — сказала Ірынка, зноў аглядаючы


